
 

 

 
7400 Kaposvár, Fő u. 10. Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Pf.: 45. 
Telefon: 06-82/510-767    Fax:06-82/510-652    E-mail: somogy@mlsz.hu 

bankszámlaszám: 11707024-20480851    adószám:19020848-2-44  
www.mlsz.hu 

 

    

 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

Somogy Megyei Igazgatóság 

Valamennyi Somogy Megyei  

Labdarúgó Sportszervezet vezetője 

részére 

IFA ADMINISZTRÁTORI JOGOSULTSÁGOK VÁLTOZÁSA 

2018. május 25-én életbe lépett az új egységes Európai Uniós adatvédelmi szabályozás. Az új 

általános adatvédelmi rendelet (GDPR) a Magyar Labdarúgó Szövetség által kezelt Integrált 

Futball Alkalmazás teljes egészére is hatással van és különböző fejlesztéseket von maga után. 

Az egyik ilyen fejlesztés az egyesületi oldalon lévő jogosultságok kérdését kezeli, az alábbiakban 

olvashatók a szükséges teendők. 

Az IFA-ban rögzített adatok megóvásának érdekében a jelenleg hatályban lévő Sportszervezeti 

kapcsolattartó menüponton az alábbi módosításokat kell alkalmazni: 

Sportszervezeti adminisztrátori joggal csak egy személy rendelkezhet, mely személy a 

sportszervezet törvényesen bejegyzett képviselője (elnöke). Ettől eltérni abban az esetben lehet, 

ha a sportszervezet elnöke az MLSZ által meghatározott „Meghatalmazás” formanyomtatványon 

megjelöl saját maga helyett egy másik személyt. A formanyomtatvány mellékelve van. Amint a 

kitöltött és cégszerűen aláírt meghatalmazás feltöltésre kerül az IFA rendszer Sportszervezetek - 

Dokumentumok menüpont alá, úgy ellenőrzés után a helyileg illetékes MLSZ Somogy Megyei 

Igazgatóság elvégzi a kért módosításokat. 

A sportszervezeti adminisztrátori joggal rendelkező személy adhat a sportszervezethez további 

kapcsolattartókat 7 jogosultsági körben (Verseny ügyintéző, Szerződés ügyintéző, Licenc 

ügyintéző, Játékos keret ügyintéző, Utánpótlás Ügyintéző, Nyilvántartási ügyintéző, Regisztrációs 

kártya ügyintéző). Minden jogosultsághoz 2 ügyintéző rendelhető, kivéve a Verseny ügyintézői 

jogosultság, amely nincs korlátozva. Egy személy bármennyi jogosultsággal rendelkezhet. 

Az adminisztrátor által „kiosztott” jogosultságok érvényességi ideje az adott bajnoki év utolsó 

napja, azaz június 30. 

Az adminisztrátori jogosultságnak nincs érvényességi ideje, így a lejárat után rögtön be tudja 

állítani a kapcsolattartókat az új évadnak megfelelően. 
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Azok a kapcsolattartók, akik 3 hónap elteltével sem lépnek be az IFA rendszerbe, törölve lesznek 

az egyesület ügyintézői közül. 

A jogosultságok elvételének időpontja: 2018. július 15. 

Amennyiben olyan személy részére szeretne a sportszervezet elnöke adminisztrátori jogot adni, 

aki még nincs az IFA rendszerben regisztrálva (esetleg a sportszervezet elnöke még nem 

rendelkezik IFA azonosítóval), akkor a fentieken kívül a következő dokumentumokra van 

szükség: 

- színes igazolványkép (válltól felfele) JPG formátum, elég a maximum 640x480 felbontás 

- személyi igazolvány mindkét oldala szkennelve 

Ezeket a dokumentumokat a somogy@mlsz.hu e-mail címre kell beküldeni, és ha az Igazgatóság 

elvégezte a személy regisztrációját (e-mailbe visszaküldjük a személy IFA azonosítóját), azután 

kaphat a személy a saját sportszervezetéhez adminisztrátori jogosultságot. 

Megkérünk minden sportszervezetet, hogy a fent leírtaknak megfelelően alaposan készüljenek fel 

a jogosultsági beállítások módosítására, hogy ez ne okozzon semmiféle fennakadást 2018. július 

15. után sem! 

 

Kaposvár, 2018. június 20. 
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