Tisztelt Sportvezetők, Ügyintézők!

Az aktuális NYIÁSZ elérhető a http://dokumentumtar.mlsz.hu/ oldalon, az alábbi linken:
http://dokumentumtar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltetesi_szabalyzatok/01_Ver
senyeztetesi_szabalyzatok/NYIASZ/NYIASZ_2017_2_(20170615).pdf
Az átigazolási időszakokat a szabályzat 18§ 5. pontja tartalmazza (24.oldal).
A működési költségtérítéssel kapcsolatos szabályozás a 17-19. oldalon érhető el: az előző évhez
képest több részletében módosult, változtak például a működési költségtérítés összegei, legyenek
szívesek az aktuális szabályozást tanulmányozni!
Az igazolási, átigazolási kérelmek – az elmúlt téli átigazolási időszakhoz hasonlóan – kizárólag
digitális úton, az IFA rendszeren keresztül nyújthatóak be.
A kapcsolódó papíralapú dokumentáció megőrzése az egyesület feladata és felelőssége.
(Kivétel: kettős versenyengedély-kérelem, melyet a NYIÁSZ 29, 30 § (34-35.oldal) szabályoz!)

Kérjük Önöket, hogy kizárólag az érvényes szabályozás szerinti dokumentumsablonokat használják ellenkező esetben kénytelenek vagyunk a benyújtott kérelmeket elutasítani.
Az érvényes dokumentumsablonok letölthetők honlapunkról http://nograd.mlsz.hu/ vagy az IFÁ-ból
az adott tranzakció kiválasztásával , illetve elérhetőek a NYIÁSZ mellékleteként is.
Jelen üzenetünkhöz a három leggyakrabban használatos sablont mellékeljük:
• Új, első MLSZ-es igazoláshoz: 3., 4., melléklet (igazolólap és első MLSZ igazoláshoz
nyilatkozat)
• Belföldi átigazoláshoz: 7. sz. melléklet (átigazoló lap)

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy új igazolás és átigazolás során se feledkezzenek meg a labdarúgó
személyes okmányainak (pl. személyi igazolvány mindkét oldala vagy útlevél) feltöltéséről, mivel
a NYIÁSZ 22§2/a és b, pontjai szerint az igazgatóság munkatársa köteles ellenőrizni a labdarúgó
adatait!
Az igazolólapon / átigazoló lapon hiánytalanul szíveskedjenek feltüntetni a személyes okmányon
szereplő adatokat!
Az egyesületnél már igazolt játékosok versenyengedélyének igénylése lejárt fotó esetén nem
hajtható végre az IFÁ-ban.
A lejárt fotókat az igazgatóság munkatársai cserélik, kérjük a játékos nevével és azonosítószámával
ellátott fényképeket (színes fotó, melyen a játékos válltól felfelé látszódik) részünkre e-mailben
megküldeni szíveskedjenek:
jozsa-kovacs.orsolya@mlsz.hu és galne.kovergeorgina@mlsz.hu e-mail címekre.
Sportorvosi karton első MLSZ-es igazolásnál mindenképp jár.
Átigazolás esetén azonban csak kérésre adunk, ezért legyenek kedvesek ilyen igényeiket az átigazolás
rögzítése során a megjegyzés rovatban feltüntetni.
Csere esetén díjmentesen (ez esetben kérjük a betelt kartont eljuttatni igazgatóságunkra 3100
Salgótarján, Mártírok út 1.), pótlás esetén bruttó 760,- Ft kiszámlázása mellett tudjuk biztosítani a
kartont.
Sportorvosi kartont is csak érvényes fotó mellett tudunk kiállítani.

-

Személyes IFA segítségnyújtást kizárólag előre egyeztetett időpontban tudunk nyújtani – az egyesület
megfelelő jogosultságokkal felruházott, az IFA programban kapcsolattartóként regisztrált ügyintézője
részére.
Időpont-egyeztetéshez a kollégáim elérhetősége:
Gálné Kövér Georgina 06/30/658-9759
Józsa-Kovács Orsolya 06/30/774-2722

Üdvözlettel,
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Nógrád megyei
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