Tisztelt Elnök Asszony/Úr!
A most megkezdődő átigazolási időszakra tekintettel az alábbiakra hívjuk fel a
figyelmet:
- Kérjük, hogy alaposan tanulmányozzák át az MLSZ elnöksége által elfogadott
Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatot, valamint a Versenyszabályzatot.
- Az átigazolási időszak:
Minden szakágban és minden korosztályban (minden belföldi átigazolásra
vonatkozóan):
január 15-étől február 14-én éjfélig;
- Csak a 2014-ben vagy korábban született labdarúgók igazolhatók le.
Egy labdarúgó a bajnoki év időtartama alatt legfeljebb három alkalommal igazolhat át,
és két sportszervezetben léphet pályára hivatalos mérkőzésen.

Az alábbi szabályok továbbra is érvényesek:
- A téli átigazolási időszakban az átigazolás csak akkor hajtható végre, ha
az átadó sportszervezet hozzájárul.
- A 2001-ben vagy később született fiú labdarúgó átigazolásakor az átvevő
sportszervezet működési költségtérítést fizet az átadó sportszervezetnek.
E nélkül az átigazolás nem hajtható végre!
- A téli átigazolási időszakban felnőtt labdarúgó átigazolásakor az átvevő
sportszervezet működési költségtérítést fizet az átadó sportszervezetnek.
E nélkül az átigazolás nem hajtható végre!
Az igazolások és átigazolások intézése az MLSZ által létre hozott Integrált
Futball Alkalmazás (IFA-rendszer) keretében történik, melyet megtalálnak
az MLSZ honlapján, az alábbi helyen: https://ifa.mlsz.hu/Login
Az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
2001-ben vagy később született labdarúgó esetén a Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Szabályzat 19. oldalán található szabályozás megköveteli az érintett
sportszervezetek és ügyintézők felelős gondolkodását és körültekintő eljárását az
átigazolás során.
Fő szabályként az átvevő sportszervezet működési költségtérítést fizet az átadó
sportszervezetnek. A működési költségtérítés mértékét alapvetően az határozza meg,
hogy a labdarúgónak az átadó sportszervezetnél hány évig volt érvényes
versenyengedélye. A Veszprém megyében működő sportszervezetek többségénél a
működési költségtérítés egy évre jutó összege 2000,- Ft-tól 20.000,- Ft-ig terjedhet. Az
egy évre jutó pontos összeg a két sportszervezet megállapodásán múlik.
Speciális szabályok:
- Nem fizetendő utánpótlás működési költségtérítés az átadó sportszervezet részére,
ha az átadó sportszervezet megszűnt, vagy a labdarúgó az elmúlt 24 hónapban
egyetlen sportszervezet labdarúgó csapatában sem lépett pályára.

- A 2008-ban vagy később született labdarúgó átigazolásakor minden esetben a
megállapodott összeg 10 %-a fizetendő.
- Utánpótlás labdarúgó átigazolása esetén a 12 év alatti időszakra (ideértve az U12-es
korosztályból adott bajnoki idényben kiöregedő amatőr labdarúgót is) a táblázatban
szereplő összeg 10%-a fizetendő.
- A Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatban található –a működési
költségtérítés éves összegét tartalmazó- táblázathoz fontos ismerni, hogy mely
sportszervezetek tartoznak az Akadémiák, és mely sportszervezetek tartoznak a
Bozsik Központok sorába. Ezen sportszervezetek listája megtalálható az MLSZ
Veszprém Megyei Igazgatósága honlapján.
2000-ben vagy előbb született labdarúgó esetén a Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Szabályzat 19. oldalán található szabályozás a labdarúgó életkorát veszi
figyelembe. A Veszprém megyében működő sportszervezetek többsége esetén a
működési költségtérítés összege 75.000,- Ft-tól 130.000,- Ft-ig terjedhet.
Speciális szabályok:
- Az átadó sportszervezet írásban lemondhat a felnőtt működési költségtérítésről.
- 35 évesnél idősebb labdarúgó esetén nem kell fizetni működési költségtérítést.
A téli átigazolási időszakban az átigazolás menete:
1. A két sportszervezet megállapodik a működési költségtérítés összegéről.
2. Az átadó sportszervezet a működési költségtérítésről átutalásos számlát állít ki az
átvevő sportszervezet részére. A számlán szerepel a labdarúgó neve és azonosító
száma.
3. Az átvevő sportszervezet az átadó sportszervezetnek átutalja a számlán szereplő
összeget. A közleményben szerepel a labdarúgó neve és azonosító száma.
4. Az átvevő sportszervezet ügyintézője az IFA-rendszerben kezdeményezi az
átigazolást.
Az átigazolási kérelemhez papír alapon szükséges és az IFA-rendszerbe fel kell
tölteni:
- Szabályosan kitöltött és aláírt átigazoló lap
- Érvényes személyi igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat, vagy adókártya
másolata
- Megállapodás működési költségtérítésről
- Számla másolata
- Utalási bizonylat másolata
Ha az átadó sportszervezet nem együttműködő az átigazolási folyamatban, azt az
átvevő sportszervezet a határidő lejárta előtt jelezze felénk!
Kérem, vegyék figyelembe, hogy az Igazgatóság dolgozói az egyesületekért, de
nem az egyesületek helyett dolgoznak!
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