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1/2017. (01.06.) sz. Megyei Hivatalos Értesítő
TÁJÉKOZTATÁS
1. Igazgatóság tájékoztatása:
a) Kérjük a csapatokat, hogy a téli „holt idényben” a szükséges sportorvosi vizsgálatokat
végezzék el! Ne hagyják a tavaszi rajt kezdetére!
b) Az Integrált Futball Alkalmazás (IFA) oktatása
2017. január 12. (csütörtök) 17:30 – Fehérvári Civil Központ (volt Technika Ház),
8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
2017. január 16. (hétfő) 17:30 – Városháza, 24000 Dunaújváros, Városház tér 1. VII.
emelet
Az új informatikai rendszer zökkenőmentes beindítása érdekében várjuk valamennyi
sportszervezet részvételét.
Mellékelten küldjük az IFA rendszer oktatási anyagát.
2. Igazolási és Átigazolási Bizottság tájékoztatása:
Átigazolási időszak: 2017. január 15. – 2017. február 14. éjfélig (amennyiben az átadó
sportszervezet hozzájárul az átigazoláshoz), IFA rendszeren keresztül!
Igazolási és átigazolási folyamat általános rendelkezései
Az MLSZ létrehozott és üzemeltet egy internet alapú ügyviteli rendszert (Integrált Futball
Alkalmazás – IFA), melynek elsődleges célja, hogy biztosítsa a labdarúgással kapcsolatos
ügyintézési és szervezési feladatok ellátását és keretet nyújtson a digitális ügyintézésnek,
mind az MLSZ és megyei (budapesti) igazgatóságok, mind a sportszervezetek részére. A
rendszer használatában érintett minden félre nézve kötelező érvényű, hogy a rendszeren
keresztüli, és/vagy a rendszerben megadott e-mail címre megküldött tájékoztatás
közétettnek minősül, egyéb csatornákon történő kapcsolatfelvétel nem kötelező jellegű.
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A rendszer működtetése, a sportszervezetek kötelezettségei:
a) Az MLSZ az általa végzett szervezési és adminisztratív feladatokat az online ügyviteli
rendszer hatálya alá helyezte és fenntartja a jogot, hogy a rendszeren keresztül
folytasson le ügyintézési eljárást a vele jogviszonyban álló sportszervezetekkel
szemben, és ezzel kiváltsa a papír alapon történő ügyintézést.
b) Az MLSZ versenyrendszerében résztvevő sportszervezetekre nézve kötelező érvényű
az MLSZ ügyviteli rendszerébe történő regisztrálás.
c) A sportszervezeteknek kötelességük folyamatosan biztosítani az ügyviteli rendszeren
keresztüli zökkenőmentes ügyintézés tárgyi és személyi feltételeit.
d) A sportszervezeteknek kötelességük minimum egy főt kijelölni az online ügyviteli
rendszer használatára (elektronikus ügyintéző) és számára hozzáférést kérni az MLSZtől.
e) A sportszervezet kötelessége a digitális ügyintézőjének személyével kapcsolatos
változásokat 5 napon belül a területileg illetékes szerv felé írásban jelezni. A jelentés
elmulasztásából származó esetleges visszaélések következményei kizárólag a
sportszervezetet terhelik.
f) A sportszervezetek képviseletre jogosult vezetői kötelesek megadni, hogy az egyes
elektronikus ügyintézőknek mely programrészhez (modulhoz / funkcióhoz) legyen
hozzáférésük.
g) Minden, a sportszervezet által az ügyviteli rendszerbe regisztrált személy rendelkezik
egyedi azonosítóval és egy általa megadott jelszóval. Minden felhasználó köteles az
egyedi azonosítóját és jelszavát bizalmasan és elvárható gondossággal kezelni, oly
módon, hogy az más számára ne legyen hozzáférhető. Az egyedi azonosítót és a jelszót
tilos más számára átadni. A rendszer minden felhasználójának kötelessége a
valóságnak megfelelő adatokat közölni és jóhiszeműen eljárni.
h) A sportszervezeteknek kötelességük a rendszeren keresztül megadott adatokat
folyamatosan karbantartani és a valóságnak megfelelő információkat közölni.
i) A rendszer minden felhasználójának kötelessége a rendszerbe feltöltött adatokat, a
folyamatban lévő ügyintézés állapotát rendszeresen, lehetőleg naponta ellenőrizni. A
sportszervezetek elektronikus ügyintézői minimum kétnaponta kötelesek belépni az
ügyviteli rendszerbe.
j) A rendszerbe feltöltött dokumentumok megőrzése – legalább 5 éven keresztül – a
sportszervezet feladata. Az MLSZ / illetékes megyei (budapesti) igazgatóság a külön, a
szabályzatokban megfogalmazott eseteket kivéve nem kér be eredeti dokumentumot.
Az eredeti dokumentumok ellenőrzése helyszíni szemlék keretében valósulhat meg.
Amennyiben az ügyviteli rendszerbe feltöltött és az eredeti dokumentumok között
bárminemű eltérés van, akkor a sportszervezet fegyelmi felelősséggel tartozik az
MLSZ / illetékes megyei (budapesti) igazgatóság felé és fegyelmi vétséget követ el. A
sportszervezet fegyelmi vétségéért fegyelmi büntetéssel szankcionálható.
k) A szabályzatban „írásos” kommunikációnak tekintjük az elektronikus csatornán
megvalósuló kommunikációt is.
l) Amennyiben bármely „vis maior”, előre nem látható esemény miatt az IFA alkalmazás
nem elérhető, akkor a mindenkor hatályos szakterületi eljárásrendnek megfelelően kell
eljárni.
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3. Versenybizottság tájékoztatása:
a) Tájékoztatjuk a sportszervezeteket, hogy a felnőtt és ifjúsági bajnokság tavaszi
szezonja Megyei I. és Megyei II. osztályban 2017. február 25-26-án indul. A Megyei
III. osztályú, az Öregfiúk és az U-16-os bajnokságok 2017. március 11-12-én
kezdődnek el. A sorsolás az őszi szezon sorsolásának az ellentettje.
b) Felhívjuk a csapatok figyelmét, hogy a nevezési lapon feltüntetett játéknapon
(szombat-vasárnap) történő változtatást, vagy esetlegesen egy forduló játéknapjára
vonatkozó változtatást 2017. január 16-ig lehet írásban a Versenybizottság felé
megtenni. A továbbiakban változtatásra csak a két csapat közös megegyezésével van
lehetőség.
c) Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok:
Tavasz szünet: 2017. április 13-tól 2017. április 18-ig.
d) A Fejér Megyei Kupa tavaszi folyatatásának nyilvános sorsolását 2017. január 23.
(hétfő) 16:30 órakor tartjuk az Igazgatóságon. A sorsolásra várjuk a versenyben lévő
érintett csapatokat és az érdeklődőket.
e) Téli műfüves bajnokság csoportbeosztások
Székesfehérvár Sóstó
A csoport
B csoport
Lajoskomárom
Sárosd
Seregélyes
Ikarus-Maroshegy
LMSK
Videoton Baráti Kör
Szabadbattyán
Tác-Csősz

Székesfehérvár Főnix Park
A csoport
B csoport
Aba-Sárvíz
Polgárdi
Szabadegyháza Enying
Kőszárhegy
Lajoskomárom II.
Soponya
Dég

Csákvár
A csoport
Pátka
Csákvár II.
Pázmánd
Újbarok

Dunaújváros
A csoport
B csoport
Ercsi
Sárbogárd
DPASE U-19 Baracs
Mezőfalva
Nagylók
Sárbogárd II.
Nagykarácsony

B csoport
Szár
Csákvár U-19
Magyaralmás
Csákberény

Martonvásár
A csoport
B csoport
Martonvásár
Gárdony
Kápolnásnyék
Tordas
Pákozd
Vál
Zichyújfalu
Ráckeresztúr
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Mór
A csoport
Bakonycsernye
Mór II.
Fehérvárcsurgó
Sárkeresztes

B csoport
Pusztavám
Bodajk
Iszkaszentgyörgy
Csókakő

Téli teremtornák
A téli időszakban a hagyományoknak megfelelően az alábbi időpontokban teremtornákat
rendezünk:
2017. január 28-29.: U-14, U-16 és U-19
2017. február 04.:
Öregfiúk
2017. február 05.:
Női

5. Játékvezető Bizottság tájékoztatása:
2017. január 14-én játékvezetői tanfolyam indul.
Kérjük a csapatokat, hogy a környezetüket. érdeklődőket tájékoztassák a képzésről.
Bővebb információ: http://www.jatekvezetoleszek.hu

Székesfehérvár, 2017. január 06.

Bencsik István s.k.
Elnök

Schneider Béla s.k.
Igazgató
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