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Klubkártya és Futballkártya Előregisztrációs Oldal Használati Tájékoztató 

v13 2022.08.09. 

 

A klubkártya és Futballkártya előregisztrációs oldal a https://klubkartya.mlsz.hu címen érhető el. 

Ez az összefoglaló oldala az MLSZ központi rendszeréhez csatlakozott valamennyi klub klubkártya és az 

MLSZ Futballkártya előregisztrációs oldalainak. Az előregisztrációs rendszerhez csatlakozott klubok listája itt 

érhető el: https://klubkartya.mlsz.hu/klublista.html. Jelen tájékoztató nem vonatkozik az FTC és Nagyerdei 

Stadion (DVSC) által kibocsátott klubkártyákra. 

 

A klub (szervező) kiválasztása után az Ön adatai közvetlenül a kiválasztott sportszervezet rendszerébe 

kerülnek, Futballkártya esetében az MLSZ rendszerébe. Az MLSZ mindössze online felületet nyújt a klubok 

számára az előregisztráció működéséhez, minden sportszervezet csak a saját adatbázisához fér hozzá. 

 

Egy szurkoló egy időben egyetlen klubnál lehet klubtag (azaz egy klubnál lehet klubkártyája), és emellett 

rendelkezhet még az MLSZ által kibocsájtott Futballkártyával is. 

 

Az előregisztrációs felület a következő böngészőkkel kompatibilis: Internet Explorer (IE) 10+, Firefox 30+, 

Chrome 27+, Safari 6.1+, Opera 23+, iOS Safari 7.1+. 

 

Az MLSZ 2021. augusztustól kezdődően ún. virtuális Futballkártyát állít ki, ami csak virtuálisan létezik, így 

új fizikai plasztikkártya kiállítás nem történik. A virtuális kártyához fénykép nem tartozik. A Futballkártya 

a kártyaszám és a titkos PIN kód együttes alkalmazásával használható. A klubkártyához egyedi PIN kód 

tartozik, amelyet a rendszer a megadott születési adatokból (hónap és nap) képez. Például, ha a szurkoló 

június 3-án született, akkor a PIN kódja 0603. 

 

A klubok több helyet is megadhatnak klubkártya átvételi pontnak. Az átvételi pontokról tájékozódhat az 

adott klub honlapján, vagy az előregisztrációs folyamat 3. lépésében is. 

 

 

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy lehetnek olyan átvételi pontok, ahol nem készítenek kártyát, e 

helyeken csupán az előzetesen kinyomtatott kártya átvételére van lehetőség. 

Ilyen esetben ne csak adatait adja meg, hanem töltse fel fényképét is, mert a kártya csak így 

nyomtatható ki. A fénykép a kártya nyomtatása után automatikusan törlésre kerül a 

rendszerből. 

 

Szükséges, hogy megadja meg elérhetőségi adatait (e-mail vagy telefonszám), hogy a 

klub/MLSZ kapcsolatba léphessen Önnel, ha probléma adódna a kártyakiállítás folyamatában. 

 

https://klubkartya.mlsz.hu/
https://klubkartya.mlsz.hu/klublista.html
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Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy (az MLSZ virtuális Futballkártyát kivéve) a kész kártyáját az 

előregisztráció után 30 naptári napon belül kell átvennie, ellenkező esetben a regisztráció 

törlődik a rendszerből. 

 

 

Felhívjuk az Ön figyelmét, hogy 16 év alatti személy az előregisztrációs oldalt csak a törvényes 

képviselője beleegyezésével használhatja. 16 év alatti személyek esetében a kártya átvételekor 

az Adatkezelési Nyilatkozatot csak a törvényes képviselőjük írhatja alá és a kártya csak ezt 

követően kerül átadásra. 

 

Az előregisztráció folyamatán egy varázsló vezeti végig. Az egyes lépések között Önnek lehetősége van 

visszalépni az előző oldalra, vagy továbblépni a következő oldalra, vagy megszakítani a folyamatot. 

 

 

Klubkártya előregisztráció néhány lépésben: 

 

1. Adatkezelési 
tájékoztató 

megismerése és 
elfogadása

2. Személyes 
adatok megadása

3. Átvételi pont 
kiválasztása

4. Fénykép 
feltöltése (opc.)

5. Kapcsolattartási 
és/vagy marketing 

hozzájárulásról 
döntés, adatok 

megadása

6. Számla adatok 
megadása (opc.)

7. Értesítések 
beállítása (opc.)

8. Ellenőrzés

9. Regisztráció 
befejezése

10. E-mail 
megerősítése 

(opc.)
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MLSZ virtuális Futballkártya igénylés néhány lépésben: 

 

1. lépés 

A regisztráció első lépéseként kérjük, olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót. Az Adatkezelési Tájékoztató 

tudomásul vételét a checkbox kipipálásával kell jelezni. Az Adatkezelési Tájékoztató megismerése és 

elfogadása kötelező a továbblépéshez. 

 

 

 

2. lépés 

Az előregisztráció során meg kell adnia a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sport tv.) által 

előírt kötelező adatokat (név, születési hely és idő), valamint opcionálisan az édesanyja születéskori nevét. 

A személyes adatokat a személyazonosításra alkalmas igazolvány (pl. személyi igazolvány, útlevél) adatai 

alapján kell megadni. Amennyiben Ön nem Magyarországon született, akkor kérjük, válassza ki a megfelelő 

születési országot. A születési hely adatot az igazolványban megadott módon kell beírni (például Wien, és 

1. Adatkezelési 
tájékoztató 

megismerése és 
elfogadása

2. Személyes 
adatok megadása

3. Átvételi 
pont 

kiválasztása

4. Fénykép 
feltöltése 

(opc.)

5. Kapcsolattartási 
és/vagy marketing 

hozzájárulásról 
döntés, adatok 

megadása

6. Számla 
adatok 

megadása 
(opc.)

7. Értesítések 
beállítása (opc.)

8. Ellenőrzés

9. Regisztráció 
befejezése

10. E-mail 
megerősítése 

(opc.)
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nem Bécs). A településnévhez a kerületet nem kell rögzíteni! (például nem „Budapest IV.”, hanem csupán 

„Budapest”). A születési idő adatot a megszokott éééé.hh.nn formában kell rögzíteni. 

 

Amennyiben a klubkártya kiállításáért díjat kér az adott klub/MLSZ, úgy az oldal alján láthatja a kártya árát. 

A díjat a kártya átvételekor kell kifizetnie. 

 

3. lépés 

A következő oldalon tudja kiválasztani a kívánt átvételi pontot. Egyes klubok több helyet is megadhatnak, 

ahol az elkészült klubkártya átvehető. Kérjük, tájékozódjon a választott klubnál az átvétel részleteiről. Az 

átvételi hely kiválasztása után az alsó mezőben megjelennek az átvételi pont részletes adatai (elérhetőség, 

nyitvatartás), illetve az, hogy az adott helyen kártyanyomtatási lehetőség van-e. A Megjegyzés mezőbe írhat 

további információkat az átvétellel kapcsolatban. Kérjük, hogy a megjegyzés mezőbe NE írjon be címet, 

mert a kész kártyákat NEM postázzuk lakcímre! 

 

MLSZ virtuális Futballkártya igénylés esetében nincs lehetőség átvételi pont választásra, mert a virtuális 

kártya számát e-mailben küldjük ki. 

 

 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy csak a klub által meghirdetett átvételi helyeken lehetséges a kártyák 

átvétele és csak személyesen, lakcímre nem postázunk a klubkártyákat! 
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Ha Ön olyan átvételi pontot választ ki, ahol kártyanyomtatás nem történik, akkor kötelező 

feltöltenie fényképet. A fénykép a kártya nyomtatása után automatikusan törlésre kerül a 

rendszerből. 

 

 

4. lépés 

Az előregisztráció során lehetősége van a kártya tulajdonosáról fényképet feltölteni. Ha nem tölt fel képet, 

akkor a képet a kártya átvételi ponton kell elkészíteni a kártya átvétele előtt. 

 

 

Ha olyan átvételi ponton kívánja kártyáját átvenni, ahol kártyanyomtatás nem történik, kérjük, 

töltse fel a fényképét, mert a kártyát csak ekkor nyomtatják ki. A fénykép a kártya nyomtatása 

után automatikusan törlésre kerül a rendszerből. 
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MLSZ virtuális Futballkártya igénylés esetében nincs szükség fénykép feltöltésére, mert a virtuális kártya 

fényképet nem tartalmaz. 

 

Egyéb klub klubkártyájának igénylése esetén a fénykép feltöltéséhez kattintson a Tallózás… gombra, 

válassza ki a kívánt fényképet, majd kattintson a Megnyitás gombra. A fényképnek csak jpeg, jpg, png vagy 

gif kiterjesztésű fájlok elfogadottak. A maximálisan feltölthető fájlméret 5 MB. A megjelenő szerkesztő 

ablakban, a bal oldali képen a kijelölő keretet igazítsa úgy, hogy a jobb oldalon az a kép legyen, amit a 

kártyára szeretne nyomtattatni. A kép elfogadásához kattintson az Alkalmaz gombra. A kiválasztott képnek 

személyazonosításra alkalmasnak kell lennie, ezért kérjük ne viseljen sapkát vagy egyéb ruházatot, ami az 

arc láthatóságát negatívan befolyásolja!  

 

 

 

Sikeres képfeltöltés után, ha mégis törölni szeretné a fényképet, akkor kattintson a Kép törlése gombra. 
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5. lépés 

Az előregisztráció során kizárólag az előregisztráció folyamatával kapcsolatos kapcsolattartási célból az e-

mail címét és/vagy a telefonszámát minden esetben meg kell adnia. További hozzájárulás hiányában 

kapcsolattartási adatait nem használják fel a kártya sikeres átvétele után.  

 

Önnek lehetősége van a kapcsolattartási adatait a kártya kibocsátója rendelkezésére bocsátani a klubkártya 

érvényességével, használatával, visszavonásával, lejártával, esetleges megtalálásával összefüggő 

kapcsolattartási célból az első checkbox kipipálásával. Amennyiben ehhez hozzájárul és megadja e-mail 

címét, úgy a klubkártyájával/klubtagságával kapcsolatos egyes eseményekről (pl. előregisztráció sikeres 

volt, vagy előregisztrációs határidő közeledik) a rendszer automatikusan értesítheti. Az MLSZ 

Futballkártyái, valamint azon klubok esetében, amelyek erről döntöttek, a webes felület használatának 

feltétele a kapcsolattartási célú adatkezeléshez való hozzájárulást és ennek megfelelően egy érvényes és 

16 év feletti klubtag esetében egyedi e-mail cím megadása is. A klub előírhatja (az MLSZ előírta) továbbá a 

megadott e-mail cím validálását is, ami során egy megerősítő e-mail kerül kiküldésre a klubtag által 

megadott címre, és amiben szereplő URL címre rá kell kattintania a klubtagnak az e-mail címének 

ellenőrzése érdekében (hamis címek kiszűrése céljából). 

 

Ha a kiválasztott klub/MLSZ részére a kapcsolattartási adatait (e-mail cím és/vagy telefonszám és/vagy 

lakcím) marketing célból is meg kívánja adni, akkor pipálja ki a második checkbox-ot. A marketing 

tevékenységről részletesebben a kiválasztott klub/MLSZ Adatkezelési Tájékoztatójában, illetve a klub/MLSZ 

elérhetőségein tájékozódhat. 

 

Egyes klubok/MLSZ az anyja neve és/vagy lakcím megadását is kötelezővé tehetik a Sport tv. alapján. 
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6. lépés (opcionális) 

Ha az igényelt klubkártya kiállításáért a kibocsájtó díjat kér, akkor Önnek lehetősége van számlát kérni, 

amelyet a kártya átvételekor fog megkapni. Számla igényléséhez pipálja ki a checkbox-ot. A számla 

kiállításához szükséges megadni a számlázási nevet és címet, valamint opcionálisan a számlára írandó 

adószámot.  

Amennyiben rendelkezik a kibocsájtó klub/MLSZ által biztosított promóciós kóddal, úgy azt ezen az oldalon 

adhatja meg. A promóciós kód módosíthatja a klubkártya árát, amit következő oldalon ellenőrizhet. 
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7. lépés (opcionális) 

Ha az érintett sportszervezet biztosít e-mail alapú értesítéseket a klubkártyával kapcsolatos eseményekről 

és Ön a korábbi oldalakon hozzájárult személyes adatainak kapcsolattartási célú kezeléséhez, akkor jelen 

oldalon szabályozhatja, hogy mely eseményekről kér értesítést és mely eseményekről nem. 

Alapértelmezésben minden, a sportszervezet által biztosított eseményről kap értesítést. Amennyiben nem 

kér értesítést egy adott eseményről, úgy vegye ki a pipát az esemény neve melletti checkbox-ból. 
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8. lépés 

A folyamat utolsó lépéseként összefoglalva láthatja a megadott adatokat. Ha javítani kíván valamin, akkor 

kattintson az Előző gombra. A regisztrációt a Regisztrálás gombra kattintva tudja véglegesíteni. 

 

Amennyiben nem kívánja a regisztrációt befejezni, akkor kattintson a Kilépés gombra. 

 

9. lépés 

A regisztráció sikerességéről a következő oldal tájékoztatja. 

 

 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy (az MLSZ virtuális Futballkártyát kivéve) a kártya átvételekor hitelt 

érdemlően igazolnia kell személyazonosságát, mert a kártyát csak a tulajdonosa veheti át, 

valamint a kártya átvételét aláírásával kell igazolnia. Valótlan vagy hibás, valamint nem a 

kártyabirtokos személyazonosító okmányában szereplő személyes adatok megadása, továbbá a 

kártyabirtokos azonosítására alkalmatlan fénykép feltöltése esetén a kártya nem kerül 
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kiállításra.  

 

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a kész kártyáját az előregisztráció után 30 naptári napon belül kell 

átvennie, ellenkező esetben a regisztráció törlődik a rendszerből. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy mennyiben a klubkártyával visszaéltek, az valótlan vagy hamis adatot 

tartalmaz, vagy azt nem az itt rögzített szabályok betartásával váltották ki vagy használták, a 

sportszervezet önállóan dönthet a klubkártya és a klubtagság megszüntetéséről. Ebben az esetben a 

sportszervezet nem vállal felelősséget a kártyabirtokost ért kár bekövetkezése miatt. 

 

Az alább láthatja, hogyan néz ki az MLSZ Futballkártya (minta): 

 

 

 

További információk: 

További információkért keresse a klubkártyát kibocsájtó klub ügyfélszolgálatát, vagy MLSZ Futballkártya 

esetén ügyfélszolgálatunkat: 

E-mail: futballkartya@tex.hu 

 

mailto:futballkartya@tex.hu

