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A rendszer fő céljai és feladatai 1.
 

Az MLSZ 2010-2020 évre kidolgozott stratégiájában kitűzött célként szerepel egy olyan új számítógépes 

program bevezetése, mely biztosítja egyrészt a profi labdarúgásban résztvevő valamennyi közreműködő 

(a profi labdarúgók, igazolt játékosok, edzők, vezetők, klubok, pályák, játékvezetők, mérkőzések stb.) 

adatainak tárolását, azok azonnali lehívhatóságát és ellenőrizhetőségét, másrészt az amatőr labdarúgás 

statisztikai követhetőségét. A labdarúgás mellett magába foglalja a futsal, illetve strandlabdarúgás 

sportágakat is. 

 

A program bevezetésének célja a szakmai munka támogatása mellett pl. a tervezhetőség, aktualitás, a 

kontroll lehetőségeinek biztosításával segítség a megfelelő döntések meghozatalában, ezáltal a 

tevékenység korszerűségének, racionalitásának, hatékonyságának és gazdaságosságának javítása. 

 

Általánosan elmondható, hogy az MLSZ igényei alapján körvonalazódó szoftveres támogatás 

meglehetősen egyedi, nem „húzható rá” egyetlen kész megoldás sem, ezért kerül kialakításra az IFA, az 

Integrált Futball Alkalmazás. 
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A rendszer nagyvonalú bemutatása 2.
 

Az IFA akkor tudja megvalósítani az előző fejezetben megfogalmazott célokat, ha az MLSZ, a megyei 

igazgatóságok és a sportszervezetek legfőbb adminisztrációs feladatainak teljes körét lefedi, támogatja, 

melyek az alábbiak: 

- Versenyek (bajnokságok, tornák) szervezése, lebonyolítása 

- Igazolások, átigazolások, nemzetközi igazolások adminisztrálása és nyilvántartása 

- Versenyengedélyek és regisztrációs kártyák nyilvántartása 

- Versenytípusok, versenyek, mérkőzések adminisztrálása és nyilvántartása 

- Nemzeti válogatottak mérkőzéseinek adminisztrációja 

- Klublicenc kérelmek elbírálása 

- Pálya adatok nyilvántartása, pályák hitelesítése 

- Játékvezetők küldése, játékvezetők elszámoltatása 

- Jegyzőkönyvek (mérkőzés jegyzőkönyve, játékvezetői ellenőri jelentés, szövetségi ellenőri 
jelentés, biztonsági ellenőri jelentés) nyilvántartása on-line és papír alapon 

- Grassroots programok adminisztrálása (Bozsik programok, Fair Play Cup, Egyetemi labdarúgás, 
5+1 program, Veterán program, Szociális programok) 

- Felnőttképzési adatok adminisztrálása és nyilvántartása 
 

Az IFA az egységes megjelenési felületével, kényelmes, felhasználóbarát kezelhetőségével, a rendszer 

minden pontján elérhető segítségnyújtási szolgáltatásával (on-line help) és könnyen átlátható 

jogosultsági rendszerével segíti a jól szervezett, koordinált munkavégzés megvalósítását minden 

résztvevő számára. 
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Fogalmak 3.

- MLSZ: Magyar Labdarúgó Szövetség, a labdarúgó sport országos sportági szakszövetsége  

- Megyei (Budapesti) Igazgatóságok: az MLSZ területi munkaszervezetei  

- Labdarúgó sporttevékenységnek minősül a labdarúgó sport játék- és verseny szabályai szerint, 

szervezett formában versenyszerűen végzett testedzés, amely a fizikai erőnlétet és a szellemi 

teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgálja. A labdarúgó sport versenyrendszerébe 

tartozik a nagypályás labdarúgás, a futsal és a strandlabdarúgás.  

- Labdarúgó sportoló az a természetes személy, aki labdarúgó sporttevékenységet végez. 

Versenyszerűen sporttevékenységet végző labdarúgó sportoló, az a labdarúgó sportoló, aki az 

MLSZ által kiírt, szervezett, vagy engedélyezett versenyen, vagy versenyrendszerben vesz részt.  

- Hivatásos labdarúgó az a labdarúgó, aki munkaszerződés alapján jövedelemszerzési céllal 

foglalkozásszerűen folytat labdarúgó sporttevékenységet. Minden más labdarúgó amatőr 

labdarúgónak minősül.  

- A labdarúgó sport versenye: a FIFA, az UEFA és az MLSZ által meghatározott szabályok szerint 

szervezett és lebonyolított sportteljesítményt mérő erőpróba - a labdarúgó mérkőzés. 

- A labdarúgó sport versenyrendszere: a FIFA, az UEFA és az MLSZ által meghatározott szabályok 

szerint szervezett és lebonyolított több labdarúgó mérkőzés együttvéve.  

- Versenyrendszer: a labdarúgó bajnokság, a labdarúgó kupa, a labdarúgó torna, és más egyéb 

egymással összefüggő - minimum két - labdarúgó mérkőzés.  

- Sportszervezet - sportegyesület, amely labdarúgó szakosztállyal rendelkezik, sportvállalkozás, a 

sportegyesület által jogi személlyé nyilvánított labdarúgó szakosztály, sportiskola, utánpótlás-

nevelés fejlesztését végző alapítvány, iskolai sportkör, (továbbiakban együtt: sportszervezet)  

- MLSZ tag: az a sportszervezet, amely az MLSZ versenyrendszerében részt vesz.  

- Labdarúgó sport verseny (mérkőzés), versenyrendszer szervezői (versenyszervezők) az MLSZ; a 

megyei (budapesti) igazgatóságok, külön engedély esetén - az MLSZ tagjai – a sportszervezetek.  

- Sportszakember az a természetes személy, aki sport-foglalkozást folytat vagy a 

sportszervezettel, sportszövetséggel munkaviszonyban vagy polgári jogi jogviszonyban 

sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül, vagy közvetetten feladatot lát el. 

Sportszakembernek minősülnek a következő személyek:  

o Sportvezető: a sportszervezet hivatalos képviselője, az ügyvezetője, a sportvállalkozás 

tulajdonosa, a nevezési lapon (a labdarúgó mérkőzés jegyzőkönyvében) képviselőként 

(különböző területek felelőseként) megjelölt személyek, a csapatvezető, a szakmai 

igazgató, és egyéb alkalmazott, a sportszervezet más tagja, vagy szerződtetett személy; 

o Labdarúgó edző: vezetőedző, pályaedző, kapusedző, utánpótlás edző, erőnléti edző, 

egyéb személy, aki a labdarúgó mérkőzésre való felkészítésével foglalkozik; 

o Játékvezető: az MLSZ, a Megyei (Budapesti) Igazgatóság Játékvezetői Bizottsága (JB) 

által kiküldött (illetve szükség) játékvezető, tartalék játékvezető, játékvezető asszisztens;  

o Közreműködő: a labdarúgó mérkőzés alkalmával a kispadon helyet foglaló orvos, gyúró, 

technikai vezető, intéző, továbbá a mérkőzés lebonyolításában megbízás vagy 

társadalmi munka alapján tevékenykedők; 
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o Tisztségviselő: az MLSZ és a Megyei (Budapesti) Igazgatóságok választott, kinevezett és 

alkalmazott személye, az MLSZ és Megyei (Budapesti) Igazgatóság képviseletében 

hivatalos tisztséget viselő, vagy megbízást teljesítő személy; játékvezető-, szövetségi- és 

biztonsági ellenőr: az MLSZ-szel szerződéses viszonyban álló sportszakember, aki a 

munkája során a labdarúgás és az MLSZ szabályai érvényesülését ellenőrzi;  

o Játékos-ügynök: az a nagykorú, büntetlen magyar állampolgár, vagy két éve 

folyamatosan Magyarországon élő és itt állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező 

külföldi állampolgár, aki a FIFA által kiadott engedéllyel játékos-ügynöki tevékenységet 

folytat. Ügynöki tevékenységet természetes személy, illetve az engedély kiváltására nem 

kötelezett ügyvédek folytathatnak és rendelkeznek az ügynöki tevékenység 

folytatásához a vonatkozó MLSZ szabályzatban meghatározott további objektív 

feltételekkel;  

o Mérkőzésszervező ügynök: kizárólag természetes személy folytathat ilyen 

tevékenységet.  

- Versenyigazolvány: a labdarúgó személyi adatait, és a labdarúgóversenyen, versenyrendszerben 

való részvételhez szükséges alapadatokat tartalmazó fényképes okmány; mely akkor minősül 

érvényesnek, ha arra a sportszervezetre került kiállításra, amelynek a labdarúgó csapatában a 

labdarúgó pályára kíván lépni (a sportszervezet neve megegyezik a bajnokságban használt 

névvel), és a labdarúgó a versenyigazolványát a játékvezető részére a mérkőzés kezdete előtt be 

tudja mutatni.  

- Sportvezetői regisztrációs kártya: az MLSZ számítógépes nyilvántartásában egyedi azonosítóval 

rendelkező sportszakemberek fényképes igazolványa  

- Versenyengedély: Az adott labdarúgóversenyen, versenyrendszerben való részvételhez 

szükséges engedély.  

- Versenyszervezők: A Versenyszabályzat vonatkozásában versenyrendszert kiíró szövetségen a 

versenyszervezőket kell érteni. A versenyszervezők a versenyrendszerek lebonyolítására szakmai 

és területi elvek alapján Versenybizottságokat hozhatnak létre, nevezhetnek ki. A 

Versenybizottságok hatásköre nevezések elfogadása, sorsolás lebonyolítása, mérkőzés 

időpontok kitűzése, mérkőzés helyszín és időpont módosítása, bajnoki eredmények 

nyilvántartása, óvás ügyekben I. fokú határozat meghozatala, versenyszabályzati ügyekben 

hivatalból intézkedni, versenyjegyzőkönyvek nyilvántartása, felnőtt és korosztályos 

sportszervezeti keretek nyilvántartása.  

- Sportrendezvény: sportszervezet, vagy sportszövetség által versenyrendszerben, vagy azon 

kívül, résztvevők jelenlétében megtartott verseny, mérkőzés. A sportesemény 

sportrendezvénynek minősül.  
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B. fejezet A PROGRAM FELÉPÍTÉSE, 

MENÜPONTJAI 
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A program alapvető funkciói 1.

1.1.Belépés a programba 

A belépési felületen a felhasználónak meg kell adnia felhasználó regisztrációs kódját és 

jelszavát, majd meg kell nyomnia a Bejelentkezés gombot.   

 

A felhasználói regisztrációs kód és a jelszó megadása kötelező. Érvénytelen felhasználói 

regisztrációs kód, vagy jelszó esetén a program hibaüzenetet küld. 

Elfelejtett jelszó gomb hatására a program e-mail üzenetben új jelszót küld a felhasználó 

részére. 

Az új jelszót mindig meg kell változtatni ahhoz, hogy érvényes legyen. A jelszó azonnali 

megváltoztatása az e-mailban levő linkre kattintva rögtön megtehető, vagy bejelentkezéskor a 

Jelszó módosítás funkcióval. 

 

A jelszó módosításához meg kell adni a Felhasználó regisztrációs kódját, a régi és az új jelszót, 

valamint az új jelszó megerősítéséhez az új jelszót még egyszer. Az új jelszónak minimum 5, 

maximum 20 karakterből kell állnia és kis és nagy betűket és numerikus karaktereket 

tartalmazhat, erre a program üzenetben figyelmeztet, ha nem megfelelő az új jelszó.  
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Jelszó nélkül megkísérelt belépés esetén a program figyelmezteti a felhasználót,  

. 

Érvénytelen vagy hibásan begépelt felhasználónév vagy jelszó esetén a program hibaüzenettel 

figyelmeztet: 

 vagy  

 

Mentés gomb hatására az új jelszó rögzítésre kerül a felhasználóhoz. 

A belépést követően megjelenik az üdvözlő képernyő, melyen a bal felső részben látható a 

belépett felhasználó megnevezése, a képernyő bal oldalán pedig a főbb menüpontok jelennek 

meg, melyekből lenyílnak a további menüpontok. Amennyiben egy menüpont alá további 

menüpontok vannak rendelve, azt a menüpont melletti kicsi zöld nyíl jelzi. A kicsi zöld nyílra 

történő kattintással lehet a menüt lenyitni illetve bezárni. 
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1.2.Általános működési leírás 

Ebben az alfejezetben a program általános adatfelviteli és adatrendezési jellemzőit tekintjük át, 

melyek szinte minden menüpontban egyformán alkalmazhatóak illetve alkalmazandók. 

1.2.1.Mezőformátumok 

A programban különböző mezőtípusokkal találkozhatunk: 

Tölthető mezők: 

 Szöveges mezők 

Szabadon bármilyen karakterrel kitölthető mezők, ilyenek például a név, leírás vagy e-mail stb. 

mezők. 

 Dátum típusú mezők  

Formátuma: éééé.hh.nn. A dátum típusú mező kézi adatfelvitellel tölthető ki vagy a lenyíló 

dátum választóból lehet kiválasztani, amiben külön tudunk évet és hónap/napot választani. A 

tagoló pontokat a rendszer a megfelelő helyre automatikusan elhelyezi. A dátummező melletti 

jobbra/balra nyilakkal havonta léptethető a dátum. 

 
  

 Szám típusú mezők 

A szám mezők csak kézzel tölthetőek ki, az arab számokat folyamatosan gépelve szóközök 

nélkül rögzítsük. Tizedes törtek esetében a programban a tizedesvesszőt a „ , ” jelöli, amelyet a 

program automatikusan felajánl. 

Speciális szám mezők: 

- Telefonszám 
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Telefonszámok esetében a program az ország és szolgáltató előhívő majd telefonszám, 

mindezek szóközök nélkül (pl.: +3620123467) formátumot várja el. 

- Bankszámlaszám 

Bankszámlaszámok esetében a program 3-szor 8 karaktert vár el, így ha a partner 

bankszámlaszámában a 3. 8-as szekcióban nincs megadva releváns számjegy, akkor 8 db 

nullával kell feltölteni felvitelkor (pl.: egy ilyen bankszámlaszám a 11223344-55667788-

00000000) 

- Adószám, KSH azonosító és cégjegyzékszámok 

Ezekben az azonosítószámokban az a közös, hogy a számsor kötőjelekkel van elválasztva. Ezeket 

felhasználónak kell a megfelelő helyekre beírni, a program nem írja be automatikusan. 

Pl.: adószám formátuma: 12345678-2-44,  

cégjegyzékszám formátuma: 12-12-123456. 

Választható mezők: 

 Legördülő listából választható mezők 

A legördülő listás választható mezők esetében a felhasználó a legördülő listában szereplő 

opciók közül választhat, azokat módosítani nem tudja.  

 

Vannak olyan mezők, melyeknek az értékkészlete állandó, pl. Férfi/Nő, és vannak olyan 

törzsadatokat tartalmazó mezők, melyek esetében az értékkészlet módosítható a működés 

függvényében.   

 Check box típusú mezők  

A  elhelyezésével a mező tartalma IGAZ lesz az oszlopfejlécben található paraméterre. 

Azoknál a mezőknél használatosak, ahol a lehetséges válasz Igen/Nem lehet. 
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1.2.2.Képernyők 

Kötelezően kitöltendő mezők: * jelzi az adatmező nevét követően. 

  - listából történő kiválasztás jelölése 

 - kiválasztást tartalmazó mező törlése 

 - listában hányadik oldalon állunk/az összes oldalból és a 

listába kerülő tételek száma. 

 - a képernyő felső sávjában jelenik meg, és az online help megjelenítésére szolgál. 

 -  egységes fájl feltöltés funkció  
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1.2.3.Listanézet 

A programban a felvitt adatokat listákba rendezve kezelhetjük. A programban az aktuális 

menüsor és az azon belüli aktív fül zöld színnel van jelölve. 

 

 

A listában az első 20 tétel jelenik meg. A lista alján megjelenik, hogy hány oldalas a lista, és hányadik 

oldalon vagyunk. A jobbra/balra nyilakkal előre/hátra lehet lapozni, illetve a lista első illetve utolsó 

oldalára lehet ugrani. Alapértelmezésben 20 tétel jelenik meg a listában, de ez átállítható.  

A menü listanézetének fejlécén azok a gombok jelennek meg, amilyen funkciókat a listánál el 

tudunk végezni.  
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1.2.4.Általános funkciós gombok 

 - új tétel felvitele, az üres felviteli képernyő jelenik meg 

 - már felvitt tétel módosítása. Annak a rekordnak az adatai jelennek meg, amelyiken 

a listában állunk. A nem módosítható mezők szürke színűek, és nem írhatók. 

 - már felvitt tétel megtekintése módosítási lehetőség nélkül. Annak a rekordnak az 

adatai jelennek meg, amelyiken a listában állunk. A mezők szürke színűek és nem írhatók. 

 - már felvitt tétel törlése. Azt a rekordot töröljük, amelyiken a listában állunk. Törléskor a 

program megerősítést kér, csak Igen esetén töröl, és csak akkor, ha az adott rekordra nem történt 

hivatkozás máshol.  . 

 - egy adatbevitelhez kapcsolódó funkciós gomb esetén jeleni meg, és az előző adatbeviteli 

képernyőre térünk vissza 

 - felvitt adatok mentése, kilépés nélkül, Új felvitel és Módosít funkciók esetén él 

 - felvitt adatok mentése, a képernyőről való kilépéssel, Új felvitel és Módosít 

funkciók esetén él 

 - kilépés a képernyőről mentés nélkül, Új felvitel, Módosít és Megtekint funkciók esetén él 

1.2.5.Rendezés 

A felvitt adatok megjelenési sorrendjét a listanézeten a felhasználó a megfelelő oszlop fejlécére 

kattintva változtathatja meg. Az oszlopfejlécre való kattintás után megjelenő nyíl (  ) informál 

minket arról, hogy mely oszlop szerint van rendezve a listánk, és az adatok növekvő    (  ) vagy 

csökkenő (  ) sorrendben szerepelnek-e.  

Ha a lista még nem volt rendezve, és új rendezést vezetünk be az oszlopfejlécre kattintva, akkor 

növekvő sorrendbe rendezi a program az adatokat. A csökkenő rendezés eléréséhez csupán újra 

rá kell kattintani az adott oszlopfejlécre. Ha más oszlopfejléc szerint szeretnénk a rendezést 

elvégezni, kattintsunk egy másik oszlopfejlécre. 
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1.2.6.Szűrés 

A programon belül a rekordok szűrésére több lehetőség is rendelkezésre áll. 

Minden menüpontban lehetőség van az ablak tetején lévő szűrő mezővel szűkíteni a 

menüpontban megjelenő rekordokat. 

Egy másik lehetőség a listákon belül az oszlopok fejlécének jobb oldalán található választógomb 

megnyomásával megjelenő választólista. 

 

Ennek segítségével végezhetünk szűrést az adott oszlopra vonatkozóan. A megjelenő lista első 

három sora mindig az ALL (Mind); a BLANKS (Üres), ill. a NON BLANKS (Nem üres), a további 

sorokban az oszlopban szereplő értékeket találjuk. A megfelelőre kattintva a program elvégzi az 

oszlop szűrését a kiválasztott paraméter szerint. A szűrő paraméter megjelenik az oszlopfejléc 

alatt található ablakban is. Ennek törlésével visszaállítható a szűrés előtti állapot. 

A szűrés elvégezhető úgy is, hogy az oszlopfejléc alatt található ablakba elkezdjük beírni a 

szűrési feltételt. A program folyamatosan szűri le a felvitt adatokat a beírt karaktereknek 

megfelelően.  

A szűrés nem érzékeny a kis- és nagybetűk használatára. 

A program képes többszörös szűrést végezni. Ennek eléréséhez csupán az előbb leírt módon 

több oszlopra kell elvégezni szűrést. Többszörös szűrés esetében fontos figyelni a 

végrehajtandó szűrések sorrendiségére. 
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1.2.7.Oszlopok szélessége 

Az oszlopok szélességének megváltoztatásához álljunk az oszlopfejléc bal v. jobb oldali 

szegélyére, és várjuk meg, míg megjelenik a kétirányú nyíl (  ), majd bal egér gomb 

megnyomásával húzzuk az egérrel a megfelelő szélességűre a fejlécet. 

1.3.Menüstruktúra 

A program menüpontjai a funkcióknak és jogosultságoknak megfelelően kerülnek elkülönítésre. 

A menü felépítése a következő: 

 Törzsadatok menüpont 

 Alap törzsek: ebben a menüpontban lehet felrögzíteni az Évad, Korosztály, 

Ország, Nyelv, Felszerelés ás a Szervezeti egység adatait. 

 Személy törzsek: ebben a menüpontban lehet felrögzíteni a személyek 

alapadatait, fényképét, a méreteit, iskolai végzettségét és szakképesítését 

valamint a nyelvtudás adatait. 

 Sportszervezeti törzsek: a menüpontban lehet felvinni a sportegyesületek 

alapadatait, a székhely és tartózkodási címeit, hozzárendelni a személyek közül 

az kapcsolattartókat és az ügyintézőket, valamint a bankszámlaszámait. 

 Bérszámfejtési törzsek: itt adhatók meg a személyek költség elszámolási módja 

és az ahhoz szükséges részletes adatok, amire a bérszámfejtésnek szüksége van. 

 Versenyszervezési törzsek: ebben a menüpontban rögzíthetőek fel a versenyek 

és a verseny szakaszok típusa, a mérkőzés szakaszok, a posztok valamint a pálya 

típusok. 

 Nyilvántartási törzsek: Ebben a menüpontban van lehetőség az igazolás és a 

versenyengedély típusok, a számlázandó valamint a számlázható díjak felvitelére 

 Nyilvántartás, adminisztráció   

 Versenyszervezés 

 Bizottsági munka 

 Pálya hitelesítés 

 Licenc 

 Hivatalos személyek 

 Biztonsági Iroda 

 Felnőttképzés 

 Bozsik Egyesületi Program 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

19 

 Bozsik Intézményi program 

 Grassroots programok 

 Eseményszervezés 

 Sportszervezetek 

 Időpont foglaló 

 Riportok 

 Üzenetek 

 HelpDesk 

 Saját adatok 

 Jogosultságok  
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Törzsadatok 2.

A törzsadatok az IFA rendszer működését szabályozó alapadatokat jelentik, amelyeket az egyes modulok 

egységesen használnak. Ezek feltöltése a rendszerszer indulásakor nagyrészt megtörténik, és ezt 

követően csak a változások felvitelére van szükség. 

2.1.Alap törzsek 

2.1.1.Évad 

Az Évad menüpontban lehet felvinni az  

- évad megnevezését, pl. 2013/2014, stb. 

- hozzárendelni a sportágat, ami Labdarúgás, Futsal, Strandlabdarúgás lehet, listából kiválasztva. 

Az egyes sportágak esetén eltérő időszakok is megadhatók 

- az évad kezdő dátumát, ami az előző évad záró dátumát követő nap 

- az évad záró dátumát, aminek nagyobbnak kell lennie az évad kezdő dátumánál. 

Az Évad fülre kattintva a korábban felvitt évadok listája jelenik meg. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új évad rekord létrehozása – csak olyan évad rekord vihető fel, amilyen még nem 

szerepel az adatbázisban, azaz a sportág/név és a kezdő valamint a záró dátum eltérő 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása, csak a Név módosítható 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

2.1.2.Korosztály 

A Korosztály menüpontban lehet felvinni évadonként és sportáganként az egyes korosztályokat és a 

hozzájuk tartozó egyéb információkat és a születési dátum intervallumokat.  A Korosztály táblában az 

összes létező korosztály felvitelre kerül, minden modul ezt fogja használni. 

A felvitelnél megadható adatok: 

- Évad és sportág – listából lehet választani, nem módosítható. 

- Szint – listából választható. 

- Név - a korosztály megnevezése, a Szint választásnak megfelelően töltődik, de módosítható. 

- Felnőtt korosztály? - utánpótlás korosztály esetén „nem” értéket kell beállítani, felnőtt 

korosztály esetén „igen” értéket. 

- Korcsoport – szöveges mezőben adható meg 

- Bozsik Egyesületi Programhoz tartozó korosztály? – igen/nem – választható. 

- Az adott korosztályhoz tartozó 

o születési dátum kezdete – vége - a Korosztály kezdő és záró születési dátuma. A 

megadott záró dátumnak nagyobbnak kell lennie a kezdő dátumnál. 

o születési dátum kezdete - vége lányok esetében - Korosztály kezdő és záró születési 

dátuma lányok esetén, amennyiben az eltér a megadott születési dátum intervallumtól. 

A megadott záró dátumnak nagyobbnak kell lennie a kezdő dátumnál. 

o születési dátum kezdete - vége Bozsik intézményi fiúk esetében - Korosztály kezdő és 

záró születési dátuma Bozsik intézményi fiúk esetén. A megadott záró dátumnak 

nagyobbnak kell lennie a kezdő dátumnál. 

o születési dátum kezdete - vége Bozsik intézményi lányok esetében – a Korosztály kezdő 

és záró születési dátuma Bozsik intézményi lányok esetén. A megadott záró dátumnak 

nagyobbnak kell lennie a kezdő dátumnál. 
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A korosztály fülre kattintva a már felvitt korosztályok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel - új korosztály rekord létrehozása. Hatására az üres felviteli képernyő jelenik meg. Az 

Évad és a sportág kiválasztása az Évad táblából történik. Az egyes születési dátum intervallumok 

esetében csak intervallumon belül van ellenőrzés, intervallumok között nincs. 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása, valamennyi mező módosítható 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, így a rekord csak a megerősítés 

után kerül törlésre. 

Korosztályok generálása – miután az évad törzsbe felvettünk adott sportágra vonatkozó új 

évadot, ez a funkció lehetővé teszi az új évadra vonatkozó korosztály rekordok automatikus 

létrehozását, generálását. Az évad és a sportág kiválasztása együtt történik. Minden sportágra 

évadonként külön kell generálni a korosztályokat. 
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Korosztályok generálása: 

 

A korosztályok generálása segítségével új évad esetén létre tudjuk hozni a korcsoportokat. Generálás 

előtt ki kell választani, hogy melyik évadból és melyik évadra szeretnénk generálni. Csak olyan évadot 

tudok kiválasztani, amiből generálni szeretnék, amelyikre vannak felvitt korosztályok. Csak olyan évadra 

tudunk generálni, amelyikhez még nincs felvitt korosztály. Az új rekordokban a dátumok a kezdő és a 

záró dátum közötti évek számával megnövelve kerülnek rögzítésre. 

o Mely évad adatai alapján kíván generálni? - Annak az évadnak a megadása, amelyik alapján 

generálni szeretnénk egy másik évadra a korosztályokat. Csak olyan évad választható ki, 

amelyhez már rögzítve vannak korosztályok. 

o Mely évadhoz kívánja a létrejövő korosztályokat kapcsolni? - Annak az évadnak a megadása, 

amelyikre generálni szeretnénk a korosztályokat az előző pontban megadott évad adatai 

alapján. Csak olyan évad választható ki, amelynek a sportága azonos a fent megadott évad 

sportágával. 

2.1.3.Ország 

Az ország menüpontban lehet felvinni az országok 

-  két jegyű nemzetközi kódját, pl. HU, DE, stb. 

- a FIFA által használt 3 jegyű országkódot, pl. HUN, GER, FRA, stb. 

- az ország magyar nevét, ami max. 50 karakter hosszú lehet 

- az állampolgárság megnevezését - állampolgárság magyar neve szövegesen; a személyek 

állampolgárságának kiválasztásához kerül felhasználásra, pl. magyar, német, osztrák, stb. 

- a nemzetiség angol nevét 

- az ország angol nyelvű megnevezését 

- és a NAV kódot 

 

Csatolni, illetve törölni lehet az ország zászlójának a képét, vagy valamilyen logót. 

 

Az Ország fülre kattintva a már felvitt országok listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel - új ország rekord létrehozása. Megadható a 2 jegyű Kód, a Név, a 3 jegyű FIFA kód és 

az állampolgárság szövegesen. Mentés után lesz csatolható a zászló képe.  

Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. Minden mező módosítható, és csatolni is 

lehet a zászló képét. Ehhez a Fájl feltöltése gombra kell kattintani és kiválasztani a megfelelő 

fájlt.  A fájlok bmp, gif, jpe, jpg, jpeg, png kiterjesztésűek lehetnek, és a maximális mérete 60x40 

pix-el lehet. 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, csatolt fájlal együtt. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

2.1.4.Szervezeti egység 

A Szervezeti egység fül alatt vihetők fel az MLSZ és a megyei igazgatóságok szervezeti egységei, melyek 

összekapcsolhatók az adott szervezethez tartozó személyekkel. 

A szervezeti egységnél rögzíthető adatok: 
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- Kód - a szervezeti egység kódja- az MLSZ és a megyei igazgatóságok szervezeti felépítésének 

leírására került kialakításra az IFA rendszeren belül. Pl. 1000 MLSZ, 1001 Versenyszervezés; 1002 

Nyilvántartási osztály, stb. A kód hossza maximum 9 karakter lehet. 

- Név – a Szervezeti egység hivatalos neve, szabad szöveges mező, maximum 120 karakter 

hosszba adható meg. 

- Megye - Melyik megyéhez tartozik az adott Szervezeti egység, az MLSZ és a megyék közül lehet 

választani 

- Felettes szervezeti egység – amelyik szervezeti egység alá az adott szervezeti egység tartozik, pl. 

a Nyilvántartási osztály esetében az MLSZ. A szervezeti hierarchia megadásához szükséges.                                                                             

- Leírás mezőben szabadon felvihető információk rögzíthetők az adott szervezeti egységre 

vonatkozóan 

- SUP kód: 10 karakter adható meg. 

- SUP verseny kód: 15 karakter adható meg. 

- SUP verseny név: 35 karakter adható meg. 

- Irányítószám: 10 karakter adható meg. 

- Helység: 50 karakter adható meg. 

- Utca: 50 karakter adható meg. 

- Úttípus: 10 karakter adható meg. 

- Házszám: 10 karakter adható meg. 

- Szervezeti egységhez tartozó személyek – a szervezeti egység rögzítését követően rendelhetők 

hozzá az adott szervezeti egységhez tartozó személyek az IFA rendszerben regisztrált személyek 

közül kiválasztva. A kapcsolat érvényességi dátum intervallummal kerül felvitelre. 

o Személy kódja - Szervezeti egység és a hozzátartozó személy(ek) hozzárendelése a 

személy    regisztrációs kódja alapján. Az IFA rendszerben regisztrált személyek közül 

választható ki. 

o Személy neve – a Szervezeti egységhez tartozó személy(ek)  neve, a kiválasztott személy 

regisztrációs kódja alapján kerül kiírásra 

o Dátumtól - A kiválasztott személy mióta tartozik az adott szervezethez, év, hó, nap 

o Dátumig - A kiválasztott személy meddig tartozik az adott szervezethez, év, hó, nap. 

Nagyobbnak kell lennie, mint a kezdő dátum. 

o Szervezeti egység vezetője? - Annak megjelölése, hogy a kiválasztott személyek közül 

melyik a szervezeti egység vezetője. Igen/nem értékek közül lehet választani 
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A Szervezeti egység fül kiválasztása után a felvitt szervezeti egységek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel - új szervezeti egység rekord létrehozása. A szervezet megyéje a megyék listájából 

választható ki. A Felettes szervezeti egység kiválasztása a már felvitt szervezeti egységek közül 

történik. 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. Valamennyi mező módosítható.  

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

Kapcsolódó személyek – az egyes szervezeti egységekhez tartozó személyek közötti kapcsolat 

létrehozása, dátum érvényességgel. A személyek kiválasztása a már felvitt személyek közül 

történhet. A felvitelkor lehet megadni, hogy a kiválasztott személy az adott szervezeti egység 

vezetője-e. 
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A funkciós gomb hatására az adott szervezeti egységhez kapcsolt személyek listája jelenik meg, ahol 

további személyeket választhatunk ki, módosíthatunk, megtekinthetünk és törölhetünk már felvitt 

személyeket, majd visszatérhetünk a szervezeti egységek listájához.  

A személyekről rögzítendő adatok: 

- Személy kódja - regisztrációs kód, amivel a személy regisztrált az IFA rendszerbe, a személy 

törzsből kerül kiválasztásra 

- Személy neve, kereszt és vezetéknév egy mezőben, a kódhoz tartozó név megjelenítése 

- Dátumtól - az adott személy mikortól kapcsolattartó az adott sportszervezetnél 

- Dátumig - az adott személy meddig kapcsolattartó az adott sportszervezetnél 

- Szervezeti egység vezetője? – a szervezeti egység vezetőjét jelöli meg, Igen vagy nem lehet, 

listából kiválasztva 

- E-mail cím – a kapcsolódó személy e-mail címe 

A listánál élő funkciós gombok: 

Új felvitel – új kapcsolódó személy hozzárendelése a szervezeti egységhez.  
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Módosít – a felvitt kapcsolódó személy módosítása. A személy kódja és neve nem módosítható. 

A Dátumig mező kitöltése a kapcsolat lezárását jelenti 

Megtekint – a kapcsolattartó adatainak megtekintése, módosítási lehetőség nélkül. 

Töröl – a kijelölt sor törlése. Csak akkor lehet törölni egy kapcsolattartót, ha nem volt hivatkozás 

a tételre. A törlés megerősítésre vár. 

Vissza – visszatérünk a szervezeti egységek listájára 

2.1.5.Nyelv  

A Nyelv menüpontban lehet felvinni a nyelvtudás rögzítéséhez szükséges nyelvek adatait: 

- Kód - a nyelv 3 jegyű nagy betűkből álló kódja, utal a nyelv megnevezésére, Pl. GER, ENG, stb. A 

kódnak egyedinek kell lenni. A nyelvek a személyek nyelvtudásának rögzítéséhez kerülnek 

felhasználásra 

- Név - a nyelv megnevezése. Nyelv szöveges neve, max 30 karakter hosszba adható meg. A nyelv 

a személyek nyelvtudásának megadásához kerül felhasználásra. A nyelv megnevezésének 

egyedinek kell lenni. 

A Nyelv fülre kattintva a már felvitt nyelvek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új nyelv rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

2.1.6.Felszerelés 

A Felszerelés menüpontban vihetők fel a lehetséges felszerelés és sportszer elemek, valamint a hozzájuk 

tartozó méretek. 

A felszerelésekről megadható adatok: 

- Név – felszerelési tárgy vagy sporteszköz neve, max. 50 karakter hosszban adható meg. Az egyes 

személyek felszerelésének megadásához kerül felhasználásra. Az elemekhez méretek 

rendelhetők. Pl. MezXL, cipő42, labda5, stb. 

- Felszerelés típusa, ami felszerelés vagy sporteszköz lehet, listából kell kiválasztani. A 

hozzátartozó méretek megadását határozza meg. 

 

Az egyes felszerelési tárgyakhoz külön fül kiválasztásával vihető fel a lehetséges méretek megnevezései. 

- Név – méret neve - egy felszerelési tárgyhoz rendelhető méretek megnevezése, max. 10 

karakter hosszban, pl. S, M, L, 40, 41, 42, stb. 

A Felszerelés fül kiválasztása után a már felvitt felszerelések listája jelenik meg. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új felszerelés rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

 Méretek – az egyes felszerelésekhez megadható lehetséges méretek megnevezéseinek felvitele.  

A funkció gomb lenyomása után a kiválasztott felszerelés méretei jelennek meg. 

 

A felszereléshez újabb méreteket tudunk felvinni. Egy már felvitt méretet módosítani, megtekinteni és 

törölni tudunk. A Vissza gombbal a felszerelések listájára térünk vissza. 

2.1.7.Nemzeti szövetségek 

E menüpontban lehet felvinni a nemzeti szövetségek adatait: 

- Ország neve: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Szövetség neve: szöveges mező - kitöltése kötelező. 

- Konföderáció: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Nyelv kódja: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Telefon: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 
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- Fax: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Email: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Honlap: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Cím 1: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Cím 2: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Postafiók: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Irányítószám és város: szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

 

 

 

 

 

A fül kiválasztása után a már felvitt nemzeti szövetségek listája jelenik meg. 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új felszerelés rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre.  
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2.2.Személy törzsek 
A személy törzsadatait a személy alapadatai, a méret adatai, a végzettség és nyelvtudás adatai jelentik.  

A Személy törzsek menüpontra kattintva a személy alapadatainak felviteli képernyője jelenik meg. A 

képernyő tetején van lehetőség a Regisztrációs kód megadására egy már felvitt személy kiválasztásához, 

illetve a Keresés gombbal a személyek listájának a megjelenítésére, ahonnan a keresett személy 

kiválasztható.  

Belépéskor az Alapadatok fül az aktív. 

 

Keresés gomb megnyomására a személyek listája jelenik meg. A lista mezői feletti üres mezőkbe beírt 

érték alapján dupla kattintásra leszűri a listát a megadott szempontoknak megfelelően. 

 

A személy kiválasztása a lista bármelyik mezőjén dupla kattintással történik. Ekkor képernyőre hozza a 

személy adatait megtekintésre. A kiválasztott személyhez tartoznak a méretek, a végzettségek és a 

nyelvtudás adatok. 
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2.2.1.Alapadatok 

A személyről felvihető alapadatok: 

- Regisztrációs kód – 6 jegyű egyedi kód, amivel a személy regisztrált az IFA rendszerben. Új 

személy felvitele esetén a program automatikusan adja a legnagyobb kód utáni következő, 

eggyel nagyobb sorszámot. 

- Titulus - a személy titulusa szövegesen, maximális hossza 20 karakter lehet, pl. Ifj., Dr., stb. 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születési hely – a személy születési helyének (település) megnevezése  

- Születési dátum – a személy születési ideje, dátum, naptárból kiválasztható 

- Állampolgárság – a személy állampolgárságának neve az országoknál felvitt állampolgársági 

adatok listájából lehet kiválasztani 

- Nem - a személy neme, férfi vagy nő lehet, listából lehet kiválasztani 

- Törölt – a személy státuszát jelenti, lehetséges értékei: Aktív/Törölt. A regisztrált személy adatai 

fizikailag nem törölhetőek, amennyiben kilépett, töröltre kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a 

továbbiakban a személlyel kapcsolatban nem lehet adatokat felvinni, de a korábbi 

hivatkozásaihoz hozzá lehet férni, azaz le lehet kérdezni az adatait. 

- Fénykép – Módosítás funkció gomb megnyomása után a személy alapadatok képernyőjén 

megjelenő fénykép mezőre kattintva lehet feltölteni. A feltöltéskor meg kell adni a csatolni 

kívánt fájt, és az érvényesség dátumát, majd a Feltölt gombra kattintva fel kell vinni a fájlt. A 

rendszer az érvényességi dátummal ellátva eltárolja a korábbi fényképeket is. 

Az Alapadatok fülnél élő funkció gombok:  

- Új felvitel  

- Módosít  

Új felvitel: 

Hatására az üres alapadatokat tartalmazó felviteli képernyő jelenik meg. A *-al jelölt mezők kitöltése 

kötelező. A regisztrációs kód automatikusan kerül megadásra. Az új személy státusza alapértelmezésben 

Aktív. 

Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására mentés nélkül 

kilépünk a funkcióból. 

Módosítás: 

A regisztrációs kód nem módosítható, személy többi adata igen. 

Fénykép csatolása a képernyőn levő fénykép mezőre kattintva lehetséges. Ekkor megjelenik a csatolás 

képernyője, ahol kiválasztható és feltölthető a fénykép. A feltöltés feltétele az érvényesség dátumának 

megadása. Alapértelmezetten a 19. év alatti személyek esetén az aktuális dátum + 2 év, 19. év 

felettieknél aktuális dátum + 4 év. 
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A kép fájl kiterjesztése bmp, gif, jpe, jpg, jpeg, png lehet, és a mérete maximum 5 Mbyte. 

A személy törlése Módosít funkció esetén a Törölt mező Aktívról Töröltre állításával történik. 

2.2.2.Személy méretek 

A Méretek fül alatt lehet felvinni a személy méret adatait. A felvitel előtt mindig ki kell választani azt a 

személyt, akihez a méreteket rögzíteni szeretnénk. 

A Méretek fül alatt felvihető adatok: 

- Felszerelés elem – a személy által használt felszerelési tárgyak megadása, a korábban felvitt 

felszerelési tárgyak, sporteszközök listájából lehet kiválasztani. Csak azok a felszerelési tárgyak 

jelennek meg, amelyiknél a lehetséges méret adatok felvitelre kerültek 

- Méret – a felszerelés tárgyhoz rögzített méretek közül kell kiválasztani a személy konkrét 

méretét 

- Rögzítés dátuma - A személyhez felvitt felszerelési tárgy rögzítésének dátuma, 

alapértelmezésben a napi dátum jelenik meg, de módosítható 

A Méretek fül hatására a már felvitt méretek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új felszerelés tárgy + méret rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

2.2.3.Végzettség 

A végzettség fül alatt vihetők fel a kiválasztott személy iskolai végzettség illetve szakképzettség adatai, 

beleértve az MLSZ-nél szerzett szakképesítést is. 

A végzettségekről felvihető adatok: 

- Végzettség szintje – a személy végzettségének szintje, Alapfok, Középfok, felsőfok lehet, listából 

kiválasztva  

- Végzettség neve - A személy végzettségének megnevezése, szövegesen, max. 200 karakter lehet 

- Besorolása (Pl. OKJ, MLSZ, stb.) - A végzettség besorolása, szövegesen, max. 50 karakter 

hosszban megadva. Pl. OKJ 1232323, MLSZ xxx, stb. 

- Képző intézmény neve – szövegesen, a képző intézmény megnevezése, ahol a személy a 

végzettséget megszerezte, max. 200 karakter hosszú szöveg lehet. 

- Tanulmány kezdete és vége - A tanulmány elkezdésének és befejezésének dátuma, a tanulmány 

vége dátumának későbbinek kell lennie, mint a tanulmány kezdetének dátuma. 

 

Lehetőség van a végzettséget igazoló dokumentum feltöltésére is. 

A Végzettség fül kiválasztása után a személy már felvitt végzettségeinek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új végzettség rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

2.2.4.Nyelvtudás 

A Nyelvtudás fül alatt vihetők fel a személy nyelvtudás adatai.  

 

A nyelvtudásról felvihető adatok: 

- nyelv – nyelv megnevezése, a rendszerbe felrögzített Nyelvek közül lehet kiválasztani 

- vizsgával rendelkezik? – igen/nem 

o igen válasz esetén megadható adatok: 

 fokozat – alapfokú, középfokú, felsőfokú - listából kiválasztva 

 típus – szóbeli, írásbeli, komplex - listából kiválasztva  

 kiállító szervezet – a nyelvvizsgát igazoló okmány kiadójának neve 

 vizsga dátum – nyelvvizsga időpontja 

o nem válasz esetén megadható adatok: 

 hallás utáni értés: a szint listából választható 

 olvasás: a szint listából választható 

 társalgás: a szint listából választható 

 folyamatos beszéd: a szint listából választható 

 írás: a szint listából választható 

- fájl feltöltés: lehetőség van igazoló dokumentum feltöltésére 

A Nyelvtudás fül kiválasztása után a személy már felvitt nyelvtudásainak listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új nyelvtudás rekord létrehozása.  
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 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak a megerősítés után 

kerül törlésre. 

2.3.Sportszervezeti törzsek 
A menüpont alatt vihetők fel az egyesületekre vonatkozó törzsadatok. Minden sportszervezet egyedi 

azonosító kóddal rendelkezik, ami egy folyamatos sorszám, és amit a program új tétel rögzítésekor 

automatikusan oszt ki. 

A sportszervezetek törzsadatait az alapadatok, az egyesület címei, a kapcsolattartók, ügyintézők 

valamint a bankszámlaszámok jelentik. 

A Sportszervezeti törzsek menüpontra kattintva a sportszervezetek alapadatainak felviteli képernyője 

jelenik meg. A képernyő tetején van lehetőség a Sportszervezet kódjának beírására egy már felvitt 

sportszervezet esetén, illetve a Keresés gombbal a sportszervezetek listájának a megjelenítésére, 

ahonnan a sportszervezet kiválasztható.  

Belépéskor az Alapadatok fül az aktív. 
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Keresés gomb megnyomására a sportszervezetek listája jelenik meg. A lista mezői feletti üres mezőkbe 

beírt érték alapján dupla kattintásra leszűri a listát a megadott szempontoknak megfelelően. 

 

A sportszervezet kiválasztása a lista bármelyik mezőjén dupla kattintással történik. Ekkor képernyőre 

hozza a sportszervezet adatait megtekintésre. 

2.3.1.Alapadatok 

 

A sportszervezetekről felvihető adatok: 

- Kód – 6 jegyű kód, amivel a sportszervezet nyilván van tartva az IFA rendszerben. Új 

sportszervezet felvitele esetén a program automatikusan adja a legnagyobb kód utáni következő 

sorszámot, nem módosítható. 

- Név - A sportszervezet teljes, hivatalos neve, max. 200 karakter hosszú lehet, kötelező kitölteni. 

- Rövid név – sportszervezet rövid neve, pl. MTK  

- Cégjegyzék szám - A sportszervezet cégbejegyzés száma, amin bejegyezték a cégbíróságon 

- Cégbejegyzés dátuma - Mikor történt a cégbejegyzés 

- Alapítás éve - Melyik évben alapították a sportszervezetet 

- Adószám - A sportszervezet adószáma, ha gazdasági társaságról van szó, 11 karakter hosszú 

lehet 

- Ország – Melyik országban jegyezték be a sportszervezetet. Az ország kiválasztása az IFA 

rendszerbe korábban felvitt országok közül történhet, kötelező kitölteni 

- Megye – a sportszervezet melyik megyéhez tartozik – a Megye táblából kiválasztva 

- Weboldal címe - a sportszervezet hivatalos weboldalának címe 

- Az egyesület gazdasági társaság-e – Annak megadása, hogy a sportszervezet gazdasági társaság-

e vagy sem.  Listából kerül kiválasztásra, Igen/nem lehet az értéke, kötelező kitölteni. 

- Ellenőrző szervezet – a sportszervezetet ellenőrző szervezet azonosítóját lehet megadni 

választással - kötelező kitölteni 

- Valós sportszervezet? – igen/nem közül választható – nem esetén csak kiegészítő 

versenyrendszerben vehet részt a sportszervezet 

- Státusz – A sportszervezet státusza, ami aktív, jogutód nélkül megszűnt illetve jogutóddal 

megszűnt lehet, kötelező kitölteni. 
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- Jogelőd egyesület azonosítója: Amennyiben a sportszervezet státusza jogutóddal megszűnt, itt 

lehet megadni, mint a jogelőd egyesületet, amelyet az IFA rendszerbe felvitt „törölt” státuszú 

egyesületek közül lehet kiválasztani  

- SUP kód: 

- SUP név: 

 

Az Alapadatok fülnél élő funkciós gombok:  

- Új felvitel  

- Módosít  

- Logók  

- Aláírások  

 

Új felvitel: hatására a sportszervezet alapadatainak felviteli képernyője jelenik meg: a kód mező nem 

írható, automatikusan kerül megadásra.  A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező. 

Ment, Ment és bezár esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a 

funkcióból. 

 

Módosítás: a kód nem, de az egyéb mezők szabadon módosíthatók. 

A sportszervezet törlése a Státusz mező átállításával történik. 

 

Logók 

 

A gombra kattintva van lehetőség a sportszervezet logóinak kezelésére.  
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Mód van a felületen a már mentett logó letöltésére. Az új logó feltöltése a Ment, illetve a Ment és bezár 

gomb megnyomásával lehetséges. Egyidejűleg két érvényes logó létezhet, egy kicsi és egy nagy, de 

külön-külön csak egy érvényes lehet mindegyikből. Feltöltéskor megadható az érvényesség dátumtól és 

dátumig érték, de nem lehetnek átfedések ezekben az értékekben a kis és nagy logón belül. 

A táblázatban minden korábban feltöltött fájl megjelenik, melyek letölthetőek, illetve törölhetőek.  

 

Aláírások 

 

A gombra kattintva van lehetőség a sportszervezet aláírásainak kezelésére. 
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A felületen lehetőség van a már mentett aláírás kép letöltésére. Az új logó feltöltése a Ment, illetve a 

Ment és bezár gomb megnyomásával lehetséges. Feltöltéskor megadható az érvényesség dátumtól és 

dátumig érték, tehát nem lehetnek átfedések ezekben az értékekben. 

A táblázatban minden korábban feltöltött fájl megjelenik, melyek letölthetőek, illetve törölhetőek. 

2.3.2.Címek 

A Címek fül alatt lehet felvinni a sportszervezet cím adatait és azok változásait. 

A címekről felvihető adatok: 

- Helység - választható, kötelező kitölteni 

- Irányítószám – a helység alapján töltődik 

- Közterület – a közterület megnevezése 

- Közterület jellege – közterület jellegének megadása 

- Házszám – házszám megadása 

- Telefon - az egyesület központi telefonszáma, kötelező kitölteni 

- Telefax - az egyesület központi fax száma 

- Email – az egyesület központi email címe, kötelező kitölteni, formailag ellenőrzi a program. 

- Típus - az egyesület címének típusa – székhely, levelezési cím lehet, listából kiválasztva. A 

különböző típusú címekből többet is fel lehet vinni, de típusonként csak egy aktív cím lehet, a 

többi cím státuszát töröltre kell állítani. A törlés nem jelent fizikai törlést, a felvitt adatokhoz a 

későbbiekben is hozzá lehet férni. Kötelező kitölteni 

- Státusz: a cím státusza, aktív vagy törölt lehet, kötelező kitölteni  

 

A címek fül kiválasztása után a sportszervezet már felvitt cím adatainak listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új cím rekord létrehozása. A cím típusa és a státusz listából választható ki. 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

2.3.3.Sportszervezetek kapcsolattartói 

A Kapcsolattartók fül alatt tudunk kapcsolatot teremteni a személyek és a sportszervezetek között. 

 

A kapcsolattartók fül kiválasztása után a sportszervezetekhez kapcsolat kapcsolattartók listája jelenik 

meg. 
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A Kapcsolattartókról felvihető adatok: 

- Kód – A kapcsolattartó/ügyintéző regisztrációs kódja, az IFA rendszerben regisztrált személyek 

közül kerül kiválasztásra, kötelező kitölteni 

- Név - A kapcsolattartó neve, a kiválasztott személy személytörzsbeli neve kerül kiírásra, nem 

módosítható  

- Elnök? – igen/nem közül választható  

- Képviselő? – igen/nem közül választható 

- Képviselet típusa – meghatározza, hogy a képviselet önállóan vagy együttesen történik – csak 

akkor írható, ha a Képviselő? mező értéke „igen” 

- Ügyintéző?  – igen/nem közül választható 

- Beosztás – a kapcsolattartó beosztása szövegesen leírva 

- Státusz – a kapcsolattartó státuszának beállítása, élő kapcsolat esetén aktív, amennyiben a 

kapcsolat már nem él, töröltre kell állítani, kötelező kitölteni 

- Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám – a kapcsolattartó cím adatai 

- Telefon, Telefax, E-mail (kötelező kitölteni) – a kapcsolattartó elérhetőségei 

- Sportszervezet adminisztrátora? 

- Sportszervezet verseny ügyintézője? 

- Sportszervezet szerződés ügyintézője? 

- Sportszervezet licenc ügyintézője? 

- Sportszervezet játékos keret ügyintézője? 

- Sportszervezet utánpótlás ügyintézője? 

- Sportszervezet regisztrációs kártya ügyintézője? 

- Sportszervezet nyilvántartási ügyintézője? 

Az utolsó nyolc mező csak akkor állítható, ha a kapcsolattartó ügyintéző (az Ügyintéző? mező értéke 

igen) - igen értékek beállítása esetén a kapcsolattartó a megfelelő jogosultsági csoportba kerül, hogy 

munkáját végezni tudja. Nem érték esetén nem kerül be, illetve törlődik a csoportból, amennyiben nincs 

másik ilyen típusú kapcsolata. 
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 A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új Kapcsolattartó rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

2.3.4.Bankszámlaszámok 

A Bankszámlaszámok fül alatt tudjuk felvinni a sportszervezetek bankszámlaszámait. Egy sportszervezet 

esetében csak egy alapértelmezett bankszámlaszámot lehet megjelölni. 

A bankszámlaszámhoz felvihető adatok: 

- Számlaszám - a sportszervezet bankszámlaszáma, 3 * 8 karakter kötőjellel elválasztva.  

- Bank neve – szöveges mező, a bankszámlát vezető bank neve, nem kötelező kitölteni 

- Alapértelmezett - A sportszervezet alapértelmezett bankszámlaszámának megjelölése, 

Igen/nem lehet a beállítás. Csak egy bankszámlaszám esetében lehet igen a beállítás, kitöltése 

kötelező. 

- Státusz – A bankszámlaszám státusza, alapértelmezetten aktív, megszűnt számla esetén töröltre 

kell állítani, kitöltése kötelező. Egy sportszervezetnek több aktív bankszámlaszám is lehet a 

rendszerben 

A Bankszámlaszámok fül kiválasztása után a sportszervezethez felvitt bankszámlaszámok listája jelenik 

meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új bankszámlaszám rekord létrehozása.  
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 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt 

követően kerül törlésre. 

 

2.3.5.Tagdíjak 

 

A Tagdíjak fül alatt lehet rögzíteni, hogy mely sportszervezet mikor és milyen összegű tagdíjat fizetett be. 

 

Felvihető adatok: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező - alapértelmezett értéke új felvitelkor: 

Labdarúgás. 

- Évad: listából választható, a megadott sportágnak megfelelő évadok közül - kitöltése kötelező - 

alapértelmezett értéke új felvitelkor az aktuális dátumnak megfelelő évad. 

- Szervezet: listából választható - kitöltése kötelező - alapértelmezett értéke új felvitelkor a 

felhasználóhoz tartozó megye neve. 

- Tagság kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva – alapértelmezett értéke az 

évad kezdő dátuma, vagy az aktuális nap (a kettő közül amelyik nagyobb) - kitöltése nem 

kötelező. 

- Tagság vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva – alapértelmezett értéke az évad 

záró dátuma - kitöltése nem kötelező. 

- Tagsági díj: pozitív egész számként adható meg a befizetett tagsági díj összege. 

 

A Tagdíjak fül kiválasztása után a sportszervezethez felvitt tagdíjak listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új tagdíj rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt 

követően kerül  törlésre. 

 

2.4.Bérszámfejtési törzsek 

A bérszámfejtéshez kapcsolódó törzsadatok: 

- Naptár 

- Távollét típusa 

- Túlóra típus 

- Nyugdíjpénztárak 

- Személy típusok 

- Költséghelyek 

- Jogcímek 

- Költség típusok 

- Nyilatkozat típusa 

- Cafeteria elem típusok 

A bérszámfejtéshez kapcsolódó törzsek felvitele a menüpont indítása után az alábbi füleken történhet. 

 

 

2.4.1.Naptár 

A Naptár fülön lehet nyilvántartani egy adott év napjait, megjelölve, hogy munkanapról vagy 

munkaszüneti napról van-e szó. 

A Naptár fül kiválasztása után a felvitt dátumok listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Naptár generálás - egy adott időintervallumon belül a napok legenerálása alapértelmezett heti 

munkanap/munkaszüneti nap beállítással. Az ettől eltérő beállításokat manuálisan kell felvinni. 

 

Új naptár adat a Naptár generálás gomb segítségével hozható létre, melynek első lépése a dátum 

intervallum megadása, mely időszakra a napi adatokat létre akarjuk hozni: 

- dátumtól: program által meghatározott adat (a legnagyobb dátumú naptár adat + 1 nap) – nem 

módosítható 

- dátumig: csak hónap végi dátum adható meg. 

A Tovább gomb megnyomására létrejönnek a kívánt rekordok. 

A Módosít gomb megnyomásával a nap típusát (munkanap/munkaszüneti nap) lehet módosítani. 

 

2.4.2.Távollét típus 

A Távollét típus fülön lehet felvinni a lehetséges távollét típusokat dátum tól-ig érvényességgel. 

Távollét típusánál felvihető adatok: 

- Megnevezés - Távollét típus megnevezése szövegesen. A lehetséges távollét típusok, pl. 

Fizetett szabadság, Fizetés nélküli szabadság, stb. esetében az itt megadott beállítások 

alapján működnek a kapcsolódó modulok  

- Fizetett? – Igen/nem listából kiválasztva. Annak beállítása, hogy az adott távollét típus 

fizetett-e vagy sem 
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- Fizetés százaléka – 01-100 közé eső százalékszám, Amennyiben a fizetett távollét típust a 

fizetés százalékában fizetik, itt adjuk meg a százalékot. Az adat megadása egész számban 

történik. 

- Érvényesség dátumtól – A távollét típus érvényességi dátumának kezdete  

- Érvényesség dátumig - az adott távollét típus meddig érvényes. A távollét típus érvényességi 

végdátumának későbbinek kell lennie, mint az érvényességi dátum kezdete. A végdátum 

megadásával lezárásra kerül a távollét típus. 

A Távollét típus fül kiválasztása után a felvitt távollét típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új távollét típus rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a rekordra  

még nem történt hivatkozás az adatbázisban. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége  

beírásával tudjuk lezárni az adott típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően  

kerül törlésre. 

2.4.3.Túlóra típus 

A Túlóra típus fülön lehet felvinni a lehetséges túlóra típusokat dátum tól-ig érvényességgel. 

Túlóra típusánál felvihető adatok: 

- Megnevezés - a túlóra típus megnevezése 

- Fizetés százaléka – Annak megadása, hogy a túróra típust a fizetés hány százalékában fizetik, 

a százalék megadása egész számban történik. 
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- Érvényesség dátumtól – A túlóra típus érvényességi dátumának kezdete 

- Érvényesség dátumig - A túlóra típus érvényességi dátumának vége, későbbinek kell lennie, 

mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül a túlóra 

típus  

A Túlóra típus fül kiválasztása után a felvitt túlóra típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új túlóra típus rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a túlóra típusra 

még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége 

beírásával tudjuk lezárni az adott típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően 

kerül törlésre. 

2.4.4.Nyugdíjpénztárak 

A Nyugdíjpénztárak fülön lehet felvinni a lehetséges Nyugdíjpénztárakat dátum tól-ig érvényességgel. 

Nyugdíjpénztárakról felvihető adatok: 

- Kód - Magánynyugdíjpénztár kódja az IFA rendszerben, max. 9 jegyű kód adható meg tetszés 

szerint  

- Név - A magánynyugdíjpénztár teljes neve  

- Irányítószám – a magánynyugdíjpénztár címének irányítószáma, max. 8 karakter hosszú 

lehet, kötelező kitölteni 
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- Helység – a magánynyugdíjpénztár címének helysége, szövegesen, kötelező kitölteni 

- Cím – a magánynyugdíjpénztár címének utca és házszáma egy mezőben, szövegesen, egy 

mezőbe rögzítve, kötelező kitölteni  

- Telefon – a magánynyugdíjpénztár központi telefonszáma, kötelező kitölteni 

- Telefax – a magánynyugdíjpénztár központi fax száma 

- Email – A magánynyugdíjpénztár központi email címe, kötelező kitölteni, formailag ellenőrzi 

a program. 

- Bankszámlaszám - A magánnyugdíjpénztár bankszámlaszáma, 8-8-8 tagolásban megadva 

- Számlavezető bank - A bankszámlát vezető bank neve 

- NAV kód – a nyugdíjpénztár 3 jegyű NAV azonosító kódja 

- Érvényesség dátumtól – a magánnyugdíjpénztár érvényességi dátumának kezdete 

- Érvényesség dátumig - A magánnyugdíjpénztár érvényességi dátumának vége, későbbinek 

kell lennie, mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül 

a magánnyugdíjpénztár, és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

 

A Nyugdíjpénztárak fül kiválasztása után a felvitt nyugdíjpénztárak listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új nyugdíjpénztár rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a 

nyugdíjpénztárra még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi  

dátum vége beírásával tudjuk lezárni az adott típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt  
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követően kerül törlésre.  

 

2.4.5.Személy típusok 

A Személy típus fülön lehet felvinni a lehetséges személy típusokat dátum tól-ig érvényességgel. 

A személy típusokról felvihető adatok: 

- Kód – a személy típus kódja, folyamatos sorszám a felvitel sorrendjében, az IFA rendszer 

adja. 

- Megnevezés - a személy típus megnevezése, Játékos, Hivatalos személy, Stábtag vagy 

Egészségügyi munkatárs lehet jelenleg. 

 

A Személy típusok fül kiválasztása után a felvitt személy típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új személy típus rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a személy típusra  

 még nem történt hivatkozás az adatbázisba. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt 

 követően kerül törlésre. 

Személy-személy típus összerendelés - a kiválasztott személy típushoz személyek 

hozzárendelése. 
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A Személy – Személy típus összerendelés gombot megnyomva a kiválasztott személy típushoz már 

hozzárendelt személyek listája látható. 

 
A listanézet oszlopai: 

- Kód  

- Név  

- Születési hely  

- Születési dátum  

- Anyja neve  

A listánál élő funkció gombok: 

 Új felvitel - új személy hozzárendelése a személy típushoz.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a rekordra  

 még nem történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt  

 követően kerül törlésre.  

Vissza - a személy típusok listájára lépünk vissza.  

2.4.6.Költséghelyek 

A Költséghelyek fülön lehet felvinni a lehetséges költséghelyeket dátum tól-ig érvényességgel. 

Költséghelyekről felvihető adatok: 

- Kód - költséghely kódja, max. 10 karakter hosszban, a bérszámfejtési rendszerrel egyezően 

- Megnevezés - a költséghely megnevezése, max. 50 karakter hosszban   
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- Érvényesség dátumtól – a költséghely érvényességi dátumának kezdete  

- Érvényesség dátumig – a költséghely érvényességi dátumának vége, későbbinek kell lennie, 

mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül a 

költséghely és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele  

 

A Költséghelyek fül kiválasztása után a felvitt költséghelyek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új költséghely rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a költséghelyre 

még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége 

beírásával tudjuk lezárni az adott költséghelyet.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt 

követően kerül törlésre.  

2.4.7.Költséghely – személy típus összerendelés 

A költséghelyek és a személy típusok összerendelésére szolgáló funkció. Hatására a már felvitt 

költséghely-személy típusok listája jelenik meg. A költséghely – személy típus összerendelésről felvihető 

adatok: 

- Személy típus - a személy típus kódja, a felvitt személytípusok listájából kiválasztva 

- Megye - A személy típus melyik megyéhez tartozik 

- Érvényesség dátumtól - a személy típus - költséghely összerendelés érvényességi dátumának 

kezdete 
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- Érvényesség dátumig - A személy típus - költséghely összerendelés érvényességi dátumának 

vége, későbbinek kell lennie, mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum 

megadásával lezárásra kerül a kapcsolat, és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

A Költséghely-személy típus összerendelés gomb megnyomása után a felvitt költséghely-személy típusok 

listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új költséghely rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a költséghelyre  

 még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége  

 beírásával tudjuk lezárni az adott költséghelyet.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt  

 követően kerül törlésre.  

Vissza - a költséghelyek listájára lépünk vissza  

2.4.8.Jogcímek 

A Jogcímek fülön lehet felvinni a lehetséges jogcímeket dátum tól-ig érvényességgel. 

Jogcímekről felvihető adatok: 

- Kód - A jogcím kódja, max. 3 karakter, a bérszámfejtési rendszerrel egyezően 

- Megnevezés - a jogcím megnevezése, max. 50 karakter hosszban. Az egyes költség 

típusokhoz kerül hozzárendelésre, azok felmerülésének jogcímét adja meg   

- Irány - a jogcím irányát jelöli, átadott vagy átvett költség tételről van-e szó   

- Érvényesség dátumtól – a jogcím érvényességi dátumának kezdete 
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- Érvényesség dátumig – a jogcím érvényességi dátumának vége, későbbinek kell lennie, mint 

az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül a jogcím, és a 

továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

A Jogcímek fül kiválasztása után a felvitt jogcímek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új jogcím rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a jogcímre még 

nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége beírásával 

tudjuk lezárni az adott jogcímet.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre.  

2.4.9.Költség típusok 

A Költség típusok fülön lehet felvinni a lehetséges költség típusokat dátum tól-ig érvényességgel. 

Költség típusokról felvihető adatok: 

- Megnevezés - az elszámolható költség típusok megnevezése, max. 40 karakter hosszan   

- Működési költség? - attól függően, hogy az adott költség típus működési költség vagy sem, 

igen vagy nem kerülhet beállításra 

- Gépjármű költség? – attól függően, hogy az adott költség típus gépjármű költség vagy sem, 

igen vagy nem kerülhet beállításra 
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- Érvényesség dátumtól – a költség típus érvényességi dátumának kezdete 

- Érvényesség dátumig - a költség típus érvényességi dátumának vége, későbbinek kell lennie, 

mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül a költség 

típus, és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

- Tartozik főkönyvi szám – listából választható a könyvelési szabályhoz 

- Követel főkönyvi szám – listából választható a könyvelési szabályhoz 

- Jogcím – a költség típus besorolása jogcím szerint, azaz annak megadása, hogy a költség 

típus milyen jogcímen merül fel, a felvitt jogcímek közül kiválasztva 

A Költség típusok fül kiválasztása után a felvitt költség típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új költség típus rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a költség típusra 

még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége  

beírásával tudjuk lezárni az adott költség típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt  

követően kerül törlésre.  

Költség típus – személy típus összerendelés – annak felvitele, hogy az egyes költség típusokhoz 

 melyik személy típusok tartoznak, azaz milyen típusú személyek számolhatják el az adott költség  

típust. Az összerendelés dátum érvényességgel történik, a törlésre az érvényesség vége dátum  

megadásával kerül sor. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új költség típus – személy típus összerendelés rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a költséghelyre 

még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége  

beírásával tudjuk lezárni az adott költséghelyet.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt  

követően kerül törlésre.  

Vissza - a költség típusok listájára lépünk vissza  

2.4.10.Nyilatkozat típusa 

A Nyilatkozat típusa fülön lehet felvinni a lehetséges nyilatkozat típusokat dátum tól-ig érvényességgel. 

Nyilatkozat típusokról felvihető adatok: 

- Kód – a nyilatkozat típus kódja 

- Megnevezés - a nyilatkozat típus megnevezése, amiről az MLSZ munkavállalóknak 

nyilatkoznia kell     

- Típus – a nyilatkozat típus esetében meg kell határozni, hogy választólistából lehet 

kiválasztani vagy konkrét érteket kell megadni a nyilatkozás során. Pl. a „Van 36 órás 

munkaviszonya?” nyilatkozat típus esetében választólista típust kell megadni, mert 

Igen/nem között lehet választani. A ”Hány % költség a díjból, egyébből” nyilatkozat típus 

esetén az érték típust kell kiválasztani, mert egy konkrét értéket kell megadni. 

- Érvényesség dátumtól – a nyilatkozat típus érvényességi dátumának kezdete - az adott 

nyilatkozat típus mikortól érvényes 
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- Érvényesség dátumig - az adott nyilatkozat típus érvényességi dátumának vége, későbbinek 

kell lennie, mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül 

a nyilatkozat típus és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

- Kapcsolódó nyilatkozat típus kódja 

- Kapcsolódó nyilatkozat típus érték kódja 

A két utolsó adat a nyilatkozatok közötti összefüggések paraméterezését szolgálja. Pl. ha egy 

személynek van 36 órás munkaviszonya (nyilatkozata igen), akkor nyilatkozhat az alkalmazás 

módjáról. Ellenkező esetben nincs értelme, hogy erről nyilatkozzon. 

A Nyilatkozat típusa fül kiválasztása után a felvitt nyilatkozat típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel - új nyilatkozat típus felvitele 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha az elemre még 

nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége beírásával  

tudjuk lezárni az adott nyilatkozat típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően 

kerül törlésre.  

 Nyilatkozat típus értékei – az egyes nyilatkozat típusokhoz milyen értékek tartoznak, azaz az 

adott típus milyen értékeket vehet fel. Az összerendelés dátum érvényességgel történik, a  

törlésre az érvényesség vége dátum megadásával kerül sor.  
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A nyilatkozat típus értékeinél felvihető adatok: 

- Kód – a nyilatkozat típus érték kódja 

- Megnevezés - a nyilatkozat típus érték megnevezése, amiről az MLSZ munkavállalóknak 

nyilatkoznia kell      

- Érvényesség dátumtól – a nyilatkozat típus érték érvényességi dátumának kezdete - az adott 

nyilatkozat típus mikortól érvényes 

- Érvényesség dátumig - az adott nyilatkozat típus érték érvényességi dátumának vége, 

későbbinek kell lennie, mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával 

lezárásra kerül a nyilatkozat típus érték és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

 

A gomb hatására az adott nyilatkozat típusnál már felvitt megadható értékek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel - új nyilatkozat típus – nyilatkozat típus érték összerendelése rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a tételre még 

nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége beírásával  

tudjuk lezárni az adott értéket.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre.  

Vissza – hatására visszatérünk a nyilatkozat típusok listájához. 
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2.4.11.Cafeteria elem típusok 

A Cafeteria elem típusa fülön lehet felvinni a lehetséges cafeteria elem típusokat dátum tól-ig 

érvényességgel. 

 

Cafeteria elem típusokról felvihető adatok: 

- Kód - cafeteria elem típus kódja, max. 9 karakter hosszban, a bérszámfejtési rendszerrel 

egyezően 

- Megnevezés - a cafeteria elem típus megnevezése, pl. Iskolakezdési támogatás   

- Összeghatár forintban – A cafeteria elem típus összeghatárának megadása, amennyiben 

forintban van a limit meghatározva  

- Összeghatár százalékban – A cafeteria elem típus összeghatárának megadása, amennyiben a 

bruttó bér százalékában van a limit meghatározva 

- Összeghatár típusa – A cafeteria elem típus éves vagy havi időtartamra vonatkozik havi/éves 

lehet, listából kiválasztja 

- Érvényesség dátumtól – A cafeteria elem típus érvényességi dátumának kezdete 

- Érvényesség dátumig - A cafeteria elem típus érvényességi dátumának vége, későbbinek kell 

lennie, mint az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül a 

cafeteria elem és a továbbiakban nem dolgozhatunk vele 

 

A Cafeteria elem típusok fül kiválasztása után a felvitt cafeteria elem típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új cafeteria elem típus rekord létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. A törlés csak akkor lehetséges, ha a cafeteria elem  

 típusra még nem történt hivatkozás az adatbázisba. Ha igen, akkor az érvényességi dátum vége  

 beírásával tudjuk lezárni az adott cafeteria elem típust.  A törlés megerősítést vár, a rekord csak  

 ezt követően kerül törlésre.  

 

2.5.Versenyszervezési törzsek 
A versenyszervezési törzseket a Verseny típusok, a Verseny szakasz típusok, a Mérkőzés szakaszok, a 

Posztok valamint a Pálya típusok jelentik 

A menüpont kiválasztása után az egyes törzsekhez tartozó fülek jelennek meg, abból tudunk választani. 

 

2.5.1.Verseny típusok 

A Verseny típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Alap típus - A versenytípusok besorolása bajnokságra illetve kupa versenyekre, választólistából 

kiválasztva: bajnokság, vagy kupa/torna  

- Osztály: A versenyek milyen osztályban kerülnek megrendezésre, fix választó listából kiválasztva: 

NB I., NB II., NB III, Megye I., Megye II., Megye III., Megye IV., Megye V., egyéb, Országos, 

megyei. 

- Szervezés szintje: A verseny típust MLSZ vagy megye szinten szervezik meg, választólistából 

kiválasztva: MLSZ/megye  

- Regisztrációs kártya szint: listából választható. 

A Verseny típusok fül hatására a már felvitt verseny típusok listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új verseny típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Verseny szakasz típusai – a funkció lehetőséget ad a verseny típusok szakaszolására a verseny 

típusok és verseny szakaszok összerendelésével. 

 

Verseny szakasz típusai 

 

A funkciógomb megnyomásával lehetőség adódik a verseny típusok szakaszolására a verseny típusok és 

verseny szakaszok összerendelésével. 

 

Felvihető adatok: 
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- Verseny szakasz típus azonosítója: választással a szakasz típusok közül 

- Sorrend: megadható sorszám 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – a verseny típushoz szakasz rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Vissza – megnyomásával a verseny típusokhoz térünk vissza. 

2.5.2.Verseny szakasz típusok 

A Verseny szakasz típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Név – a szakasz neve - az egyes versenyek esetében lehetséges verseny szakaszok neve 

szövegesen, pl. Selejtező, Elődöntő, Középdöntő, döntő, stb. 

- Lebonyolítás – a verseny szakasz megvalósítási módja, pl. körmérkőzés 

- Tabella számítás szükséges? – választható igen vagy nem 

- Eredmény áthozás módja az előző szakaszból – listából választható 
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A Verseny szakasz típusok fül hatására a már felvitt verseny szakasz típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új verseny szakasz típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

2.5.3.Mérkőzés szakaszok 

A Mérkőzés szakaszok típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Sportág – Melyik sportág mérkőzésének szakaszait adjuk meg. A sportág kiválasztása fix listából 

történik, lehetséges értékei: Labdarúgás, Futsal, Strandlabdarúgás 

- Név – a kiválasztott sportág mérkőzés szakaszainak neve, pl. Első félidő, Második félidő, stb. 

- Sorrend - az egyes mérkőzés szakaszok sorrendjét határozza meg, azt, hogy az egyes szakaszok 

milyen sorrendben követik egymást 

- Szakasz hossza – Az egyes mérkőzés szakaszok hosszának megadása, percben 

- Kötelező – a mérkőzés szakasz kötelező-e vagy sem, listából kiválasztva: Igen/Nem 

- Extra hosszabbítás lehet? – A mérkőzés szakasz esetében lehet-e extra hosszabbítás vagy sem, 

listából kiválasztva: Igen/Nem  
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A Mérkőzés szakaszok fül hatására a már felvitt mérkőzés szakaszok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új mérkőzés szakasz rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

2.5.4.Poszt 

A Poszt fül alatt felvihető adatok: 

- Személy típusa – a személy típusa, amihez a posztokat meghatározzuk, a felvitt személy típusok 

listájából kiválasztva: Játékos, Stábtag, Hivatalos személy, Egészségügyi munkatárs. 

- Típus: csak akkor jelenik meg, „Hivatalos személy” személytípust választottunk. 

- Poszt kódja – a poszt IFA rendszerbeli kódja, max. 6 karakter hosszban. 

- Név – A kiválasztott személy típushoz tartozó poszt neve, szövegesen, max. 50 karakter hosszan. 

- Leírás – szabad szöveges mező, a poszttal kapcsolatos információk részletes szöveges leírása. 
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A Poszt fül hatására a már felvitt posztok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új poszt rekord létrehozása.  

 Módosít – a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint – a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Végzettség hozzárendelése – pozíció és végzettség összerendelési lehetősége. 

Értékelés – a posztok sportágak szerint eltérő értékelés típusok beállítási lehetősége. 

 

 

Végzettség hozzárendelése 

A funkció lényege: adott poszthoz, pozícióhoz kapcsolódó végzettség elvárások nyilvántartása. 

A szerkesztő felületen felvihető adatok: 
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- Poszt: program által töltött – amely poszthoz kapcsoljuk a végzettséget (amely rekordon 

állva nyomtuk meg a funkció gombot) 

- Végzettség típus: listából választható. 

- Sportág: listából választható. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évadok közül választható. 

- Korosztály: listából választható. 

- Versenytípus: listából választható. 

- Nem: listából választható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

A Végzettség hozzárendelés gomb hatására az adott poszthoz már felvitt végzettség rekordok listája 

jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új összerendelő rekord létrehozása.  

 Módosít – a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint – a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Mátrix generálása – az összerendelések létrehozásának lehetősége egy új évadra. 

Vissza – megnyomásával a posztok listájához térünk vissza. 
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Mátrix generálása gomb 

 
- Mely évad adatai alapján kíván generálni?: listából választható. 

- Mely évadhoz kívánja a létrejövő pozíció-végzettség adatokat kapcsolni?: listából választható - 

csak olyan évad választható ki, amihez még nincs pozíció-végzettség összerendelés rekord 

rögzítve. 

 

Generáláskor minden posztra vonatkozóan létrejönnek a megadott évadról a megadott évadra 

vonatkozóan az adatok és a dátum értékek egy évvel emelkednek.      

 

Értékelés 

 

A gomb csak akkor aktív, ha a poszt Típus-a „játékvezető asszisztens”.  

 

 

A szerkesztő felületen felvihető adatok sportáganként: 

- Kód: alapértelmezetten a kapcsolódó poszt rekordban szereplő kód – módosítható. 

- Név: alapértelmezetten a kapcsolódó poszt rekordban szereplő név – módosítható. 

- Értékelés típusa: listából választható. 

2.5.5.Pálya típus 

A Pálya típus fül alatt felvihető adatok: 

- Név – a pálya típus neve, pl. Futball pálya   

- Sportág – Melyik sportág pálya típusáról van szó. A sportág kiválasztása fix listából történik, 

lehetséges értékei: Labdarúgás, Futsal, Strandlabdarúgás 

- Szélesség - A pálya szélessége, méterben megadva 

- Hosszúság - A pálya hosszúsága, méterben megadva 
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A Pálya típus fül hatására a már felvitt pálya típusok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új pálya típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

2.5.6.Hitelesítési osztály 

A Hitelesítési osztály fül alatt felvihető adatok: 

- Kód: a rendszer osztja automatikus sorszámként, nem módosítható. 
- Név: szövegesen írható be a felületen. 
- Sportág: listából választható. 
- Hitelesítés kezdete: listából választható a hónapok nevei (január, február, stb.) és a napjai (1, 2, 

3, stb… 31) közül. 
- Hitelesítés vége: listából választható a hónapok nevei (január, február, stb.) és a napjai (1, 2, 3, 

stb… 31) közül. 
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A Hitelesítési osztály fül hatására a már felvitt adatok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új poszt rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

2.6.Nyilvántartási törzsek 

2.6.1.Igazolás típusok 

Az Igazolás típusok fül hatására a már felvitt igazolás típusok listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új igazolás típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

 Feltöltendő dokumentumok - a különböző igazolás típusokhoz elvárt dokumentumok kezelése. 

 

 
Az Igazolás típusok fül alatt felvihető adatok: 
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- Kód – Sorszám 

- Megnevezés – A kiadható igazolás típusok megnevezésének megadása. Valamennyi lehetséges 

igazolás típust itt kell felvinni. Az igazolás típus az egyes igazolások kiadásához kerül 

felhasználásra 

- Angol nyelvű megnevezés – az igazolás típus angol nyelvű megnevezése 

- Érvényesség kezdete – az igazolás típus érvényességének kezdő dátuma 

- Érvényesség vége – az igazolás típus érvényességének záró dátuma, későbbinek kell lennie, mint 

az érvényességi dátum kezdete.  A vége dátum megadásával lezárásra kerül az igazolás típus 

 

Feltöltendő dokumentumok gomb 

 

Itt rögzíthetőek a különböző igazolás típusokhoz elvárt dokumentumok. 

 

 
 

A szerkesztő felületen felvihető adatok: 

- Név: szöveges mezőben adható meg a dokumentum neve - ugyanahhoz az igazolás típushoz 

nem rögzíthető több azonos nevű feltöltendő dokumentum - kitöltése kötelező. 

- Leírás: szöveges mezőben adható meg a dokumentum leírása - kitöltése nem kötelező. 

- Kötelező: listából választható. 

- Sablon fájl feltöltése: lehetőség van sablon fájl feltöltésére, amely az egyes igazolásoknál 

mintaként szolgálhat - a feltöltött fájl mérete nem haladhatja meg az 5 MB-ot, a 

kiterjesztésre nincs korlátozás - a feltöltés nem kötelező. 

2.6.2.Versenyengedély típusok 

A Versenyengedély típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Sportág – Melyik sportág versenyengedély típusáról van szó. A sportág kiválasztása az 

évad/sportág kiválasztásával történik meg, nem írható át. 
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- Évad – Melyik évadra szól a versenyengedély típus. Az évad és a sportág közös listából 

választható ki 

- Betűjel - a versenyengedély típus betűjele, amit az MLSZ használ 

- Megnevezés - a kiválasztott évad/sportág esetében az érvényes versenyengedély típus 

megnevezése 

- Éves díj - a versenyengedély típus éves díja, forintban 

- Féléves díj – a versenyengedély típus féléves díja, forintban  

- Alaptípus – a versenyengedély típusok alap besorolása amatőr vagy hivatásos versenyekre, 

listából választható ki. 

- Típus – a versenyengedély típus besorolása attól függően, hogy alap versenyrendszerre vagy 

kiegészítő versenyrendszerre vonatkozik. Listából kell kiválasztani 

- Korosztály – a versenyengedély típus melyik korosztályra vonatkozik. A korosztály kiválasztása a 

korábban felvitt korosztályok listájából történhet 

- Nem - a személy neme, férfi vagy nő lehet, listából lehet kiválasztani  

- Verseny típus – a versenyengedély típus melyik verseny típusba kerül besorolásra. A verseny 

típus kiválasztása a korábban felvitt verseny típusok közül történhet. 

- Pálya típusa – A versenyengedély típus milyen pálya típus esetében érvényes. A pálya típus 

kiválasztása a korábban felvitt pálya típusok közül történhet. 

- Verseny igazolvány háttérszíne – a kiadott igazolványok háttér színének meghatározása a 

vizuális azonosítás segítésére, színválasztóból lehet kiválasztani 

- Kettős versenyengedély – Annak megadása, hogy az adott versenyengedély típus esetében 

szükség van–e kettős versenyengedélyre. Igen/nem listából választható ki. 

- Átigazolás eljárási díja: pozitív egész szám vagy nulla adható meg - kitöltése kötelező - 

alapértelmezett értéke nulla. 

- Nemzetközi átigazolás eljárási díja külföldi labdarúgó esetén: pozitív egész szám vagy nulla 

adható meg - kitöltése kötelező - alapértelmezett értéke nulla. 

 

A Versenyengedély típusok fül hatására a már felvitt versenyengedély típusok listája jelenik meg: 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

74 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új Verseny engedély típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Versenyengedély típusok generálása - hatására lehetőség van új évad esetén a versenyengedély 

típusok generálására a korábbi évad(ok) alapján.  
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- Melyik évad adatai alapján kíván generálni? -  Annak kiválasztása, hogy melyik évad /sportág 

versenyengedély típusai alapján szeretnénk legenerálni az új évad/sportág versenyengedély 

típusait. Az évad és a sportág közös listából választható ki. 

- Mely évadhoz kívánja a létrejövő versenyengedély típusokat kapcsolni? - Annak kiválasztása, 

hogy melyik évad/sportágra szeretnénk legenerálni a versenyengedély típusokat. Az évad és a 

sportág közös listából választható ki. Csak olyan évad/sportágra tudunk generálni, amelyikre 

még nincsenek versenyengedély típusok rögzítve. 

2.6.3.Számlázandó díjak 

A Számlázandó díjak fül alatt felvihető adatok: 

- Sportág – Melyik sportág számlázandó díjáról van szó. A sportág kiválasztása az évad/sportág 

kiválasztásával történik meg, nem írható át. 

- Évad – Melyik évadra szól a számlázandó díj. Az évad és a sportág közös listából választható ki. 

- Díj típusa – a számlázandó díj típusának megadása, listából kiválasztva. Lehetséges díjak: Tagdíj, 

Versenyeztetési költség, Átigazolás költségtérítés, Sárga lap pénzbüntetés vagy Piros lap 

pénzbüntetés, Nevezési díj, Pályahitelesítés díja 

- Sportszervezet típusa – Sportszervezet típusának kiválasztása listából: Amatőr/ hivatásos 

sportszervezetről van-e szó 

- Versenytípus – a számlázandó díj melyik verseny típusba kerül besorolásra. A verseny típus 

kiválasztása a korábban felvitt verseny típusok közül történhet.   

- Korosztály – a számlázandó díj melyik korosztályra vonatkozik. A korosztály kiválasztása a 

korábban felvitt korosztályok listájából történhet 

- Nem – Férfi vagy női verseny díjáról van szó, listából kiválasztva: férfi/nő 

- Pálya típusa – a számlázandó díj milyen pálya típus esetében érvényes. A pálya típus kiválasztása 

a korábban felvitt pálya típusok közül történhet 

- Útiköltség típusú díj? – A számlázandó díj útiköltség típusú vagy sem, listából kiválasztva: 

Igen/nem 

- Kategória – a számlázandó díj A, B, vagy C kategóriájú díj-e 

- Összeg – a fizetendő díj összege forintban 

- Első részlet fizetési határideje – a díj első részletét meddig kell kifizetni 

- Második részlet fizetési határideje – a díj második részletét meddig kell kifizetni 
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A Számlázandó díjak fül hatására a már felvitt díjak listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új számlázandó díj rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Számlázandó díjak generálása - hatására lehetőség van új évad esetén a számlázandó díjak 

generálására a korábbi évad(ok) alapján.  

 

- Mely évad adatai alapján kíván generálni? - Annak kiválasztása, hogy melyik évad /sportág 

számlázandó díjai alapján szeretnénk legenerálni az új évad/sportág számlázandó díjat. Az évad 

és a sportág közös listából választható ki. 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

77 

- Mely évadhoz kívánja a létrejövő számlázandó díjakat kapcsolni? - Annak kiválasztása, hogy 

melyik évad/sportágra szeretnénk legenerálni a számlázandó díjakat. Az évad és a sportág közös 

listából választható ki. Csak olyan évad/sportágra tudunk generálni, amelyikre még nincsenek 

számlázandó díjak rögzítve. 

2.6.4.Számlázható díjak 

A Számlázható díjak fül alatt felvihető adatok: 

- Sportág – Melyik sportág számlázható díjáról van szó. A sportág kiválasztása az évad/sportág 

kiválasztásával történik meg, nem írható át. 

- Évad – Melyik évadra szól a számlázható díj. Az évad és a sportág közös listából választható ki. 

- Poszt – a számlázható díj melyik posztra vonatkozik. A poszt kiválasztása a korábban felvitt 

hivatalos személyekhez kapcsolódó posztok közül történhet.     

- Versenytípus – a számlázható díj melyik verseny típusba kerül besorolásra. A verseny típus 

kiválasztása a korábban felvitt verseny típusok közül történhet.   

- Korosztály – a számlázható díj melyik korosztályra vonatkozik. A korosztály kiválasztása a 

korábban felvitt korosztályok listájából történhet 

- Nem – Férfi vagy női verseny számlázható díjáról van szó, listából kiválasztva: férfi/nő 

- Pálya típusa – Milyen típusú pályára vonatkozik a díj. A már felvitt pálya típusok közül tudjuk 

kiválasztani 

- Mérkőzés állapota – a mérkőzés állapotának megadása listából kiválasztva történik: tervezett, 

lejátszott, elmaradt vagy félbeszakadt mérkőzés lehet 

- Hazai-hazai felkészítő mérkőzés díja? – a mérkőzés, amire számlázható a díj, hazai-hazai 

felkészítő mérkőzés volt-e, listából kiválasztva: Igen/nem lehet 

- Szervezet – Milyen szintű szervezethez tartozik a számlázható díj. A szervezet kiválasztása a 

megyei szinten történik, kiválasztható az MLSZ és a megyei igazgatóságok  

- Összeg – a számlázható díj összege forintban 

A Számlázható díjak fül hatására a már felvitt díjak listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új számlázható díj rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Számlázható díjak generálása: hatására lehetőség van új évad esetén a számlázható díjak 

generálására a korábbi évad(ok) alapján.  

 

- Mely évad adatai alapján kíván generálni? - Annak kiválasztása, hogy melyik évad /sportág 

számlázható díjai alapján szeretnénk legenerálni az új évad/sportág számlázandó díjat. Az évad 

és a sportág közös listából választható ki. 
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- Mely évadhoz kívánja a létrejövő számlázandó díjakat kapcsolni? - Annak kiválasztása, hogy 

melyik évad/sportágra szeretnénk legenerálni a számlázható díjakat. Az évad és a sportág közös 

listából választható ki. Csak olyan évad/sportágra tudunk generálni, amelyikre még nincsenek 

számlázható díjak rögzítve. 

2.6.5.Juttatás típusok 

 

A Juttatás típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Juttatás fajtája: listából választható.  

- Juttatás neve: szabad szövegként adható meg. 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új juttatás típus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 
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2.6.6.Paragrafusok 

 

A Paragrafusok fül alatt felvihető adatok: 

- Szám: szabad szöveges mező – kötelező megadni.  

- Név: szabad szöveges mező – kötelező megadni. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új paragrafus rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 

2.6.7.Végzettség 

 

A Végzettség fül alatt felvihető adatok: 

- Név: szabad szöveges mező – kötelező megadni.  

- MLSZ képzés?: listából választható – kötelező megadni. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új végzettség rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 

2.6.8.Stábtag követelmények 

 

A Stábtag követelmények fül alatt felvihető adatok: 

- Poszt: listából választható.  

- Szervezet: listából választható. 

- Korosztály: Listából választható. 

- Versenytípus: listából választható. 

- Regisztrációs kártya szint: a választott versenytípus alapján töltődik - nem módosítható. 

- Végzettség igazolás kötelező?: igen/nem listából választható.  

- Szerződés kötelező?: igen/nem listából választható.  
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új követelmény rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 

2.6.9.Kiegészítő igazolás típusok 

 

A Kiegészítő igazolás típusok fül alatt felvihető adatok: 

- Megye: listából választható.  

- Név: az igazolás típus neve - szabad szöveges mező. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új igazolás típus létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 
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Nyilvántartás, adminisztráció 3.
 

3.1.Átigazolás, versenyengedély 
 

 
 

A felület szűrési lehetőségei: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható a megadott sportághoz tartozóan - alapértelmezetten az aktuális 

dátum szerinti évad - kitöltése kötelező. 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználóhoz beállított megye, vagy az MLSZ – módosítható - 

kitöltése kötelező. 

- Sportszervezet: listából választható ki a Keresés gomb segítségével - kitöltése nem kötelező. 

- Játékos: listából választható- kitöltése nem kötelező. 

 

A kötelező szűrések automatikusak, vagyis a fülre kattintva megjelennek az adatok a sportág, évad és 

megye szűrésnek megfelelően. A további megadott szűrések (sportszervezet és játékos) a Szűrés gomb 

megnyomásával lépnek érvénybe.  
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3.1.1.Igazolás, átigazolás 

 

A sportszervezetek által beadott igazolási, átigazolási, kölcsönadási kérelmek kerülnek megjelenítésre a 

megadott szűréseknek megfelelően: 

- Sportág és Évad szűrés  

- Megye szűrés: külföldi állampolgár belföldi átigazolási kérelmét csak az MLSZ hagyhatja jóvá, 

magyar állampolgár átigazolási kérelmét pedig az átvevő sportszervezet ellenőrző megyéje 

hagyhatja jóvá.  

- Sportszervezet szűrés  

- Játékos szűrés  

 

A szűréseket követően a listában nem jelennek meg a „jóváhagyott” és az „elutasított” státuszú 

kérelmek. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kérelem száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Verseny rendszer 

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Kérelem státusza 

- Születési hely 

- Születési dátum 
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A listanézethez tartozó gombok: Feldolgozás, Feldolgozottak mutatása, Játékos adatlapja. 

 

 

Feldolgozás 

 

A gombot lenyomva először ellenőrzéseket futtatunk (Regisztráció és Szerződés ellenőrzése), majd ezt 

követően van lehetőség a tényleges feldolgozásra (igazolás kérelem feldolgozására, majd a hozzá 

kapcsolódó versenyengedély kérelem feldolgozására). 

 

Regisztráció ellenőrzése 

 

A regisztrációs kóddal nem rendelkező személyekre vonatkozik.  

 

 
 

Megjelennek a regisztrációs kérelemben megadott adatok, és: 

- Beazonosítható?: igen / nem értékek közül lehet választani. 

- Igen érték beállítása esetén kötelező kiválasztani az alsó táblázatból egy rekordot (több 

rekord nem választható, csak 1), különben a Tovább gomb megnyomásakor a „Kérjük, 

válassza ki a táblázatban lévőek közül a beazonosított személyt, vagy állítsa a 

beazonosítható mező értékét nemre.” üzenet jelenik meg. 

- Ha a táblázatban ki van jelölve egy rekord (pipa), de a Beazonosítható mezőben nem érték 

került kiválasztásra, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a „Kérjük, törölje a kiválasztást, 

vagy állítsa a beazonosítható mező értékét igenre.” üzenet jelenik meg. 
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Amennyiben a személy törzsben van/vannak legalább 80%-ban egyező adatok, akkor az alsó táblázatban 

ezek megjelenítésre kerülnek.  

A Mégsem gomb megnyomásakor mentés nélkül bezáródik az ablak. A Tovább gombbal lefutnak a 

Beazonosítható? mezőnél megadott ellenőrzések, majd a következő adatbázis értékeket módosítjuk: 

- Ha beazonosításra került a személy, akkor a regisztrációs kóddal kiegészülnek az adatai.  

- Ha a személy nem beazonosítható, akkor a kérelemben lévő adataival bekerül a személy törzsbe.  

 

Az ellenőrzés befejezésekor a regisztráció kérelem státusza „lezárt”-ra áll. 

 

Szerződés ellenőrzése 

 

A gombot megnyomva azoknál a kérelmeknél, ahol a játékos új státusza „profi” vagy „szerződtetett 

amatőr”, ellenőrizni kell, hogy a játékosnak van-e érvényes (jóváhagyott) szerződése az adott 

sportágban az átvevő sportszervezethez. Ha nincs ilyen rekord, akkor nem lehetséges a feldolgozás, és 

„A kérelem feldolgozása nem lehetséges, mert a játékosnak nincs az adott sportágban az átvevő 

sportszervezethez érvényes és/vagy jóváhagyott szerződése.” üzenet jelenik meg. (A szerződés 

jóváhagyása a Szerződés fülön lehetséges.) 

Igazolás / átigazolás feldolgozása 

 

Amennyiben van megfelelő szerződés, vagy nincs rá szükség (amatőr státusz esetén), megkezdődik az 

igazolási kérelem feldolgozása. 

 

A feldolgozáshoz megjelenítésre kerülnek az átadó és átvevő sportszervezetek által felrögzített igazolás 

adatokat: 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

88 

 
 

A felületen lévő megjelenített és szerkeszthető adatok blokkonként a következők: 

- Kérelem alapadatai: nem módosíthatóak. 

- Játékos adatai: nem módosíthatóak. 

- Törvényes képviselő adatai: nem módosíthatóak. 

- Igazolás adatai: 

- Paragrafus száma: másik érték listából választható. 

- Igazolás státusza: csak „hiányos”, „jóváhagyott”, vagy „elutasított” értékre állítható át.  

- Hiánypótlási előírás: szöveges mezőben adható meg a hiánypótlási előírás. A mező akkor 

jelenik meg, ha a „hiányos” státusz kerül beállításra, ekkor kitöltése kötelező.  

- Indoklás: szöveges mezőben adható meg az elutasítás indoka. A mező akkor jelenik meg, ha 

„elutasított” státusz kerül beállításra, ekkor kitöltése kötelező.  

- Érvényesség ideje 

- Dátumtól: tartalma felülírható kézzel, vagy dátum választóval. 

- Dátumig: tartalma felülírható kézzel, vagy dátum választóval. 

- 4+1% fizetendő összege: a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem pénzmozgás adat 

értéke 0-nál nagyobb. Értékét a program számolja ki és jeleníti meg. 

- Fizetve?: a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem pénzmozgás adat értéke 0-nál 

nagyobb. Választólistából igen / nem érték választható. 

Kérelem alapadatai:

Kérelem sorszáma: Versenyrendszer: Szakág:

Tranzakció típusa: Igazolás típusa Igazolás dátuma:

Átadó sportszervezet: Átvevő sportszervezet: Sz. bontás dátuma:

Kölcsönadás mettől: Kölcsönadás meddig: Bérfizetés módja:

Átigazolási díj van? Pénzmozgás nettó összege: 4+1%-ot fizető fél:

Megjegyzés:

Játékos adatai:

Játékos kódja: Titulus: Játékos neve:

Születéskori név: Születési idő: Születési hely:

Anyja neve: Állampolgárság: Nem:

Játékos új státusza:

Törvényes képviselő adatai:

Név: Anyja neve: Születési helye:

Születési ideje: Neme:

Igazolás adatai:

Paragrafus száma: q Igazolás státusza: q

Hiánypótlási előírás:

Indoklás:

Érvényesség ideje: Dátumtól: Dátumig:

4+1 % fizetendő összege: Fizetve? q

Szolidaritási mechanizmus (5%) összege: Fizetve? q

Képzési kártalanítás összege: Fizetve? q

Versenyengedély kérelem adatai

Verenyengedély típus:

Versenyengedély díja: Átigazolás eljárási díja: Eljárási díj fizetve? q

Feltöltött dokumentumok

Hozzájáruló nyilatkozat

Nyilatkozat 4+1 fizetéséről

Dokumentum név Leírás Fájl neve
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- Szolidaritási mechanizmus (5%) összege: a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem 

pénzmozgás adat értéke 0-nál nagyobb. Értékét a program számolja ki és jeleníti meg.. 

- Fizetve?: a mező csak akkor jelenik meg, ha a kérelem pénzmozgás adat értéke 0-nál 

nagyobb. Választólistából igen / nem érték választható. 

- Képzési kártalanítás összege: A mező csak akkor jelenik meg, ha a játékos 23 év alatti. 

- Fizetve?: választólistából igen / nem érték választható. 

- Versenyengedély kérelem adatai 

- Versenyengedély típus: nem módosítható. 

- Versenyengedély díja: nem módosítható. 

- Engedély díja fizetve?: listából választható. 

- Átigazolás eljárási díja: nem módosítható. 

- Eljárási díj fizetve?: listából választható. 

- Feltöltött dokumentumok 

- Dokumentum név 

- Leírás 

- Fájl neve 

- Letöltés 

 

A felület alján található gombok: Tovább és Mégsem. 

A Tovább gomb megnyomásakor a beállított igazolás státusz alapján a következő esetek lehetségesek: 

- hiányos:  

 a kérelem lementésre kerül „hiányos” státuszban a megadott adatokkal 

 az érintett sportszervezet(ek) nyilvántartási ügyintézői értesítést kapnak a kérelem 

státusz változásáról. 

- jóváhagyott:  

Új igazolás esetén: 

 a kérelem lementésre kerül „jóváhagyott” státuszban a megadott adatokkal,  

 elkészül az igazolás „érvényes” státusszal és a bírálatkori érvényességi kezdettel,  

 a kérelemhez tartozó versenyengedély kérelem szintén „jóváhagyott” státuszú lesz, 

 elkészül a versenyengedély „kiadott”, vagy „befizetett” státusszal, bírálatkori 

érvényességi kezdettel és évad végi lejárattal, valamint a versenyengedély ki is 

nyomtatható 

 az érintett sportszervezet(ek) nyilvántartási ügyintézői értesítést kapnak a kérelem 

státusz változásáról.  

Átigazolás, kölcsönadás és kölcsön visszaadás esetén: 

 a játékos átadó sportszervezethez kapcsolódó igazolása „lezárt” státuszú lesz és 

érvényességének vége a bírálat dátuma lesz 

 a játékos átadó sportszervezethez kapcsolódó versenyengedélye „visszavont” státuszú 

lesz 

 elkészül a játékos átvevő sportszervezethez kapcsolódó igazolása „érvényes” státusszal 

 elkészül a játékos átvevő sportszervezethez kapcsolódó versenyengedélye „kiadott” 

vagy „befizetett” státusszal 
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 az érintett sportszervezet(ek) nyilvántartási ügyintézői értesítést kapnak a kérelem 

státusz változásáról. 

- elutasított:  

 a kérelem lementésre kerül „elutasított” státuszban a megadott adatokkal  

 a kérelemhez tartozó versenyengedély kérelem és szerződés szintén „elutasított” 

státuszú lesz 

 az érintett sportszervezet(ek) nyilvántartási ügyintézői értesítést kapnak a kérelem 

státusz változásáról. 

A státuszok bármelyike is kerül beállításra, az átvevő (és, ha van, az átadó) sportszervezet minden 

nyilvántartási ügyintézője egy e-mailt kap az alábbi szöveggel: 

 

Tisztelt Ügyintéző,  

 

A sportszervezete által Zöld Ernő személyre vonatkozóan beadott igazolási/átigazolási kérelem státusza hiányos 

státuszra változott.  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

Versenyengedély generálása 

 

Amennyiben „jóváhagyott” státuszban került mentésre az igazolás kérelem és ennek eredménye a 

versenyengedély is, akkor lehetővé válik, hogy az ügyintéző egyből nyomtathasson a játékos számára 

versenyengedélyt.  

 

 
A versenyengedély kérelem egyedi, vagy igazolás kérelemhez kapcsolódó elbírálásakor az érintett 

sportszervezet minden nyilvántartási ügyintézője értesítést kap e-mail-ben. 

 

A kérelem jóváhagyása esetén, ha a játékosnak van „be” irányú, érvényes státuszú nemzetközi igazolása 

az átvevő sportszervezethez, akkor a fent leírtakon túl annak státusza „lezárt”-ra áll át.  
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Feldolgozottak mutatása 

 

A gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a „jóváhagyott” és „elutasított” státuszú kérelmek. Itt 

módosítás nem lehetséges. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kérelem száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Verseny rendszer 

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Igazolás száma 

- Kérelem státusza 

- Kérelem dátuma 

- Elbírálás dátuma 

- Születési hely 

- Születési dátum 

 

A listanézethez tartozó gombok: Megtekint, Játékos adatlapja, Bezár.  
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Játékos adatlapja 

 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 

 
 

- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 
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- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 

- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Igazolás típusa 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

3.1.2.Nemzetközi átigazolás  

 

Az MLSZ ügyintézőknek ezen a fülön van lehetőségük arra, hogy kezdeményezzék magyar vagy külföldi 

állampolgárságú játékosok Magyarországról külföldre történő igazolását, átigazolását, kölcsönadását. 

Továbbá az ügyintézők itt láthatják és dolgozhatják fel azokat a nemzetközi, külföldről Magyarországra 

történő átigazolási kérelmeket, amelyeket a sportszervezetek adtak be. 

A lista státusz szűrési lehetősége: 

- Nyitott – alapértelmezett érték – a „beadott” („rögzített”), a „hiányos” és a „hiánypótolt” 

kérelmek jelennek meg a listában 

- Lezárt – a „jóváhagyott” és az „elutasított” kérelmek jelennek meg a listában 

- Mind – esetén minden rekord megjelenik státusztól függetlenül. 
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A listanézet minden oszlopra szűrhető, lapozható: 

- Kérelem száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Sportág 

- Irány 

- Típus 

- Jelenlegi státusz  

- Leendő státusz 

- Ügyintézés állapota 

- Kiskorú státusz 

- Státusz 

- Kérő sportszervezet kódja 

- Kérő sportszervezet neve 

- Kérő sportszervezet országa 

- Kiadó sportszervezet kódja 

- Kiadó sportszervezet neve 

- Kiadó sportszervezet országa 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérelem felvitele – csak „ki” irányban történhet, státusza „rögzített” lesz.  

Megtekintés – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosítás – a kiválasztott rekord módosítása – csak „ki” irány és „rögzített”, „kiadó jóváhagyta” 

és „kiadó elutasította” státusz esetén lehetséges.   
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Feldolgozás – csak „be” irány és „beadott”, „hiányos” és „hiánypótolt” státusz esetén 

lehetséges. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A funkció csak „ki” irány és „rögzített” státusz esetén lehetséges. 

Nyomtatványok – nyomtatványokhoz sablon feltöltési lehetőség. 

Nyomtatás – nyomtatványok generálási és nyomtatási lehetősége. 

Sportorvosi nyomtatása – sportorvosi igazolvány készítési lehetőség. 

Játékos adatlapja – a játékos információs lapja. 

 

Feldolgozás 

 

A Feldolgozás gombot lenyomva először regisztráció ellenőrzés történik, majd ezt követően van 

lehetőség a tényleges feldolgozásra (a nemzetközi igazolás kérelem feldolgozására). 

Regisztráció ellenőrzése 

 

A regisztrációs kóddal nem rendelkező személyekre vonatkozik.  

 

 
Megjelennek a regisztrációs kérelemben megadott adatok, és: 

- Beazonosítható?: igen / nem értékek közül lehet választani. 
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- Igen érték beállítása esetén kötelező kiválasztani az alsó táblázatból egy rekordot (több 

rekord nem választható, csak 1), különben a Tovább gomb megnyomásakor a „Kérjük, 

válassza ki a táblázatban lévőek közül a beazonosított személyt, vagy állítsa a 

beazonosítható mező értékét nemre.” üzenet jelenik meg. 

- Ha a táblázatban ki van jelölve egy rekord (pipa), de a Beazonosítható mezőben nem érték 

került kiválasztásra, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a „Kérjük, törölje a kiválasztást, 

vagy állítsa a beazonosítható mező értékét igenre.” üzenet jelenik meg. 

Amennyiben a személy törzsben van/vannak legalább 80%-ban egyező adatok, akkor az alsó táblázatban 

ezek megjelenítésre kerülnek.  

A Mégsem gomb megnyomásakor mentés nélkül bezáródik az ablak. A Tovább gombbal lefutnak a 

Beazonosítható? mezőnél megadott ellenőrzések, majd a következő adatbázis értékeket módosítjuk: 

- Ha beazonosításra került a személy, akkor a regisztrációs kóddal kiegészülnek az adatai.  

- Ha a személy nem beazonosítható, akkor a kérelemben lévő adataival bekerül a személy törzsbe.  

 

Az ellenőrzés befejezésekor a regisztráció kérelem státusza „lezárt”-ra áll. Az ablak bezárásra kerül és 

következik a feldolgozás. 

 

A „be” irány esetén kell jóváhagynia a beérkezett kérelmet az ügyintézőnek: 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: nem módosítható. 

- Tranzakció típus: nem módosítható. 

- Irány: „be”, nem módosítható. 

- Játékos adatai: nem módosíthatóak 

- Kód 

- Titulus 

- Név 

- Születéskori név 

- Anyja neve 

- Születési hely 

- Születési idő 

- Állampolgárság 

- Nem 

- Jelenlegi státusz: feldolgozáskor módosítható. 

- Leendő státusz: feldolgozáskor módosítható. 

- Fifa kivétel kiskorúak esetén: feldolgozáskor módosítható – csak akkor látható, ha a játékos a 18. 

életévét még nem töltötte be.  

- Beérkezés dátuma: nem módosítható.  

- Kikérés dátuma: feldolgozáskor módosítható. 

- Kérő sportszervezet adatai: nem módosíthatóak: 

- Kód 

- Név 

- Telefonszám 

- Helység 

- Cím 

- Irsz 

- Kiadó sportszervezet adatai 

- Sportszervezet: feldolgozáskor módosítható. 

- Ország: feldolgozáskor módosítható. 

- Kölcsönadás adatai: ez a blokk csak kölcsönadás, vagy kölcsön visszaadás esetén jelenik meg, az 

adatok feldolgozáskor módosíthatóak. 

- Jelenlegi egyesületben kölcsön van?: listából választható. 

- Leendő egyesületben kölcsön lesz?: listából választható, igen érték választása esetén 

írható a következő két mező: 

- Mettől: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Meddig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Versenyengedély adatai - a következő adatok adhatóak meg: 

- Típus: feldolgozáskor listából választható. 

- Forma: feldolgozáskor listából választható.  

- Időpont: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 
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- Érvényes: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Tartózkodási engedély adatai: külföldi állampolgár esetén a blokk mezőinek kitöltése kötelező, 

feldolgozáskor van lehetőség a módosításra. 

- Jogcíme: listából választható.  

- Érvényesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzés: feldolgozáskor megadható szöveges mező. „hiányos” státusz beállításakor kitöltése 

kötelező. 

- Ügyintézés állapota: listából választható. 

- Státusz: listából választható; „hiányos”, „hiánypótolt”, „jóváhagyott”, „elutasított” státuszok 

valamelyikének beállítására van lehetőség. 

- Dokumentumok: táblázatszerűen megjelenítésre kerülnek a feltöltött dokumentumok nevei, és 

mindegyik esetében megtekinthetőek a hozzá feltöltött fájlok. Feltöltésre nincs lehetőség. 

- Játékos hozzájáruló nyilatkozata  

- Tartózkodási engedély  

- Személyazonosságot igazoló okmány 

- Fotó  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Ellenőrzések mentéskor: 

- Ha a személy kiskorú, akkor nem lehetséges „jóváhagyott” státusz beállítása, amíg a Kiskorú 

státusz mezőben nem a „FIFA elfogadta” érték szerepel. Ekkor „A személy kiskorú, így szükség 

lesz a kiskorúak nemzetközi átigazolásához szükséges dokumentumok feltöltésére a Kiskorúak 

nemzetközi átigazolása fülön, ill. az ezekhez tartozó FIFA jóváhagyás. A kérelem nem hagyható 

jóvá, amíg ez meg nem történik.” üzenet jelenik meg. 

- Ha a személy külföldi állampolgár és nincs még feltöltve tartózkodási engedély, akkor nem 

lehetséges „jóváhagyott” státusz beállítása. Ekkor a „Külföldi állampolgárságú személy esetén 

szükséges a tartózkodási engedély szkennelt dokumentumának feltöltése, e nélkül a kérelem 

nem hagyható jóvá.” üzenet jelenik meg. 

- Ha a személynek nincs érvényes fotója a feldolgozáskor, akkor „A játékosnak nincs érvényes 

fotója, és nincs fotó fájl feltöltve, e nélkül a kérelem nem hagyható jóvá.” üzenet jelenik meg. 

- Nem lehetséges „jóváhagyott” státusz beállítása, amíg az Ügyintézés állapota nem „lezárható”. 

 

A „jóváhagyott” státusz beállítása, majd így történő mentéskor létrejön egy nemzetközi játékos igazolás 

„érvényes” státusszal. 

A kérelem bármely státuszváltozásakor az átvevő sportszervezet minden nyilvántartási ügyintézője 

értesítést kap e-mail-ben. 
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Új felvitelnél csak „ki” irány lehetséges.  

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: listából választható, „rögzített” státuszban módosítható. 

- Tranzakció típus: listából választható, „rögzített” státuszban módosítható. 

- Irány: „ki”, nem módosítható. 

- Játékos kódja: beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával listából választható - csak aktív 

személyek közül lehet választani, akiknek nincs érvényes nemzetközi igazolása külföldre. 

- Titulus: játékos kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Név: játékos kódja alapján töltődik a vezeték-, a kereszt- és a teljes név, nem módosítható. 

- Születéskori név: játékos kódja alapján töltődik a vezeték-, a kereszt- és a teljes név, nem 

módosítható. 

- Anyja neve: játékos kódja alapján töltődik az anya vezeték-, a kereszt- és a teljes neve, nem 

módosítható. 

- Születési hely: játékos kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Születési idő: játékos kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Állampolgárság: játékos kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Nem: játékos kódja alapján töltődik, nem módosítható. 
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- Jelenlegi státusz: listából választható, „rögzített”, „kiadó jóváhagyta” „kiadó elutasította” 

státuszban módosítható. 

- Leendő státusz: listából választható, „rögzített”, „kiadó jóváhagyta” „kiadó elutasította” 

státuszban módosítható. 

- Fifa kivétel kiskorúak esetén: : listából választható, „rögzített”, „kiadó jóváhagyta” „kiadó 

elutasította” státuszban módosítható – csak akkor jelenik meg, ha a játékos még nem töltötte be 

a 18. életévét. 

- Beérkezés dátuma: a rögzítés dátuma kerül megjelenítésre új felvitelkor, nem módosítható.  

- Kikérés dátuma: az ügyintéző adhatja meg a dátumot, „rögzített”, „kiadó jóváhagyta” „kiadó 

elutasította” státuszban módosítható. 

- Kiadó sportszervezet adatai: „rögzített” státuszban módosítható: 

- Kód: Keresés gomb segítségével választható ki az egyesületek közül.  

- Név: sportszervezet kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Telefonszám: sportszervezet kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Helység: sportszervezet kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Cím: sportszervezet kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Irsz: sportszervezet kódja alapján töltődik, nem módosítható. 

- Kiadó jóváhagyta?: nem módosítható. 

- Jóváhagyás dátuma: nem módosítható. 

- Átigazolás összege: egész szám adható meg. 

- Átigazolás devizája: listából választható. 

- Fizetendő 4+1%: számított mező, a Fizetett mező 5%-a kerül megjelenítésre benne. 

- Kikérő sportszervezet adatai: 

- Sportszervezet: megadható az átvevő szövegesen, „rögzített” státuszban módosítható.  

- Ország: listából választható, „rögzített” státuszban módosítható. 

- Kölcsönadás adatai: ez a blokk csak akkor jelenik meg, ha a választott tranzakció típus 

„kölcsönadás” vagy „kölcsön visszaadás”.  

- Jelenlegi egyesületben kölcsön van?: listából választható, „rögzített” státuszban 

módosítható. 

- Leendő egyesületben kölcsön lesz?: listából választható, „rögzített” státuszban 

módosítható. 

- Versenyengedély adatai: 

- Típus: listából választható, módosítása „jóváhagyott”, „elutasított” státuszban már nem 

lehetséges, a többi státuszban igen. 

- Időpont: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Egyéb adatok: 

- Utolsó játék: program tölti, nem módosítható. 

- Folyik fegyelmi eljárás ellene?: listából választható, módosítása „jóváhagyott”, 

„elutasított” státuszban már nem lehetséges, a többi státuszban igen. 

- Eltiltás alatt áll?: listából választható, módosítása „jóváhagyott”, „elutasított” státuszban 

már nem lehetséges, a többi státuszban igen. 
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- Van érvényes profi szerződése?: program tölti, nem módosítható. 

- Tagsági igazolványát leadta?: listából választható, módosítása „jóváhagyott”, 

„elutasított” státuszban már nem lehetséges, a többi státuszban igen. 

- Megjegyzés: szöveges mező, módosítása „jóváhagyott”, „elutasított” státuszban már nem 

lehetséges, a többi státuszban igen. 

- Ügyintézés állapota: listából választható, módosítása „jóváhagyott”, „elutasított” státuszban 

már nem lehetséges, a többi státuszban igen. 

- Státusz: a következő értékekre állíthatóak az egyes státuszok: 

- rögzített  rögzített, jóváhagyott, elutasított 

- kiadó jóváhagyta  jóváhagyott, elutasított  

- kiadó elutasította  jóváhagyott, elutasított  

Amíg az ügyintézés állapota nem „lezárható”, a kérelem nem hagyható jóvá. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

A kérelem beadásakor, illetve elbírálásakor az átadó sportszervezet minden nyilvántartási ügyintézője 

értesítést kap e-mail-ben. 

A kérelem jóváhagyásakor „kölcsönadás” tranzakció típus esetén a játékos szerződése a kölcsönadó 

belföldi sportszervezetnél érvényben marad, „átigazolás” tranzakció típus esetén felbontásra kerül. 

Nyomtatványok gomb 

 

A Nyomtatványok gomb megnyomása után lehetőség nyílik a különféle nyomtatványokhoz sablon 

feltöltésére. Az alábbi tartalmú legördülő listából választható ki, hogy mely nyomtatványhoz kívánunk 

sablont feltölteni:  

- Játékos útlevél 

- Provisional clearance 

- Játékengedély 

- Ideiglenes játékengedély megadása 

- Nemzetközi játékengedély kérelmezése 

- Nem regisztrált játékos 

- Külföldről kikérő 

- 12 éven aluli regisztrációja 

- ITC megadása 
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A felugró ablakon Kiválaszt és Bezár gombok találhatóak. A Kiválaszt gombot nyomva lépünk tovább a 

szokásos dokumentum sablon felületre, ahol megjelenítésre kerül a dokumentum típus neve és leírása, 

ill. a változók, és feltölthető az RTF fájl. 

 

 

Nyomtatás gomb 

 

A gombra kattintva felugrik egy kis ablak, amelyben választólistából választható ki, hogy melyik 

nyomtatványt szeretnénk generálni (majd ezt követően nyomtatni). 

Attól függően, hogy milyen irányú nemzetközi átigazolás kérelem rekordon állunk, eltérő a 

nyomtatványok listája. 

- Be irány nyomtatványai: 

- Játékos útlevél 

- Provisional clearance 

- Játékengedély 

- Külföldről kikérő 
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- 12 éven aluli regisztrációja 

 

- Ki irány nyomtatványai: 

- Játékos útlevél 

- Ideiglenes játékengedély megadása 

- Nemzetközi játékengedély kérelmezése (Seerkik) 

- Nem regisztrált játékos 

- ITC megadása 

 

 
 

A generálni kívánt nyomtatvány kiválasztása után lehetőség van a dokumentum megnyitására, illetve 

mentésére: 

 

 
 

 

Sportorvosi nyomtatása gomb 

 

A gombot megnyomva sportorvosi igazolványt lehet nyomtatni. 

A gomb megnyomásakor a jogállást kell meghatározni: profi / amatőr értékek közül lehet választani:  
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A bekérő ablakon a Tovább és Mégse gombok közül választhatunk:  

- Tovább gomb megnyomásakor elkészül a nyomtatvány,  

- Mégse gomb megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 

 

 
 

A sportorvosi engedélyre a játékos alábbi adatai kerülnek: 

- név 

- azonosító 

- anyja neve 

- születéskori név 

- születés helye 

- születés ideje 

- lakcím 

- szakág 

- jogállás 

- fotó 

- fotó érvényes 

Játékos adatlapja 

 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 
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- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 
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- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 

 
- Igazolás típusa 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

 

3.1.3.Kiskorúak nemzetközi átigazolása 

 

Amennyiben egy sportszervezet kiskorú játékost kíván nemzetközi igazolással igazolni, akkor a 

nemzetközi igazolásnál megadott adatokon és dokumentumokon kívül további adatok és 

dokumentumok megadása szükséges, amelyeket ezen a fülön lehet feltölteni. 

A lista minden adatra szűrhető, lapozható és azon külföldi kiskorú játékosok belföldre irányuló 

nemzetközi igazolás kérelmeit tartalmazza, melyekhez a FIFA jóváhagyása szükséges. 

A lista fölött a kiskorú státuszra vonatkozó előszűrés található:  

- Nyitott: a „még nincs lezárva”, „lezárva”, „adminisztrátor visszaadta”, „FIFA jóváhagyásra vár” 

státuszú kérelmek jelennek meg 

- Lezárt: a „FIFA elfogadta” és a „FIFA elutasította” státuszú kérelmek jelennek meg 

- Mind: az előző két csoport minden kérelme egyben jelenik meg  

Alapértelmezett a Nyitott érték, ha más értéket választunk, a szűrés a Szűrés gomb megnyomásával lép 

életbe. 
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A lista adatai: 

- Kérelem száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Tranzakció típusa 

- Leendő státusz 

- FIFA kivétel kódja 

- Státusz  

- Ügyintéző neve  

- Telefonszáma  

- E-mail címe  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – csak „még nincs lezárva”, „lezárva”, „adminisztrátor visszaadta” és „FIFA 

jóváhagyásra vár” státusz esetén aktív a gomb. Segítségével lehetőség van dokumentumok 

felcsatolására, státuszaik állítására, és üzenetek küldésére.  

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Dokumentum típusok – dokumentum előírások kezelési lehetősége. 

NYIÁSZ melléklet – dokumentum sablon kezelése. 

Játékos adatlapja – a játékos információs lapja. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Ügyintéző adatai: megjelenített adatok - nem módosíthatóak. 

- Név 

- Telefonszám 

- E-mail cím 

- Játékos adatai: megjelenített adatok, nem módosíthatóak.  

- Kód 

- Név 

- Születéskori név 

- Anyja neve 

- Születés helye 

- Születés ideje 

- Állampolgárság 

- Kérelem adatai: 

- Típus: nem módosítható. 

- FIFA-kivétel: nem módosítható. 

- Leendő státusz: nem módosítható. 

- Kérelem státusza: módosítása a következőképp lehetséges: 

- „még nincs lezárva” státusz esetén „még nincs lezárva”, vagy „lezárva” 

státuszokkal menthető. 

- „lezárva” státusz esetén „adminisztrátor visszaadta” státusszal menthető.  
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- „adminisztrátor visszaadta” státusz esetén ”adminisztrátor visszaadta”, vagy 

„FIFA jóváhagyásra vár”, vagy „FIFA elfogadta”, vagy „FIFA elutasította” 

státuszokkal menthető. 

- „FIFA jóváhagyásra vár” státusz esetén „adminisztrátor visszaadta”, vagy ”FIFA 

elfogadta”, vagy „FIFA elutasította” státuszokkal menthető. 

- „FIFA elfogadta” státusz esetén nem lehetséges módosítás. 

- „FIFA elutasította” státusz esetén nem lehetséges módosítás. 

- Létrehozó felhasználó: nem módosítható. 

- Létrehozás dátuma: nem módosítható. 

- Utoljára módosította: nem módosítható. 

- Utolsó módosítás időpontja: nem módosítható. 

- Dokumentumok: a dokumentumok feltöltési lehetősége táblázatszerűen jelenik meg: 

- információs ikon: az ikon fölé húzva az egeret egy buborékban megjelenítésre egy rövid 

leíró szöveg.  

- dokumentum típus neve 

- már feltöltött dokumentumok linkjei (kattintásra megnyílnak).  

- a feltöltött dokumentumok státusza. 

- feltöltési lehetőség - minden dokumentum típushoz több dokumentum is feltölthető. 

Minden feltöltött dokumentum le is tölthető. 

- Generálás gomb – adott dokumentum generálási lehetősége. 

Ha itt kerül feltöltésre egy dokumentum, akkor a dokumentumhoz tartozó státusz „központ által 

feltöltve” értéket kap. A felhasználó a dokumentum státuszától függetlenül tölthet fel ezen a 

felületen új dokumentumokat, amelyek „központ által feltöltve” státuszt kapnak 

alapértelmezetten. A felhasználó a már feltöltött dokumentumok státuszait szabadon 

változtathatja addig, amíg a kérelem státusza „beadott”, „hiányos”, vagy „hiánypótolt”. 

„jóváhagyott” és „elutasított” státusznál már nincs lehetőség dokumentum feltöltésre, ill. 

dokumentum státusz módosításra. 

 

Feltöltések gomb: megnyomásával a kérelemhez tartozó összes, kiskorúakhoz kapcsolódó 

feltöltésről tájékozódhatunk - a megjelenő táblázat oszlopai: 

- Dokumentum neve: dokumentum típus név 

- Feltöltött fájl: csatolt állomány neve 

- Feltöltő: feltöltést végző személy neve 

- Feltöltés ideje: állomány feltöltés ideje. 
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A táblázatból a Bezár gomb segítségével lehet kilépni. 

 

- Üzenetek: megjelenítésre kerül egy módosításnál írható szöveges mező, amelyben a 

Nyilvántartási Osztály munkatársa üzenetet küldhet a sportszervezet felé. A beírt üzenetet a 

mező mellett lévő Küld gombbal lehet elküldeni. A mező alatt táblázatszerűen megjelenítésre 

kerülnek a kérelemhez tartozó, már létező üzenet rekordok dátum szerint fordított sorrendben 

(felül a legfrissebb) a következő oszlopokkal: 

- Üzenet 

- Küldő 

- Időpont 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Ha a nemzetközi igazolás kérelemhez tartozóan a kiskorúak ügyintézés státusza változik, akkor „be” 

irány esetén az átvevő sportszervezet, „ki” irány esetén az átadó sportszervezet minden nyilvántartási 

ügyintézője értesítést kap e-mail-ben. 
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Dokumentum típusok gomb 

 

A funkció lényege a kiskorúak nemzetközi átigazolásához tartozó dokumentum típusok meghatározási 

lehetősége. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Név 

- FIFA kivétel 

- Kötelező? 

- Fix?  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új dokumentum típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Fix dokumentum esetén inaktív, a törlés nem lehetséges. 

Vissza – hatására visszakerülünk a kiskorúak nemzetközi átigazolásainak listájához. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Név: szabad szöveges mező. 

- Leírás: szabad szöveges mező. 

- FIFA kivétel: listából választható. 

- Kötelező?: igen/nem értékek közül választható. 

Minden, a felhasználó által kézzel rögzített rekord esetén a Fix? mező értéke „nem” lesz, a program által 

kezelt dokumentum esetén „igen”. 

NYIÁSZ melléklet gomb 

 

A funkció a NYIÁSZ 5. sz. mellékletének megfelelő dokumentum sablonjának feltöltési, letöltési és törlési 

lehetőségét biztosítja. 
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Játékos adatlapja 

 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 

 
 

- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 
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- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 

- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 

 
- Igazolás típusa 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

 

3.1.4.Versenyengedély 

 

A Versenyengedély fülön tekinthetőek meg azok a versenyengedély igények, amelyeket a 

sportszervezetek beadtak az egyes játékosaikra vonatkozóan, és amelyeknek státusza „beadott”. Az 

MLSZ munkatársainak itt van lehetőségük arra, hogy ezeket a kérelmeket ellenőrizzék, és jóváhagyják 

vagy elutasítsák. 

A fülhöz jogosultsággal rendelkező felhasználó a megyéjével megegyező ellenőrzésű sportszervezetek 

által beadott kérelmeket látja. Megye jogosultság nélküli felhasználó minden sportszervezet által 

beadott kérelmet lát. 
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A minden oszlopra szűrhető listanézet adatai: 

- Kérelem száma 
- Játékos kódja 
- Játékos neve 
- Verseny rendszer 
- Betűjel 
- Kettős?  
- Érvényes mettől 
- Érvényes meddig 
- Kérelem státusza 
- Fizetendő díj 
- Díj fizetve? 
- Születési hely 
- Születési idő 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekintés – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Feldolgozás – a kérelem elbírálásának helye 

Kiadott versenyengedélyek – engedély nyomtatási lehetősége 

Kiadott kettős engedélyek – engedély nyomtatási lehetősége 

Lezárt kérelmek – az elbírált kérelmek nyilvántartása 

Csoportos feldolgozás – tömeges kérelem feldolgozását könnyítő funkció 
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Játékos adatlapja – a játékos információs lapja 

Feldolgozás 

 

A gomb megnyomásával a versenyengedély kérelem elbírálása valósítható meg. 

 

 
 

A szerkesztő felületen a kérelem elbírálója által módosítható adatok: 

- Érvényes dátumtól 

- Érvényes dátumig 

- Díj fizetve?  

- Státusz 

A kérelem jóváhagyásának feltételei: 

- normál versenyengedély esetén a játékosnak rendelkeznie kell az adott sportszervezethez 

érvényes igazolással – ha ez nem teljesül, akkor „A kérelem nem hagyható jóvá, mert a 

játékosnak nincs érvényes igazolása a sportszervezethez.” üzenet jelenik meg.  

- profi, vagy szerződtetett amatőr státuszú játékosnak rendelkeznie kell az adott 

sportszervezethez érvényes szerződéssel - ha ez nem teljesül, akkor „A kérelem nem 

hagyható jóvá, mert a játékosnak nincs jóváhagyott szerződése a sportszervezethez.”  

üzenet jelenik meg. 

- kettős versenyengedély kérelem esetén a játékosnak rendelkeznie kell az adott 

sportszervezeten kívül más sportszervezethez érvényes versenyengedéllyel – ha ez nem 

teljesül, akkor „A kérelem nem hagyható jóvá, mert a játékosnak nincs érvényes 

versenyengedélye, így kettős engedély nem adható ki.” üzenet jelenik meg. 

Amennyiben „jóváhagyott” státuszban kerül lementésre a versenyengedély kérelem, akkor létrejön a 

versenyengedély és lehetőség nyílik a megfelelő formátumú nyomtatására. A versenyengedély státusza 

a díjfizetéstől függ: ha megtörtént, „befizetett”, ha nem, „kiadott” lesz az értéke. 

 

A versenyengedély kérelem egyedi, vagy igazolás kérelemhez kapcsolódó elbírálásakor az érintett 

sportszervezet minden nyilvántartási ügyintézője értesítést kap e-mail-ben. 
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Kiadott versenyengedélyek 

 

Erre a gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a menüpont szűréseinek megfelelő engedélyek.  

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Játékos kódja  
- Játékos neve  
- Születési idő  
- Sportág 
- Sportszervezet 
- Betűjel 
- Érvényes mettől 
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- Érvényes meddig 
- Fizetendő díj 
- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Nyomtatás – megnyomásakor kinyomtatásra kerül a versenyengedély ugyanolyan formában, 

mint ahogy a kérelem feldolgozásakor is kinyomtatható. 

Sportorvosi nyomtatása – sportorvosi igazolvány készítési lehetőség. 

Játékos adatlapja – a játékos információs lapja. 

Visszavonás – versenyengedély érvénytelenítése. 

Vissza – hatására visszatérünk a kérelmek listájához. 

 

Sportorvosi nyomtatása 

A gombot megnyomva sportorvosi igazolványt lehet nyomtatni. 

A gomb megnyomásakor a jogállást kell meghatározni: profi / amatőr értékek közül lehet választani:  

 

 
 

A bekérő ablakon a Tovább és Mégse gombok közül választhatunk:  

- Tovább gomb megnyomásakor elkészül a nyomtatvány,  

- Mégse gomb megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 
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A sportorvosi engedélyre a játékos alábbi adatai kerülnek: 

- név 

- azonosító 

- anyja neve 

- születéskori név 

- születés helye 

- születés ideje 

- lakcím 

- szakág 

- jogállás 

- fotó 

- fotó érvényes 

 

Játékos adatlapja 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 
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- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 
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- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Igazolás típusa 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

Visszavonás 

A gomb használata jogosultsághoz kötött. Megnyomásakor annak az engedélynek a státuszát lehet 

átállítani "visszavont"-ra, melyen állunk, ha az „kiadott”, vagy „befizetett” státuszú, különben nem aktív 

a gomb.  

 

 

Rögzítendő adat felugró ablakban a visszavonás dátuma, melynek alapértelmezett értéke az aktuális 

dátum. A megadott dátum nem lehet kisebb az engedély érvényességének kezdeténél és nem lehet 

nagyobb az évad utolsó napjánál.  

Tovább, Mégsem gomb használható. A Mégsem gombra kattintva bezárul a beviteli ablak, a Tovább 

gomb választásakor „átáll” a státusz és bekerül az érvényesség végdátumába a megadott dátum. 
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Kiadott kettős engedélyek gomb 

 

Erre a gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a menüpont szűréseinek megfelelő kettősengedélyek. 

Funkciója megegyezik a kiadott versenyengedélyek gombnál leírtakkal. 

Lezárt kérelmek 

 

A gombra kattintva tekinthetőek meg azok a versenyengedély igények, melyek elbírálásra kerültek, azaz 

státuszuk „jóváhagyott” vagy „elutasított”.  

A fülhöz jogosultsággal rendelkező felhasználó a megyéjével megegyező ellenőrzésű sportszervezetek 

által beadott kérelmeket látja. Megye jogosultság nélküli felhasználó minden sportszervezet által 

beadott kérelmet lát. 

 

 

 

A lista minden oszlopra szűrhető. 

A listanézethez tartozó gombok: Megtekintés, Vissza. 

A Megtekintés gomb megnyomásakor megjelennek a kiválasztott, lezárt kérelem adatai, amelyeken 

módosítás nem lehetséges: 

 

 
 

A Vissza gomb megnyomásakor visszatérünk az előző felületre. 
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Csoportos feldolgozás 

 

A funkció használatához sportszervezeti szűrés szükséges! A gomb megnyomása után egy felugró 

ablakban szerepel azon játékosok listája, akiknek versenyengedély kérelme jóváhagyásra kerülhet.  

A Mindenkit kijelöl gombra kattintva a Jel oszlopba pipa kerül minden sorhoz, ami azt jelenti, hogy 

kijelöljük az adott sort jóváhagyásra. 

Azokba a sorokba, ahol a Jel oszlopba pipa kerül (akár kézzel, akár csoportosan), a Mettől oszlopba az 

aktuális dátum (vagy az évad első napjának dátuma) kerül be automatikusan, a Meddig oszlopba pedig 

az évadhoz tartozó végdátum értéke. Az egyes sorokban a Jel, Mettől, Meddig oszlopok tartalma kézzel 

is módosíható. A Mettől oszlopba múltbeli dátum nem kerülhet be, a Meddig oszlopba nem kerülhet a 

Mettol dátumnál kisebb érték egy adott sorban.  

A Minden kijelölést töröl gomb megnyomásakor törlődik a Jel, és a Mettől, Meddig oszlopok tartalma 

minden sorban. 

 

 
 

A Mégsem gombra kattintva változtatás nélkül bezárjuk ezt az ablakot, és visszatérünk a 

versenyengedély kérelmek listájához.  

A Tovább gombra kattintva: 

- az összes olyan játékos engedély kérelem rekord státusza „jóváhagyott” lesz, amely esetében a 

Jel oszlopban pipa szerepelt 

- a kérelmek alapján elkészülnek a versenyengedélyek ugyanúgy, ahogy az egyedi 

jóváhagyásoknál is létrejönnének 

- a folyamat befejezéseként lehetőség van a csoportos nyomtatásra. 
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Játékos adatlapja 

 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 

 
 

- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 
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- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 

- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

 

3.1.5.Játékos szerződések  

 

A játékosokhoz kapcsolódóan a sportszervezetek által feltöltött szerződéses adatok, és szkennelt 

szerződések tekinthetőek meg és hagyhatóak jóvá ebben a menüpontban. 

A lista minden oszlopra szűrhető, és lapozható. 

A menüponthoz tartozó szűrések: 

- Sportág: alapértelmezetten Labdarúgás, de módosítható. 
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- Évad: csak azok a szerződések jelennek meg, melyek érvényességi (kezdő és/vagy vég) 

dátumainak valamelyike beleesik az Évad által meghatározott időintervallumba. 

- Megye: csak azok a szerződések jelennek meg, amelyeknél az egyesület ellenőrző szerve a 

megadott megyéhez tartozik (a felhasználó pedig a szűrés alapján csak azokat a  szerződéseket 

látja, amelyeknél a sportszervezet ellenőrző megyéje megegyezik a felhasználó megyéjével). 

- Sportszervezet: csak azok a szerződések jelennek meg, melyek a választott sportszervezethez 

tartoznak – a szűrés megadása nem kötelező. 

- Játékos: csak a választott játékoshoz kapcsolódó szerződés(ek) látható(ak) a listában – a szűrés 

megadása nem kötelező. 

 

A szerződés szkennelt képével történő összevetést követően az MLSZ ügyintézője szükség esetén 

javíthatja, módosíthatja a bevitt adatokat. A szkennelt szerződés külön felugró ablakban kerül 

megjelenítésre, hogy másik monitorra áttehető legyen a gyorsabb és könnyebb áttekinthetőség miatt 

(ahogy a Regisztrációs kártya menüpontban is). 

 

A listanézet oszlopai: 

- Szerződés száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Sportág 

- Sportszervezet  

- Típus 

- Első profi?  

- Érvényes dátumtól 

- Érvényes dátumig 

- Státusz 

- Tranzakció típusa 

- Módosított szerződés 
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- Szerződés típusa 

- Igazolás típusa 

- Adózás 

- Bér összege 

 

A listánál élő funkció gombok: Megtekint, Feldolgozás, Játékos adatlapja. A Feldolgozás gomb csak 

„feltöltött”, „hiányos, és „felbontás alatt” státuszok esetén aktív. 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Sportszervezet kódja: nem módosítható. 

- Sportszervezet neve: nem módosítható. 

- Játékos kódja: nem módosítható. 

- Játékos neve: nem módosítható. 

- Sportág : módosítható.  

- Típus: módosítható.  

- Tranzakció típusa: nem módosítható. 

- Módosított szerződés: nem módosítható. 

- Első profi szerződés?: nem módosítható. 

- Igazolás típusa: nem módosítható. 

- Szerződésszám: módosítható. – a Megtekint gomb: a gombra kattintva külön ablakban 

megjelenik a feltöltött szerződés képe. 

- Szerződés típus: módosítható 

- Dátumtól: módosítható, dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg. 

- Dátumig: módosítható, dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg. 

- Bér összeg: módosítható, pozitív egész szám vagy nulla lehet. 

- EKHO-s?: módosítható, listából választható. 

- Juttatás típusa: módosítható, listából választható. 
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- Juttatás összege: módosítható, pozitív egész szám vagy nulla lehet. 

- Juttatás devizája: listából választható. 

- Rendelkezik közvetítővel?: igen/nem. 

- Közvetítő neve: csak akkor tölthető, ha az előző mező értéke „igen”. 

- Megjegyzés: módosítható szabad szöveges mező. 

- Felbontás dátuma: a mező csak „felbontás alatt”, vagy „felbontott” státusz esetén jelenik meg. – 

a Megtekint gomb: a gomb csak „felbontás alatt”, vagy „felbontott” státusz esetén jelenik meg. 

A gombra kattintva külön ablakban megjelenik a feltöltött szerződés képe. 

- Státusz: - módosítási lehetőségek: 

- „feltöltött” státusz esetén: „hiányos”, „jóváhagyott”, vagy „elutasított” státusz állítható 

be.  

- amennyiben a tranzakció típusa = „Szerződés módosítás”, akkor  

 „jóváhagyott” státusz beállítása és mentés esetén a szerződés státusza 

„módosított” lesz. 

 „elutasított” státusz beállítása és mentés esetén az eredeti szerződés 

státusza „jóváhagyott” lesz. 

- „hiányos” státusz esetén: „jóváhagyott”, vagy „elutasított” státusz állítható be.  

- amennyiben a tranzakció típusa = „Szerződés módosítás”, akkor  

 „jóváhagyott” státusz beállítása és mentés esetén a szerződés státusza 

„módosított” lesz. 

 „elutasított” státusz beállítása és mentés esetén az eredeti szerződés 

státusza „jóváhagyott” lesz. 

- „felbontás alatt” státusz esetén: „felbontott” státusz állítható be. 

- Hiány oka: „hiányos” státusz, ill. annak beállítása esetén jelenik meg ez a mező, ilyen esetben 

kitöltése kötelező. 

- Elutasítás oka: „elutasított” státusz, ill. annak beállítása esetén jelenik meg ez a mező, ilyen 

esetben kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Ha a szerződés státusza „hiányos”, „jóváhagyott”, „módosított”, „felbontott”, vagy „elutasított” értéket 

vesz fel, akkor az érintett sportszervezet minden szerződés ügyintézője értesítést kap e-mail-ben. 

 

Játékos adatlapja 

 

A listanézet adott rekordján állva, a gombra kattintva egy felugró ablakban több blokkban megjelennek 

az adott játékoshoz tartozó adatok: 

 

- Alapadatok blokk: a blokkban a játékos neve és személyes adatai kerülnek megjelenítésre: 
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- Átigazolási adatok blokk: a blokkban a játékos eddigi igazolásai, átigazolásai kerülnek 

megjelenítésre táblázatos formában a következő oszlopokkal: 

 
- Igazolás száma 

- Versenyrendszer: alap/kiegészítő  

- Sportág 

- Tranzakció típusa 

- Játékos új státusza 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet 

- Érvényesség kezdete 

- Érvényesség vége 

- Kölcsönadás kezdete 

- Kölcsönadás vége 

 

- Versenyengedély adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos engedély(ek) adatai kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Sportág 

- Sportszervezet 

- Versenyengedély típusa 

- Érvényes mettől 

- Érvényes meddig 
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- Fizetendő díj 

- Státusz 

 

- Szerződés adatok blokk: ebben a blokkban az eddigi játékos szerződés(ek) adatai  kerülnek 

megjelenítésre, alatta pedig a kettős engedély adatok, táblázatos formában, a következő 

oszlopokkal: 

 
- Igazolás típusa 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

- Sportszervezet kódja  

- Sportszervezet neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi?  

- Státusz 

 

A felugró ablak alján Bezár gomb található. 

 

3.2.Regisztrációs kártya 
 

Ebben a menüpontban van lehetősége az MLSZ-es és megyei ügyintézőknek, hogy a sportszervezetek 

által beadott regisztrációs kártya igényeket kezeljék, és jóváhagyják vagy elutasítsák. 

 

Minden felhasználó a megyéjéhez kapcsolódó „beadott”, „hiányos”, és „hiánypótolt” státuszú 

kérelmeket látja (ha nincs megyéje, az összes ilyen státuszú kérelmet).  

 

A listanézet felett található szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás  

- Évad: listából választható - alapértelmezetten a labdarúgáshoz tartozó aktuális évad  

- Megye: ha a felhasználó megyéhez kapcsolódik, akkor ez a mező alapértelmezett értéke és nem 

változtatható; ha nem kapcsolódik, listából választható – a szűrés alapja a sportszervezet 

ellenőrző szervezeti azonosítója 

- Sportszervezet: listából választható. 
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A listanézet oszlopai: 

- Azonosító 

- Sportszervezet 

- Kód 

- Név 

- Funkció 

- Szerződés 

- Szerződés státusz  

- Végzettség 

- Végzettség státusz  

- Kérelem státusz 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Alaptípus  

- Verseny osztály 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Feldolgozás – hatására a kérelem elbírálásra kerül   

Szerződés – hatására szerződés igazolás ellenőrzése történik 

Végzettség – hatására végzettség igazolás ellenőrzése történik 

Kiadott kártyák – a kártyák nyilvántartása – kiadás, visszavonás 
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Összes szerződés – valamennyi stábtag szerződés kezelése 

Összes végzettség – valamennyi stábtag végzettség kezelése 

Lezárt kérelmek – feldolgozott kérelmek nyilvántartása 

 

3.2.1.Feldolgozás gomb 

 

A gomb a módosítás jogértékhez kapcsolódik. Megnyomásával van lehetősége a felhasználónak arra, 

hogy a beadott kérelmet feldolgozza, elbírálja. 

A jóváhagyás csak akkor lehetséges, ha a sportszakemberhez kapcsolódóan a szükséges dokumentumok 

(szerződés és végzettség) feltöltésre kerültek. Azt, hogy milyen dokumentum szükséges adott 

sportszakember esetében, a Nyilvántartási törzsek Stábtag követelmény fülön határozható meg. Ha ezek 

közül valamelyik szükséges dokumentum hiányzik, vagy nincs jóváhagyva, akkor a program arra 

figyelmezteti a felhasználót. A gomb megnyomásakor a programszerkesztő felület mezőinek elhelyezése 

hasonló, mint a kérelem beadásnál: 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Szervezet 

- Személy kód 

- Személy név 

- Sportszervezet kód 

- Sportszervezet név 

- Sportág 

- Évad 

- Verseny típusa 

- Nem 

- Korosztály 

- Szakember pozíciója 
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- Megjegyzés 

- Érvényességi dátumtól 

- Érvényességi dátumig 

- Státusz  

 

A szerkesztő felülethez tartozó gombok: Tovább és Mégsem. 

 

A Feldolgozás gomb megnyomása után az alábbi esetek állhatnak elő: 

1. eset: a regisztrációs kártya kérelemben meghatározott poszthoz és az adott verseny típushoz 

kapcsolódóan nincs sem végzettség -, sem szerződés igazolási kötelezettség. Ez két módon 

lehetséges: vagy a poszthoz nincs rögzítve követelmény rekord, vagy van, de mindkét 

kötelezőség értéke „nem” (lásd! Törzsadatok\Nyilvántartási törzsek\Stábtag követelmények.) 

Ekkor az alapértelmezett státusz a „jóváhagyott” és a státusz mező alatt az „A sportszervezet 

által megadott poszthoz nem tartozik szerződés és végzettség elvárás, így jóváhagyható a 

kérelem.” szöveg jelenik meg. 

 

 
 

A kérelem felhasználó által állítható státuszai:  

a. A „jóváhagyott” státusz meghagyásakor kitölthető az érvényesség kezdete, mely 

alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható, valamint az érvényesség 

végdátuma is, de ez nem kötelező. A Tovább gomb megnyomása után a kérelem aktuális 

adatai mentésre kerülnek, valamint elkészül a regisztrációs kártya rekord és lehetőség 

van a kinyomtatására.  

b. „hiányos” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „hiányos” státusszal mentésre kerül.  

c. „elutasított” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „elutasított” státusszal mentésre kerül. 

Mégsem gomb megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 
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2. eset: a regisztrációs kártya kérelemben meghatározott poszthoz és az adott verseny típushoz 

kapcsolódóan szerződés igazolási kötelezettség van.  

a. a rendszerben nem található a kérelemhez kapcsolódó szerződés.  

i. az érvényességi dátumok alapértelmezetten üresek maradnak 

ii. Megjegyzés mezőbe a következő szöveg kerül: „Hiánypótlás szükséges: A 

regisztrációs kártyához szükség van a szerződés feltöltésére is.” 

iii. státusz „hiányos” és nem módosítható. 

A Tovább gomb megnyomásakor a kérelem adatai mentésre kerülnek. Mégsem gomb 

megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 

 

 
 

b. a rendszerben található a kérelemhez kapcsolódó szerződés, de még nem ellenőrzött: 

i. az érvényességi dátumok alapértelmezetten üresek maradnak 

ii. Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

iii. státusz „beadott” - a státusz mező alatt az „A sportszervezet feltöltötte a 

sportszakember szerződését, de az még nem került jóváhagyásra. Kérjük, a 

szerződést ellenőrizze először.” szöveg jelenik meg.  

Csak a Mégsem gomb aktív, melynek megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 
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c. a rendszerben található a kérelemhez kapcsolódó, ellenőrzött szerződés: 

i. a Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

ii. érvényesség kezdete alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható 

iii. érvényesség vége alapértelmezetten - ha kitöltött -, a szerződés végdátuma, de 

módosítható 

iv. státusz „jóváhagyott” - a státusz mező alatt az „A sportszervezet feltöltötte a 

sportszakember szerződését, és az jóváhagyásra került.” szöveg jelenik meg. 

 

 
 

A kérelem felhasználó által állítható státuszai:  

a. A „jóváhagyott” státusz meghagyásakor a Tovább gomb megnyomása után a kérelem 

aktuális adatai mentésre kerülnek, valamint elkészül a regisztrációs kártya rekord és 

lehetőség van a kinyomtatására.  

b. „hiányos” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „hiányos” státusszal mentésre kerül.  
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c. „elutasított” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „elutasított” státusszal mentésre kerül. 

Mégsem gomb megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 

3. eset: a regisztrációs kártya kérelemben meghatározott poszthoz és az adott verseny típushoz 

kapcsolódóan végzettség igazolási kötelezettség van. 

a. a rendszerben nem található a kérelemhez kapcsolódó szerződés:  

i. az érvényességi dátumok alapértelmezetten üresek maradnak 

ii. Megjegyzés mezőbe a következő szöveg kerül: „Hiánypótlás szükséges: A 

regisztrációs kártyához szükség van a végzettség feltöltésére is.” 

iii. státusz „hiányos” és nem módosítható. 

A Tovább gomb megnyomásakor a kérelem adatai mentésre kerülnek. Mégsem gomb 

megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 

 

 
 

b. a rendszerben található a kérelemhez kapcsolódó végzettség, de még nem ellenőrzött: 

i. az érvényességi dátumok alapértelmezetten üresek maradnak 

ii. Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

iii. státusz „beadott” - a státusz mező alatt az „A sportszervezet feltöltötte a 

sportszakember végzettségét, de az még nem került jóváhagyásra. Kérjük, a 

végzettséget ellenőrizze először.” szöveg jelenik meg.  

Csak a Mégsem gomb aktív, melynek megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 
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c. a rendszerben található a kérelemhez kapcsolódó, ellenőrzött végzettség, de a 

pozícióhoz és verseny típushoz nincs hozzárendelve a végzettség (Lásd! 

Törzsadatok\Versenyszervezési törzsek\Poszt\Végzettség hozzárendelése gomb). 

i. az érvényességi dátumok alapértelmezetten üresek maradnak 

ii. Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

iii. státusz „beadott” - a státusz mező alatt az „Nincs a megadott kérelem 

értékeknek megfelelő Pozíció – Végzettség törzsadat felrögzítve.” szöveg jelenik 

meg.  

Csak a Mégsem gomb aktív, melynek megnyomásakor visszaállunk a listanézetre. 

 

 
 

d. a rendszerben található a kérelemhez kapcsolódó, a pozíciónak megfelelő (poszt-

végzettség mátrix), ellenőrzött végzettség. 

i. a Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

ii. érvényesség kezdete alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható 
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iii. érvényesség vége alapértelmezetten - ha kitöltött -, a végzettség végdátuma, de 

módosítható 

iv. státusz „jóváhagyott” - a státusz mező alatt az „A sportszervezet feltöltötte a 

sportszakember végzettségét, és az jóváhagyásra került.” szöveg jelenik meg. 

 

 
 

A kérelem felhasználó által állítható státuszai:  

a. A „jóváhagyott” státusz meghagyásakor a Tovább gomb megnyomása után a kérelem 

aktuális adatai mentésre kerülnek, valamint elkészül a regisztrációs kártya rekord és 

lehetőség van a kinyomtatására.  

b. „hiányos” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „hiányos” státusszal mentésre kerül.  

c. „elutasított” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „elutasított” státusszal mentésre kerül. 

Mégsem gomb megnyomásakor nem történik változtatás, visszaállunk a listanézetre. 

4. eset: a regisztrációs kártya kérelemben meghatározott poszthoz és az adott verseny típushoz 

kapcsolódóan végzettség -, és szerződés igazolási kötelezettség van. Az ellenőrzés a 2. és 3. pontban 

leírtak szerint történik. Ha mindkettő rendben van: 

a. a Megjegyzés mező alapértelmezetten üresen marad 

b. érvényesség kezdete alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható 

c. érvényesség vége alapértelmezetten - ha kitöltött -, a szerződés vagy a végzettség 

végdátuma (amelyik előbb lejár), de módosítható 

d. státusz „jóváhagyott” - a státusz mező alatt „A sportszervezet feltöltötte a 

sportszakember végzettségét és az jóváhagyásra került.” és „A sportszervezet feltöltötte 

a sportszakember szerződését és az jóváhagyásra került.” szövegek jelennek meg. 
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A kérelem felhasználó által állítható státuszai:  

a. A „jóváhagyott” státusz meghagyásakor a Tovább gomb megnyomása után a kérelem 

aktuális adatai mentésre kerülnek, valamint elkészül a regisztrációs kártya rekord és 

lehetőség van a kinyomtatására.  

b. „hiányos” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „hiányos” státusszal mentésre kerül.  

c. „elutasított” státusz beállítása esetén kötelező megadni a Megjegyzés mező tartalmát. 

Tovább gomb megnyomása után a kérelem „elutasított” státusszal mentésre kerül. 

Mégsem gomb megnyomásakor nem történik változtatás, visszaállunk a listanézetre. 

 

Ha a kérelem státusza a fenti értékek bármelyikét felveszi, az érintett sportszervezet „Regisztrációs 

kártya ügyintéző(i) e-mail-ben értesítést kap(nak). 

 

Nyomtatás 

 

Amennyiben „jóváhagyott” státuszban menti el a felhasználó a sportszakember regisztrációs kártya 

kérelmét, elkészül a regisztrációs kártya és lehetőség nyílik a kinyomtatására is. 
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Ha tesztelés során „készül”, akkor az É R V É N Y T E L E N  felirat jelenik meg a kártyán a 

visszaélések elkerülése érdekében. Az éles rendszer használatakor ez a felirat elmarad. 

 

 

3.2.2.Szerződés gomb 

 

A gombra kattintva a listanézeten megjelenik a személyhez és sportszervezethez kapcsolódó minden 

státuszú  szerződés rekord. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

141 

 
 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Szerződésszám 

- Kód 

- Név 

- Típus 

- Sportág 

- Mettől érvényes 

- Meddig érvényes 

- Egyesület kód 

- Egyesület név 

- Szakember pozíciója 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” és „bontás alatt” státusz esetén 

lehetséges a státusztól függő adatkörben.   

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Szerződésszám: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - a mező mellett 

lévő Megtekint gombra kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött szerződés 

fájl, ha nincs ilyen, akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Státusz módosítási lehetőségek:  

- „feltöltött”: maradhat „feltöltött”, vagy beállítható „ellenőrzött”-re, illetve „törölt”-re. 

- „bontás alatt”: maradhat „bontás alatt” vagy beállítható „felbontott”-ra, illetve „törölt”-

re.  

- „ellenőrzött”, „módosított”, „felbontott”, „törölt” státuszok nem módosítható. 

„felbontott” vagy „törölt” státusz beállítása esetén mentésnél ellenőrzésre kerül, hogy a 

személynek a sportszervezethez van-e érvényes regisztrációs kártyája a megadott posztra és 

sportágra, és ha igen, akkor annak státusza „visszavont” lesz.  

- Kód: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - kézzel beírható, vagy a mező 

melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Típus: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - listából választható. 

- Sportág: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - listából választható. 

- Mettől érvényes: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Meddig érvényes: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Egyesület kód: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - kézzel írható be, 

vagy a mező mellett lévő Keresés gomb segítségével választható ki. 

- Egyesület név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Szerződő cég név: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – tetszőleges  

szöveg, kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés összege: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” –

alapértelmezett értéke 0. 

- EKHO: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – választható. 
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- Szakember pozíciója: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – listából 

választható. 

- Bontás dátuma: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „bontás alatt” –  a mező 

mellett lévő Megtekint gombra kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött 

szerződés fájl, ha nincs ilyen, akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Módosított szerz. szám: nem módosítható.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

3.2.3.Végzettség gomb 

 

A gombra kattintva a listanézeten megjelenik a személyhez kapcsolódó minden státuszú  végzettség 

rekord. 

 

 
 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Azonosító 

- Szakember pozíciója 

- Végzettség típusa 

- Érvényesség dátuma 
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- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” vagy „ellenőrzött” státusz esetén 

lehetséges.   

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Azonosító: tetszőleges tartalmú szöveges mező - a mező mellett lévő Megtekint gombra 

kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött végzettség fájl, ha nincs ilyen, 

akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Státusz módosítási lehetőségek: 

- „feltöltött”: maradhat „feltöltött”, vagy beállítható „ellenőrzött”-re, vagy „törölt”-re. 

- „ellenőrzött”: maradhat „ellenőrzött” vagy beállítható „törölt”-re. 

„törölt” státusz beállítása esetén mentésnél ellenőrzésre kerül, hogy a személynek a 

sportszervezethez van-e érvényes regisztrációs kártyája a megadott posztra és sportágra, és ha 

igen, akkor annak státusza „visszavont” lesz. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Végzettség típusa: listából választható. 

- Szakember pozíciója: listából választható. 

- Érvényesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzés: tetszőleges szöveg adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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3.2.4.Kiadott kártyák gomb 

 

A gombra kattintva a szűrésnek megfelelő kiadott regisztrációs kártyák listája jelenik meg. 

 

 
 

A listanézet minden oszlopa szűrhető és sorrendezhető: 

- Szervezet 

- Sportszervezet 

- Kód 

- Név 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Verseny alaptípus 

- Verseny osztály 

- Funkció 

- Státusz 

- Érvényesség dátumtól 

- Érvényesség dátumig 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord státuszának módosítása.  

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Nyomtatás – a regisztrációs kártya kinyomtatási lehetősége. 

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 

 

 

A szerkesztő felület adattartalma, ahol csak a státusz módosítható: 

 

 
 

3.2.5.Összes szerződés gomb 

 

Ezen a felületen megtekinthető és kezelhető az összes olyan stábtag szerződés, amelyek a rendszerben 

szerepelnek (nem csak azok, amelyekhez regisztrációs kártya kérelem van folyamatban). Az egyes 

szerződésekkel ugyanazok a funkciók végezhetők el, mint amelyek a Regisztrációs kártya menüpont 

Szerződés gombjával is elérhetőek. 

 

A listanézet felett szereplő szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - kitöltése kötelező.  

- Megye: listából választható - alapértelmezetten a felhasználó megyéje - kitöltése kötelező.  

- Sportszervezet: listából választható - kitöltése nem kötelező.  
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A listanézet oszlopai: 

- Szerződésszám 

- Kód 

- Név 

- Típus 

- Sportág  

- Mettől érvényes 

- Meddig érvényes 

- Egyesület kód 

- Egyesület név 

- Szakember pozíciója 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” és „bontás alatt” státuszok esetén 

lehetséges. 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

148 

 

A szerkesztő felület mezőinek elrendezése: 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Szerződésszám: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - a mező mellett 

lévő Megtekint gombra kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött szerződés 

fájl, ha nincs ilyen, akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Státusz módosítási lehetőségek:  

- „feltöltött”: maradhat „feltöltött”, vagy beállítható „ellenőrzött”-re, illetve „törölt”-re. 

- „bontás alatt”: maradhat „bontás alatt” vagy beállítható „felbontott”-ra, illetve „törölt”-

re.  

- „ellenőrzött”, „módosított”, „felbontott”, „törölt” státuszok nem módosítható. 

„felbontott” vagy „törölt” státusz beállítása esetén mentésnél ellenőrzésre kerül, hogy a 

személynek a sportszervezethez van-e érvényes regisztrációs kártyája a megadott posztra és 

sportágra, és ha igen, akkor annak státusza „visszavont” lesz.  

- Kód: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - kézzel beírható, vagy a mező 

melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Típus: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - listából választható. 

- Sportág: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - listából választható. 

- Mettől érvényes: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Meddig érvényes: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Egyesület kód: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” - kézzel írható be, 

vagy a mező mellett lévő Keresés gomb segítségével választható ki. 

- Egyesület név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Szerződő cég név: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – tetszőleges  

szöveg, kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés összege: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” –

alapértelmezett értéke 0. 
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- EKHO: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – választható. 

- Szakember pozíciója: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „feltöltött” – listából 

választható. 

- Bontás dátuma: csak akkor módosítható, ha a szerződés státusza „bontás alatt” –  a mező 

mellett lévő Megtekint gombra kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött 

szerződés fájl, ha nincs ilyen, akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Módosított szerz. szám: nem módosítható.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

3.2.6.Összes végzettség gomb 

 

Ebben a menüpontban megtekinthető az összes olyan stábtag szerződés, amelyek a rendszerben 

szerepelnek (nem csak azok, amelyekhez regisztrációs kártya kérelem van folyamatban). Az egyes 

végzettségekkel ugyanazok a funkciók végezhetők el, mint amelyek a Regisztrációs kártya menüpont 

Végzettség gombjával is elérhetőek. 

A listanézet felett szereplő szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - kitöltése kötelező.  

- Megye: listából választható - alapértelmezetten a felhasználó megyéje - kitöltése kötelező. 

 

 

A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Név 
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- Azonosító 

- Szakember pozíciója 

- Végzettség típusa 

- Érvényesség dátuma 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” és „ellenőrzött” státusz esetén 

lehetséges.   

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 

 

 
A szerkesztő felület mezői: 

- Azonosító: tetszőleges tartalmú szöveges mező - a mező mellett lévő Megtekint gombra 

kattintva külön felugró ablakban megnyitásra kerül a feltöltött végzettség fájl, ha nincs ilyen, 

akkor nem jelenik meg a gomb. 

- Státusz módosítási lehetőségek: 

- „feltöltött”: maradhat „feltöltött”, vagy beállítható „ellenőrzött”-re, vagy „törölt”-re. 

- „ellenőrzött”: maradhat „ellenőrzött” vagy beállítható „törölt”-re. 

„törölt” státusz beállítása esetén mentésnél ellenőrzésre kerül, hogy a személynek a 

sportszervezethez van-e érvényes regisztrációs kártyája a megadott posztra és sportágra, és ha 

igen, akkor annak státusza „visszavont” lesz. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Név: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Végzettség típusa: listából választható. 

- Szakember pozíciója: listából választható. 

- Érvényesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzés: tetszőleges szöveg adható meg. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

3.2.7.Lezárt kérelmek gomb 

 

Ebben a menüpontban megtekinthető az összes olyan jóváhagyott és elutasított regisztrációs kártya 

kérelem, amelyek a rendszerben szerepelnek. Módosításra itt már nincs lehetőség, csak megtekintésre. 

A listanézet felett található szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezetten: labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható - alapértelmezetten a labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés 

kötelező. 

- Megye: ha a felhasználó megyéhez kapcsolódik, akkor ez a mező alapértelmezett értéke és nem 

változtatható; ha nem kapcsolódik, listából választható – a szűrés alapja a sportszervezet 

ellenőrző szervezeti azonosítója. 

- Sportszervezet: listából választható – a szűrés nem kötelező. 

 
 

A megjelenő listanézet minden oszlopra szűrhető: 

- Azonosító 

- Sportszervezet 

- Kód  

- Név 

- Sportág 
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- Nem 

- Korosztály 

- Besorolás (versenytípus) 

- Funkció 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Vissza – hatására visszakerülünk a kérelmek listájához. 

 

A listanézethez tartozó megtekintő felület: 

 

 

3.3 Játékos keret 
 

A Játékos keret menüpontra kattintva négy fül jelenik meg.  

1. Jelentési időszakok 
2. Keret létszámok 

3. Játékos keret ellenőrzés 
4. MLSZ nevelt játékosok 

 

Szűrési feltételek: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezetten labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható – alapértelmezetten a sportághoz tartozó aktuális évad - kitöltése 

kötelező. 

- Verseny: listából választható – kitöltése nem kötelező. 
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Az első két kötelező szűrés automatikusan megtörténik a menüpontba lépéskor, és a fülön a szűrésnek 

megfelelő adatok kerülnek megjelenítésre. Az ezekben történő módosítás, ill. a Versenyre vonatkozó 

szűrés megadása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 

 

3.3.1.Jelentési időszakok fül 

 

Ezen a fülön az MLSZ megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai vihetik be a szűrésben megadott 

sportágra, és évadra vonatkozóan, hogy mely időszakokban kell a játékos kereteket lejelenteniük a 

sportszervezeteknek. 

 

 
 

A listanézeten megjelenő adatok: 

- Verseny 

- Versenytípus 

- Időszak kezdete 

- Határidő 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új jelentési időszak felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   
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Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Verseny: listából választható.  

- Időszak kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Határidő: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva – alapértelmezetten az időszak 

kezdeténél 2,5 nappal (60 órával) későbbi dátum, ami módosítható. 

- Teljes kizárólagosság: listából választható. 

- Sportágon belüli kizárólagosság: listából választható. 

Nem lehet egymást átfedő időszakokat megadni egy versenyhez kapcsolódóan. Téves adatok felvitelkor 

„A megadott jelentési időszak nem rögzíthető, mert a megadott dátumok átfedésben vannak más 

jelentési időszakkal.” üzenet jelenik meg.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

3.3.2.Keret létszámok 

 

Ezen a fülön az MLSZ megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai rögzíthetik be és tarthatják 

karban az egyes versenyekhez tartozóan azt, hogy a játékos keretbe beválogatott játékosok számától 

függően (létszám intervallumban) hány MLSZ nevelt játékosnak kell lennie. 
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A listanézet oszlopai: 

- Sportág 

- Évad  

- Verseny 

- Létszámtól 

- Létszámig 

- MLSZ neveltek száma 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új keret létszám felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Verseny: Keresés gomb segítségével választható.  

- Létszámtól: pozitív egész szám vagy nulla adható meg. 

- Létszámig: pozitív egész szám adható meg, amely nagyobb, mint a Létszámtól mezőben 

megadott érték. 

- MLSZ neveltek száma: pozitív egész szám adható meg, ami a létszámtól-létszámig zárt 

intervallumba tartozik. 

 

Egy versenyhez tartozó létszám intervallumok folyamatosak kell legyenek és nem lehet köztük átfedés! 

Ha ez nem teljesül, az alábbi üzenet jelenik meg: 

 

 
 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

3.3.3.Játékos keret ellenőrzés fül 

 

Ezen a fülön van lehetősége az MLSZ megfelelő jogosultsággal rendelkező ügyintézőinek a felrögzített 

játékos keretek ellenőrzésére, és javítására. 
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A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Verseny 

- Időszak kezdete 

- Határidő 

- Státusz 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

 

A listanézet gombjai: Részletek, Korrekció 
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Részletek gomb 

 

 
 

Keret alapadatai: 

- Sportszervezet 

- Megjegyzés 

 

Ellenőrző számok: program által számolt adatok 

- Keret létszám 

- Profik aránya 

- MLSZ neveltek száma 

 

Játékos lista: 

- Kód 

- Név 

- Keretbe 

- Mezszám 

- Profi/Amatőr 

- Nevelés 

- Felnőtt/Utánpótlás 

- Igazolt/Kettős 

- Státusz 
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A listánál élő funkció gombok: 

Mentés – adatok mentése státusz váltás nélkül – „érvénytelen” státuszú játékos keretet nem 

lehet menteni.  

Elfogadás – csak „leadott” státuszú játékos keret esetén lehetséges – a gomb megnyomásakor a 

státusz „elfogadott”-ra vált. Ha egy versenyhez kapcsolódóan van másik elfogadott státuszú 

játékos keret, akkor annak státusza az új játékos keret elfogadásával egy időben „érvénytelen”-

re vált.   

Visszaadás – csak „leadott” státuszú játékos keret esetén lehetséges – a gomb megnyomásakor 

a státusz „visszaadott”-ra vált. 

Mégsem – hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Korrekció gomb 

 

A játékos keret korrigálására a Korrekció gomb megnyomásával van lehetőség, melyre kattintva a 

listanézet oszlopai: 

- Verseny 

- Játékos kód 

- Játékos név 

- Irány 

- Sportszervezet 

- Dátumtól 

- Dátumig 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új korrekció felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk játékos keret ellenőrzés listájához. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Verseny: Keresés gomb segítségével választható.  

- Sportszervezet: listából választható.  

- Játékos kód: beírható kézzel, vagy a Keresés gombbal választható.  

- Játékos neve: kód alapján töltődik, nem módosítható. 

- Irány: ki / be értékekből választható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

3.3.4.MLSZ nevelt játékosok 

 

Ezen a fülön az MLSZ megfelelő jogosultsággal rendelkező munkatársai rögzíthetik be és tarthatják 

karban az MLSZ nevelésű játékosokat, mivel ennek az információnak a programból történő leképezése 

meglehetősen nehézkes és lassú lenne. 

MLSZ nevelésű labdarúgó: aki 15 – 21 éves kora között a MLSZ-hez tartozó egy vagy több 

sportszervezetben legalább három évet egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos volt. (A három év 

az adott sportszervezetnél játszott első és utolsó hivatalos mérkőzése közötti időszakot alapul véve 

számítandó). 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

162 

- Játékos születési dátuma 

- Játékos születési helye 

- Rögzítés dátuma 

- Rögzítő kódja, neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Játékos kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb segítségével választható 

ki az igazolt játékosok közül - kitöltése kötelező. 

- Játékos neve: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Játékos születési dátuma: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

- Játékos születési helye: kód alapján töltődik - nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

A lista nem csak kézi rögzítéskor, hanem a keretek elfogadásakor az abban szereplő „Nevelés” 

tulajdonság alapján is bővül. 
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Versenyszervezés 4.
A Versenyszervezés menüpont alatt lehet felvinni a verseny kiírásokat, nevezéseket lehet beadni online 

az egyes versenyekre. Felvihetők a versenyek legfontosabb adatai, a versenyek szervezői, a versenyen 

résztvevő csapatok. Megadhatók a verseny konkrét szakaszai és az egyes szakaszokon belüli mérkőzések 

adatai. 

4.1.Versenykiírások 
Később kerül fejlesztésre 

4.2.Nevezések 
Később kerül fejlesztésre 

4.3.Versenyek 
A Versenyek menüpont indítása után a versenyek adatainak felviteli képernyője jelenik meg. 

 

A képernyő felső részén a következő szűrések találhatóak: 

- Megye: amennyiben a felhasználóhoz van megye beállítva, akkor az a megye kerül beállításra, és 

nem is választhat ki más megyét. Ha nincs megye beállítva, akkor az első megye jelenik meg 

alapértelmezésként, és a legördülő listából bármelyik választható. 

- Sportág: a sportág törzsből választhat a felhasználó, alapértelmezetten a Labdarúgás jelenik 

meg. 

- Évad: a sportágnak megfelelő évadból választhat a felhasználó. A sportág választása után az 

aktuális évad kerül megjelenítésre. (az az aktuális évad, amelynek a kezdő és vég dátum értékei 

közé esik az aktuális nap).   

- Versenyszervező: alapértelmezetten a felhasználó neve jelenik meg ebben a mezőben, ha a 

felhasználó szerepel a versenyszervezők között. Ha nem szerepel, akkor üres az alapértelmezett 

érték. Módosítható üresre, vagy választható más versenyszervező neve is legördülő listából. 

- Verseny: ha megadtuk a versenyszervezőt, akkor csak olyan versenyek közül választhatunk 

ebben a listában, amelyeknek a megadott versenyszervező a versenyszervezője (megfelelve a 

megadott megye, sportág és évad szűréseknek is). Ha versenyszervezőre nem szűrtünk, akkor a 

megadott egyéb szűréseknek megfelelő versenyek közül választhat a felhasználó. A versenyek 

legördülő listából választhatóak ki. 

  A listában a következő oszlopok kerülnek megjelenítésre: 

o Verseny alaptípusa – amatőr, hivatásos vagy vegyes nyílt 

o Verseny neve - a verseny elnevezése 

o Nem – férfi vagy női versenyről van szó 

o Versenytípus – a verseny alaptípusa – bajnokság, kupa + a verseny osztálya pl. NB I. egy 

mezőben kiírva  
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o Korosztály – a versenyt melyik korosztály számára rendezik meg 

A versenyek közül történt kiválasztás után a szűrő mezőben a verseny neve kerül megjelenítésre, és a 

képernyőn a verseny alapadatai jelennek meg 

A verseny adatait tartalmazó fülek: 

- Alapadatok 

- Versenyszervezők 

- Csapatok 

- Versenyszakaszok 

- Mérkőzések 

4.3.1.Alapadatok 

Az alapadatok felviteli képernyője: 

 

 

A képernyőhöz tartozó funkciós gombok: Új felvitel, Módosítás. 

 

A képernyőn megjelenő adatok: 

- Verseny neve: maximum 50 karakteren hosszú, szövegesen megadható név. 

- Webes név: maximum 25 karakteren adható név. 

- Szervezet - A versenyt szervező megye megnevezése kerül megjelenítésre, legördülő listából 

választható ki. 

- Versenyrendszer: alap, vagy kiegészítő 

- Sportág - legördülő listából választható a sportág neve (labdarúgás / futsal / strandlabdarúgás) 

- Évad – a verseny évada, a kiválasztott sportághoz tartozó évadok legördülő listájából választható 

ki. Új felvitelnél a sportág kiválasztása után alapértelmezetten megjelenik a sportághoz tartozó 

aktuális évad, amelynek a kezdő és vég dátumának értékei közé esik az aktuális dátum. 

- Nem: férfi / női verseny lehetőségei közül választható. Alapértelmezett értéke nincs. 
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- Versenytípus - a versenytípusok listájából lehet kiválasztani. A listában csak a választott 

szervezetnek megfelelő rekordok kerülnek megjelenítésre: ha a szervezet az MLSZ, akkor azok a 

versenytípusok jelennek meg, amelyeknél a szervezés szintje MLSZ. Ha a szervezet valamelyik 

megye, akkor azok a versenytípusok jelennek meg, amelyeknél a szervezés szintje megye. A 

legördülő listában az Alap típus és Osztály oszlopok kerülnek megjelenítésre. A képernyő 

mezőjében ennek a két mezőnek a tartalma kerül megjelenítésre, szóközzel elválasztva, pl. „NB 

I. bajnokság” vagy „országos kupa, stb. 

- Korosztály - a kiválasztott évadhoz tartozó korosztályok közül választhat a felhasználó legördülő 

listából. A legördülő listában a Nev mező tartalma kerül megjelenítésre. 

- Típus - a lehetséges értékek közül választható: amatőr / hivatásos / vegyes nyílt 

- Pályatípus - a választott sportágnak megfelelő pályatípusok közül választhat a felhasználó a 

legördülő listából. A listában megjelenő adatok a Név, Szélesség, Hosszúság. A mezőben a név 

jelenik meg. 

- Csapatszám - a versenyben résztvevő csapatok száma – minimum 2 adható meg. 

- Kezdőjátékos - a jegyzőkönyvbe (összeállításba) beírható kezdőjátékosok maximális száma. Új 

felvitelkor 11 jelenik meg alapértelmezettként, ami átírható a sportágnak megfelelően. 

- Cserejátékos – a jegyzőkönyvbe (összeállításba) beírható cserejátékosok maximális száma. 

Alapértelmezetten 7 jelenik meg új felvitelkor, de felülírható. 

- Aktuális forduló - a verseny aktuálisként kezelt fordulójának száma adható itt meg pozitív egész 

számként. Alapértelmezetten 1 jelenik meg új felvitelkor. 

- Reg. kártya elvárás – A verseny esetében a regisztrációs kártyára vonatkozó elvárásokat kell 

megadni. Az elvárás a következő lehetőségek közül választható ki: Nincs követelmény / 

Minimum / Könnyített / Szigorú. 

- Kispad létszám: megadandó, hogy a verseny mérkőzésein hány fő foglal helyet a kispadon a 

stábtagok közül. 

- Kieg. kispad létszám: megadandó, hogy a verseny mérkőzésein hány fő foglal helyet a kiegészítő 

kispadon a stábtagok közül. 

- Hivatalos személyt küldő szervezet: Itt kell beállítani, hogy melyik szervezet küldi a hivatalos 

személyeket a versenyre. A következő lehetőségek közül választható ki: szervező szervezet / 

hazai csapat megyéje. Alapértelmezetten a szervező szervezet jelenik meg. 

- Első fokon eljáró Fegyelmi Bizottság – A verseny esetében első fokon eljáró fegyelmi bizottság 

megadása. A felső mező értéke következő lehetőségek közül választható ki: sportszervezet 

székhelye szerint illetékes Fegyelmi Bizottság / az alább megadott szervezet Fegyelmi bizottsága. 

Alapértelmezetten „az alább megadott szervezet Fegyelmi bizottsága” jelenik meg új felvitelkor. 

Az alsó mező csak akkor tölthető, ha a felső mezőben a második (az alább megadott szervezet 

Fegyelmi bizottsága) érték került kiválasztásra. Ekkor a megyék listájából lehet kiválasztani a 

megfelelő megyét. Ha az első mezőben a második lehetőséget választja a felhasználó, akkor ez a 

mező üres lesz. Alapértelmezettként az alsó mezőben az MLSZ jelenik.  

- Másodfokon eljáró Fegyelmi Bizottság - A verseny esetében másodfokon eljáró fegyelmi 

bizottság megadása. A felső mező értéke következő lehetőségek közül választható ki: 

sportszervezet székhelye szerint illetékes Fellebbviteli Bizottság / az alább megadott szervezet 

Fellebbviteli bizottsága. Alapértelmezetten az alább megadott szervezet Fellebbviteli bizottsága 
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lehetőség jelenik meg új felvitelkor. Az alsó mező csak akkor tölthető, ha a felső mezőben „az 

alább megadott szervezet Fellebbviteli bizottsága” került kiválasztásra. Ekkor legördülő listában 

a megyék közül lehet kiválasztani a megfelelő megyét. Alapértelmezésként az MLSZ jelenik meg. 

Ha az első mezőben a második lehetőséget választja a felhasználó, akkor ez a mező üres lesz. 

- Megjeleníthető a verseny a WEB-en? - igen / nem értékek közül választhatunk. 

Alapértelmezésként a nem érték jelenik meg. 

Mentéskor rögzítésre kerülnek a versenyhez tartozó verseny szakaszok a verseny szakasz típusok szerint. 

Ugyancsak felvitelre kerül a felvitt versenyhez kapcsolódóan a felhasználó versenyszervezőként, aki az 

adott versenyt rögzítette. 

A versenyt felvivő felhasználó új felvitel esetén automatikusan bekerül a Versenyszervező felhasználói 

csoportba is. 

Módosítás gomb hatására a versenynek azon adatai módosíthatók, amelyek nem szürkével jelennek 

meg. 

4.3.2.Versenyszervezők 

A versenyszervezők fül lenyitásakor az adott versenyhez felvitt versenyszervezők listája jelenik meg. 

A listában megjelenő adatok: 

- Kód: a versenyszervező IFA rendszerbeli regisztrációs kódja jelenik   

- Név: a versenyszervező neve 

- E-mail: a versenyszervező e-mail címe 

 

 

A listánál megjelenő funkciós gombok:  

 Új felvitel – új versenyszervező felvitele.   
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 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. Csak a Kód és az Email módosítható 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

végrehajtásra. 

 

 
A versenyszervezőről felvihető adatok: 

- Megye - megjelenítésre kerül a verseny megyéje, nem módosítható. 

- Évad - megjelenítésre kerül a versenyhez tartozó évad, nem módosítható. 

- Sportág - megjelenítésre kerül a versenyhez tartozó sportág, nem módosítható. 

- Kód – Versenyszervező regisztrációs kódja, amit vagy beírunk, vagy kiválasztjuk a személyek 

listájából a Keresés gomb megnyomásával. 

- Név – a kiválasztott személy neve, a személytörzsből kerül kiírásra, nem módosítható. 

- E-mail - a felhasználó e-mail címe - a programban formai ellenőrzés történik az email címre 

vonatkozóan 

 

Ment, Ment és bezár, gombok hatására mentjük az adatokat, Bezár hatására visszalépünk a funkcióból. 

4.3.3.Csapatok  

A csapatok lenyitásakor a versenyhez felvitt résztvevő csapatok jelennek meg. Csak azok a csapatok 

kerülnek megjelenítésre, akik az adott versenyben részt vesznek (vagy részt vettek, amennyiben menet 

közben kizárásra kerültek). 

A listában megjelenő adatok: 

- Kód - Csapat egyedi azonosítója jelenik meg. 

- Csapatnév - Csapat neve jelenik meg. 

- Hazai nap - a csapathoz tartozó hazai nap jelenik meg. 

- Hazai pálya - a csapathoz tartozó létesítmény neve jelenik meg. 

- Sportszervezet – a csapat sportszervezetének kódja és neve jelenik meg. 

- Státusz - a csapat kiválasztott versenyre vonatkozó státusza jelenik meg.  
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A listánál megjelenő funkciós gombok:  

 Új felvitel – új csapat felvitele.   

Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Csapatok átemelése – más, hasonló csapat összetételű verseny alapján; adatbevitelt csökkentő 

funkció 
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A csapatokról felvihető adatok: 

- Sportszervezet kódja – a csapat sportszervezete - kézzel beírható a sportszervezet kódja, vagy a 

keresés gombra kattintva lehet a sportszervezetek listájából kiválasztani a megfelelőt.  

- Sportszervezet neve – a kód alapján a kiválasztott sportszervezet neve kerül megjelenítésre, 

nem módosítható. 

- Csapat neve - szövegesen adható meg, maximum 50 karakter lehet 

- WEB-es név – a csapat weben megjelenő neve, szövegesen, maximum 25 karakter lehet 

- Rövidnév - a csapat 3 betűs neve (csak NB I. és NB II. esetén kötelező) 

- Hazai nap – az a nap, amikor a csapat otthon játszik, a napok listájából választható ki. 

- Hazai pálya - a létesítmény neve kerül megjelenítésre. Azon létesítmények jelennek meg a 

legördülő listában, ahol a Hitelesítés/Pálya használatnál a pályához a sportszervezet be van 

állítva. 

- Státusz - új csapat felvitelekor 1-es (versenyben) státuszban jönnek létre az új rekordok, 

módosításkor lehet más státuszt megadni.  Lehetséges státuszok: versenyben; törölve; 

eredménye marad; törölve, eredménye nem marad. 

- Hozott adatok – győzelem - Hozott győzelmek száma, csak egész szám adható meg. 

- Hozott adatok – döntetlen - Hozott döntetlenek száma, csak egész szám adható meg. 

- Hozott adatok – vereség - Hozott vereségek száma, csak egész szám adható meg. 

- Hozott adatok – lőtt gólok - Hozott lőtt gólok száma, csak egész szám adható meg. 

- Hozott adatok – kapott gólok - Hozott kapott gólok száma, csak egész szám adható meg. 

- Hozott adatok – pontok - Hozott pontok száma, csak egész szám adható meg. 

Ment, Ment és bezár, gombok hatására mentjük az adatokat, Bezár hatására visszalépünk a 

csapatok listájára. 

 

Csapatok átemelése 

A gomb hatására egy másik versenyben résztvevő csapatok átemelésére van lehetőség. A gomb akkor 

aktív, ha nincs még egyetlen csapat rekord sem a kiválasztott versenyhez kapcsolódóan felrögzítve. 

A gomb megnyomásakor megjelenik a verseny kiválasztására szolgáló ablak az alábbi adatokkal: 

 

 
 

- Évad - A kiválasztandó verseny sportágához tartozó évadok közül választhat a felhasználó 

legördülő listából (az évadok neve kerül a legördülő listába). 
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- Verseny - A kiválasztott évadhoz kapcsolódó versenyek nevei kerülnek megjelenítésre a legördülő 

listában, de csak azok a versenyek, amelyek esetében a megye megegyezik a kapcsolódó 

versenyével. 

Az ablaknál élő funkciós gombok: 

Tovább - a gomb megnyomásakor a program a fenti két szűrő mező segítségével kiválasztott 

verseny csapat-kapcsolatait létrehozza az adott versenyhez is. 

Mégsem - visszaállunk a csapatok listanézetére generálás nélkül. 

4.3.4.Versenyszakaszok   

A versenyszakaszok fül megnyitása után a kiválasztott versenyhez kapcsolódó verseny szakaszok listája 

jelenik meg.    

 

   

A listában megjelenő adatok:  

- Lebonyolítás 

- Sorrend 

- Verseny szakasztípus 

- Szakasz neve 

- Tabella van? 

 

A listánál élő funkciós gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Csoportok 

 Új felvitel – Új versenyszakasz felvitele a kiválasztott versenyhez 

Módosít – a listából kiválasztott rekord módosítása. 

 Megtekint – a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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 Töröl – a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

Csoportok – a versenyszakasz csoportjainak meghatározása. 

Továbbjutók – a szakaszból továbbjutó csapatok. 

Sorsolás – a versenyszakaszra vonatkozó mérkőzések résztvevőinek, helyszínének és 

időpontjának meghatározása. 

Tabella számítás – számítási szabályok beállítása. 

Tabella – a csapatok eredményei és sorrendjük. 

 

 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sorrend – a versenyen belüli verseny szakaszok sorrendje, egy versenyen belül egyedinek kell 

lennie 

- Versenyszakasz típus – az adott versenyen belül milyen szakaszok vannak. A versenyszakasz 

típusok közül lehet kiválasztani 

- Szakasz neve – a verseny egy szakaszának neve, 100 karakter hosszú szöveges mez  

- Lebonyolítás módja – listából lehet kiválasztani – ha a mező értéke „egyenes kiesés”, akkor: 

- a Tabella számítás szükséges? mező értéke „nem” és nem módosítható, és 

- az Eredmény áthozás módja az előző szakaszból mező értéke „Nincs eredmény 

áthozatal” és nem módosítható. 

- Tabella számítás szükséges? – Igen/Nem értékek közül lehet választani. Ennek alapján történik 

meg a tabella eredményeinek számítása 

- Eredmény áthozás módja az előző szakaszból – listából választható – kitöltése kötelező 

- Csoportonként továbbjutók száma: annak bevitele, hogy az egyes csoportból hány csapat jut 

tovább 

Csoportok 

A kiválasztott verseny szakaszhoz hozzá tudjuk rendelni az egyes csoportokat. A csoportok azt mutatják 

meg, hogy az adott versenyszakaszban hány csoport van, ami(k)be a csapatokat sorolni lehet. 
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A gomb megnyomására a Verseny szakaszhoz felvitt csoportok listájára lépünk át. A lista és a felviteli 

képernyő adattartalma: 

- Sorszám – a csoport sorszáma, a felhasználó adja meg 

- Csoport megnevezése - a csoport neve, max. 50 karakter hosszú lehet 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – a kiválasztott verseny szakasz egy csoportjának felvitele.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 Csapatok – a verseny szakaszban résztvevő csapatok csoportonkénti kezelése. 

 Vissza – visszalépés a verseny szakaszok listájára. 

 

Továbbjutók 

A gomb akkor válik aktívvá, ha olyan versenyszakaszt jelölünk ki, amelynél van továbbjutó beállítva.  

A gomb megnyomásakor ellenőrzés történik arra vonatkozóan, hogy a verseny szakaszba tartozó 

mérkőzés között van-e tervezett státuszú. Ha igen, akkor a Továbbjutók gomb hatására az alábbi üzenet 

jelenik meg: 
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Sorsolás 

 

A Sorsolás gomb megnyomására a sorsolás alapadatainak felviteli képernyője jelenik meg: 

 

 
 

A képernyőn megadható adatok: 

- Verseny - a kiválasztott verseny neve – a verseny adata, nem átírható 

- Verseny típusa - a kiválasztott verseny típusa – a verseny adata, nem átírható 

- Verseny szakasz – a verseny aktuális szakasza, ahol tartunk – a verseny adata, nem átírható 

- Lebonyolítás – a lebonyolítás módja, ami a versenynél beállításra került - – a verseny adata, nem 

átírható 

- Csoportok száma – az adott versenyszakasz csoportjainak száma, alapértelmezésként a 

versenyszakaszhoz felvitt csoportok száma jelenik meg, ami átírható.  

- Csapatok száma csoportonként – a csoportok száma alapján kerül kiszámolásra, hogy hány csapat 

kerül egy csoportba a csoportok és a csapatok száma alapján 

- Csapatok köre – melyik csapatok kerüljenek be a sorsolásba. Lehetséges esetek: Mindenki; 

továbbjutók; továbbjutók és újak; 
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- Fordulók száma - a csoporton belüli csapatok számától és a lebonyolítás módjától függően kerül 

meghatározásra 

- Kezdő forduló – a fordulók közül kell kiválasztani 

- Utolsó forduló – a fordulók közül kell kiválasztani 

- Első forduló kezdete – dátum és óra/perc bevitele 

- Mérkőzések közti szünet - nap és óra megadása 

- Egyszerre játszható mérkőzések max. száma - darabban megadva 

 

Mégsem gomb hatására a versenyszakaszok listájára tudunk visszatérni. A Tovább gomb hatására a 

csoportok és a fordulók jelennek meg a fent megadott adatok alapján kialakítva.  

 

 

- Csoportok nevei: a megjelenő csoportok neve módosítható a sorsolást megelőzően. A módosítás 

elmentésre kerül a csoportok adataihoz. 

- Fordulók dátumai és időpontjai: a megadott adatok alapján kiírásra kerülnek az egyes fordulók 

időpontjai, amelyek átírhatók, ha el szeretnénk térni tőle. 

Mégsem gomb hatására a versenyszakaszok listájára tudunk visszatérni. A Tovább gomb hatására a 

csapatok csoportba sorolását lehetővé tevő képernyő jelenik meg: 
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A képernyő bal oldalán a versenyre nevezett csapatok jelennek meg, a jobb oldalon az egyes csoportok 

láthatók. Az egyes csapatok besorolása/visszasorolása a megfelelő csoportba/csoportból a csapat 

kijelölését követően a megfelelő nyíl megnyomásával tudjuk végrehajtani. 

 

 

Mégsem gomb hatására a versenyszakaszok listájára tudunk visszatérni. A Tovább gomb hatására a 

sorsolás mérkőzéseit tartalmazó képernyő jelenik meg: 
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A képernyő tartalmazza csoportonként az egyes fordulók mérkőzéseit dátummal, csapatokkal és 

pályával együtt. 

 

Mégsem gomb hatására a versenyszakaszok listájára tudunk visszatérni. A Sorsolás befejezése gomb 

hatására a verseny mérkőzései tervezett státusszal felvitelre kerülnek és megjelennek a Mérkőzések fül 

alatt. 

 

 

Tabella számítás 

 

A gomb megnyomásával a tabella kiszámításának paramétereit lehet beállítani, azt, hogy a tabella 

kiszámításakor milyen szempontok és milyen sorrendben kerüljenek figyelembevételre. 
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A Választható szabályok közül ki kell jelölni azokat, amelyikeket figyelembe szeretnénk venni a 

számításhoz, a nyilak segítségével tudjuk átmozgatni a másik oldalra. A szabályok figyelembevételének 

sorrendjét a   nyilak segítségével tudjuk beállítani. 

 

Tabella 

 

A gomb megnyomásakor megadható, hogy melyik fordulótól melyik fordulóig akarjuk kiszámolni a 

tabella állását.  

 

Ha nem adunk meg forduló intervallumot, akkor az eredménytábla a teljes versenyre vonatkozik a 

Tabella számítás-nál megadott szempontok figyelembevételével. 

 

A Bezár gomb megnyomásával visszatérünk a versenyszakaszok listájához. 

4.3.5.Mérkőzések 

A mérkőzések fül megnyitása után a kiválasztott versenyhez kapcsolódó mérkőzések listája jelenik meg.      

A lista felett a következő szűrési lehetőségek találhatóak: 

- Szakasz – a verseny egy szakaszára tudunk szűrni. 
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- Csoport - a Verseny csoportjaira lehet szűrni. 

- Fordulótól – melyik fordulótól szeretnénk szűrni 

- Fordulóig - melyik fordulóig szeretnénk szűrni 

 

A listában és az adatbeviteli képernyőn megjelenő adatok: 

- Azonosító (Kód) – a program által megadott mérkőzés azonosító 

- Csoport – a Verseny csoportja adható meg, a versenyhez kapcsolódó csoportok közül lehet 

választani. 

- Forduló - Mérkőzés fordulójának száma adható meg, pozitív egész számként. 

- Terv dátum - Mérkőzés tervezett dátuma és időpontja 

- Tény dátum - Mérkőzés tényleges dátuma és időpontja 

- Helyszín – a mérkőzés helyszíne, alapértelmezésként megjelenik a hazai csapathoz hozzárendelt 

létesítmény neve. Módosítható más létesítményre, a Keresés gombra kattintva megjelenik a 

létesítmények listája a következő adattartalommal: Kód, Név, Létesítmény jellege, Megye   

- Hazai csapat – a hazai csapat neve, listából kiválasztva. Azok a csapatok jelennek meg a listában, 

amelyikek hozzá vannak rendelve a versenyhez. 

- Vendég csapat - a vendégcsapat neve, listából kiválasztva. Azok a csapatok jelennek meg a 

listában, amelyikek hozzá vannak rendelve a versenyhez. 

- Státusz – a mérkőzés státuszát mutatja, tervezett, lejátszva, törölt lehetőségek közül lehet 

kiválasztani 

- Eredmény - Hazai gólok és a Vendég gólok számát lehet felvinni.  

- Pontszámok - Hazai pontok és a Vendég pontok számát lehet felvinni.  

- Büntetőpontok - Hazai büntetőpontok és a Vendég büntetőpontok számát lehet felvinni.   

 

 

 
 

A listánál élő funkció gombok:  
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 Új felvitel – a kiválasztott verseny szakasz mérkőzéseinek felvitele csoportonként  

 

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.    

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Új rekord mentésekor összerendelésre kerülnek a megadott csoporttal a csapatok (hazai csapat és a 

vendégcsapat). 

 

4.4.Mérkőzés módosítási igények 
 

A Versenyszervezés menüpont alatt lévő Mérkőzés módosítási igények menüpontra kattintva minden 

felhasználónak csak azok a mérkőzés módosítási igények jelennek meg a listanézetben, amely 

mérkőzések versenyeihez versenyszervezőként hozzá lett rendelve. 

A menüpontba belépve a listanézet felett található szűrő mezők: 

- Sportág: sportágak megnevezései jelennek meg legördülő listában, ezekből kötelező választani. 

Alapértelmezetten a labdarúgás. 

- Évad: a kiválasztott sportágnak megfelelő évadok közül kell kiválasztani egy évadot (kitöltése 

kötelező). Alapértelmezetten az aktuális dátumnak megfelelő évad. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

180 

 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Szervezet: aki a versenyt szervezi  

- Verseny neve: a verseny megnevezése  

- Kérelmező csapat: aki módosítást kért 

- Forduló: amelyikre a módosítási kérelem vonatkozik 

- Kért dátum: tervezettől eltérő dátum  

- Kért helyszín: tervezettől eltérő helyszín 

- Státusz: a módosítási igény státusza - beadott, ellenfél által jóváhagyott, ellenfél által elutasított, 
jóváhagyott, elutasított státuszok közül lehet választani. 

- Indoklás: elutasított státusz esetében szöveges indoklás adható meg. 

 

A listanézeten lévő gombok:  
 

Módosít - a listából kiválasztott rekord státusz adatának módosítása – csak beadott, ellenfél által  

jóváhagyott, ellenfél által elutasított státuszok esetén aktív 
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Ment, Ment és bezár esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására mentés nélkül 

kilépünk a módosításból. 

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 

Amennyiben a mérkőzés módosítási igény jóváhagyott státuszban kerül lementésre, módosul a 

mérkőzés időpontja/helyszíne a kért dátumnak/helyszínnek megfelelően és értesítést kapnak e-mailben 

a kérelmező sportszervezet, illetve az ellenfél kapcsolattartói a jóváhagyás tényéről és a megváltozott 

adatokról.  

Amennyiben a mérkőzés módosítási igény elutasított státuszban kerül lementésre, az igénylő és az 

ellenfél kapcsolattartója erről is e-mailt kap. 
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Pálya hitelesítés  5.
A Pálya hitelesítés modul a sportlétesítmények pálya kataszter adatainak és a sportpályáknak teljeskörű 

nyilvántartását és az ez egyes pályák esetében a hitelesítések nyilvántartását tartalmazza. 

5.1.Kataszter 
A sportlétesítmények alapadatait, infrastruktúra adatait, központi elérési és egyéb adatait tartalmazza. 

Az egyes létesítmények esetében felvitelre kerülnek a vizesblokkok, az öltöző épületek, valamint a 

pályákra vonatkozó méret és felszereltség adatok. Az így felvitt adatok a pályák hitelesítéséhez kerülnek 

felhasználásra. 

5.1.1.Beállítások 

A Beállítások menüpont alatt a beállítható méret adatai jelennek meg a különböző pályatípusoknak 

megfelelően. A különböző fülek alatt a sportágnak megfelelő pályarajz kerül megjelenítésre. Az egyes 

méretek megadása a pályarajzon feltüntetett méretet jelző vonalon levő kis téglalapban történik. Az 

egeret egy ilyen kis „tégla” fölé húzva, kiírásra kerül a mező tartalmának leírása. 

Labdarúgás  

A fül lenyitása után a futballpálya képe jelenik meg, a lehetséges méretek beállításához tartozó kis 

téglalapokkal. 
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Új méretadatok feltétele a pályakép melletti táblázatban levő méretek közül történhet. A felvitel a 

méretadatra történő kattintással, és a pálya képére történő áthúzással lehetséges. Az új méretadat meg 

fog jelenni a pálya esetében beállítható méretek között. A méret eltávolítása a méretadat pályáról 

történő eltávolításával lehetséges. 

Futsal 

A fül lenyitása után a futsal pálya képe jelenik meg, a lehetséges méretek beállításához tartozó kis 

téglalapokkal. 
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A méret adatok feltétele és levétele azonos a futballpályánál leírtakkal. 

Strandlabdarúgás 

A fül lenyitása után a strandlabdarúgás pálya képe jelenik meg, a lehetséges méretek beállításához 

tartozó kis téglalapokkal. 
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A méret adatok feltétele és levétele azonos a futballpályánál leírtakkal. 

A pályarajzokhoz használt képek azonosak a korábbi pálya kataszter programban szereplő képekkel.  
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5.1.2.Létesítmény adatok 

 

A Létesítmények menüpontra kattintva megjelenik egy szűrő felület felül, alatta pedig a következő fülek: 

- Alapadatok 

- Infrastruktúra 

- Egyéb adatok 

- Vizesblokkok 

- Öltözőépületek 

- Pályák 

 
Az egyes fülek alatt a létesítmények leírásának különböző adatai vihetők fel. 

Alapadatok 

 

 
A képernyő tetején levő kereső mezőkbe már felvitt létesítmények kódját illetve megnevezését tudjuk 

megadni. Enterre a megadott kódhoz és/vagy megnevezéshez tartozó intézmény alapadatai jelennek 

meg. 

 

A Keresés gombra történő kattintás után a már felvitt létesítmények listája jelenik meg:  
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A lista tetején levő mezők esetében megadott érték szűrő feltételként működik, az ott megadott 

értékekhez tartozó létesítmények jelennek meg a listában. 

Egy létesítmény kiválasztása a létesítmény sorára történő kattintással történik. 

 

A létesítmény Alapadatok képernyőjénél élő funkciós gombok Új felvitel, Módosítás, Adatlap generálása. 

 

Új létesítmény felvitele 

A gomb hatására egy új létesítmény alapadatainak üres felviteli képernyője jelenik meg. 

A létesítményről megadható alapadatok: 

- Kódja: a rendszer generálja, folyamatos sorszám.  

- Jellege: Sportkomplexum, Sportpálya, Sportcsarnok, Strandlabdarúgás lehet, listából kiválasztva 

- Neve: a sportlétesítmény hivatalos neve 

- Egyedi neve: a sportlétesítmény egyedi neve, amit a használók használnak 

- Építésének éve: amikor épült 

- Hivatalos megnyitásának éve: amikor megnyitásra került 

 

Sportlétesítmény adatai: 

- Megye: a sportlétesítmény melyik megyében található, a megye listából lehet kiválasztani 

- Irányítószám: a sportlétesítmény címének irányítószáma 

- Helység: a sportlétesítmény címének helysége 

- Utca neve: a sportlétesítmény címe közterületének neve 

- Közterület típusa: a sportlétesítmény címe közterületének típusa 

- Házszám: a sportlétesítmény címének házszáma 

- HRSZ: a sportlétesítmény helyrajzi száma 

- Telefon: a sportlétesítmény telefonszáma 

- Fax: a sportlétesítmény fax száma 

- E-mail: a sportlétesítmény e-mail címe 
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Sportlétesítmény tulajdonosának adatai: 

- Név: a sportlétesítmény tulajdonosának hivatalos neve 

- Megye: a sportlétesítmény tulajdonosa melyik megyében található, a megye listából lehet 

kiválasztani  

- Irányítószám: a sportlétesítmény tulajdonosa címének irányítószáma 

- Helység: a sportlétesítmény tulajdonosa címének helysége 

- Utca neve: a sportlétesítmény tulajdonos címe közterületének neve 

- Közterület típusa: a sportlétesítmény tulajdonos címe közterületének típusa 

- Házszám: a sportlétesítmény tulajdonosának házszáma 

- HRSZ: a sportlétesítmény tulajdonosának helyrajzi száma 

- Telefon: a sportlétesítmény tulajdonosának telefonszáma 

- Fax: a sportlétesítmény tulajdonosának fax száma 

- E-mail: a sportlétesítmény tulajdonosának e-mail címe 

 

Sportlétesítmény üzemeltetőjének adatai:   

- Név: a sportlétesítmény üzemeltetőjének hivatalos neve 

- Megye: a sportlétesítmény üzemeltetője melyik megyében található, a megye listából lehet 

kiválasztani  

- Irányítószám: a sportlétesítmény üzemeltetője címének irányítószáma 

- Helység: a sportlétesítmény üzemeltetője címének helysége 

- Utca neve: a sportlétesítmény üzemeltető címe közterületének neve 

- Közterület típusa: a sportlétesítmény üzemeltető címe közterületének típusa 

- Házszám: a sportlétesítmény üzemeltetőjének házszáma 

- HRSZ: a sportlétesítmény üzemeltetőjének helyrajzi száma 

- Telefon: a sportlétesítmény üzemeltetőjének telefonszáma 

- Fax: a sportlétesítmény üzemeltetőjének fax száma 

- E-mail: a sportlétesítmény üzemeltetőjének e-mail címe 
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A képernyőnél élő funkciós gombok: 

Új felvitel: új létesítmény adatai vihetőek fel 

Módosít: a létesítmények adatai módosíthatóak 

Adatlap generálása: hatására a létesítmény adatait tartalmazó adatlap kerül létrehozásra pdf 

formátumba. Az adatlap tartalma a felvitt adatokkal bővül, célszerű az adatbevitel befejezése 

után nyomtatni. Az adatlap elmenthető, és kinyomtatható. 
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Létesítmény alapadatainak módosítása 

 

A Módosítás gomb hatására a kiválasztott sportlétesítmény adatait tudjuk módosítani. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból.  

Az Adatlap genrálása gomb hatására a létesítmény adatait tartalmazó adatlap kerül létrehozásra pdf 

formátumban. Az adatlap elmenthető, és kinyomtatható. 

Infrastruktúra 

Az Infrastruktúra fülön megadható adatok:  

- Beléptető rendszer: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Kamerarendszer: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Kamerarendszer kialakítása: ha az előző kérdésben a „van” került megadásra, akkor tölthető ez 

a mező. Megfelelő/nem megfelelő érték közül lehet választani.   

- Vezetési pont: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Vezetési pont kialakítása: ha az előző kérdésben a „van” került megadásra, akkor tölthető ez a 

mező. Megfelelő/nem megfelelő érték közül lehet választani.   

- Tudósítóknak és médiának kialakított hely: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Tudósítók és média helyének kialakítása: ha az előző kérdésben a „van” került megadásra, akkor 

tölthető ez a mező. Megfelelő/nem megfelelő érték közül lehet választani.   

- Öltözőépületek száma (db): nem tölthető, a rendszer összesíti a létesítményhez felvitt 

öltözőépületek darabszáma alapján. 

- Labdarúgó pályák száma (db): nem tölthető, a rendszer összesíti a létesítményhez felvitt pályák 

darabszáma alapján. 

- Hazai bejárati kapuk száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Vendég bejárati kapuk száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Bejárati kapuk száma összesen: nem tölthető, a rendszer összesíti az előző két érték alapján. 
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- Hazai jegypénztárak száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Vendég jegypénztárak száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Jegypénztárak száma összesen: nem tölthető, a rendszer összesíti az előző két érték alapján. 

- Hazai nézőtéri WC blokkok száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Vendég nézőtéri WC blokkok száma: 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- WC blokkok száma összesen: nem tölthető, a rendszer összesíti az előző két érték alapján. 

- Külső kerítés: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Külső kerítés magassága (m): 0-999 közötti szám adható meg 2 tizedessel. Csak akkor tölthető a 

mező, ha a Külső kerítés lehetőségnél a van került kiválasztásra. 

- Külső kerítés állapota: megfelelő/nem megfelelő értékek közül lehet választani. Csak akkor 

tölthető a mező, ha a Külső kerítés lehetőségnél a van került kiválasztásra.   

- Parkoló létesítményen belül: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Befogadó képesség busz (db): létesítményen belüli busz parkolóhelyek száma adható meg 0-999 

közötti egész számként, ha van létesítményen belüli parkoló. Ha nincs, a mező nem tölthető. 

- Befogadó képesség személyautó (db): létesítményen belüli autó parkolóhelyek száma adható 

meg 0-999 közötti egész számként, ha van létesítményen belüli parkoló. Ha nincs, a mező nem 

tölthető. 

- Parkoló létesítményen kívül: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Befogadó képesség busz (db): létesítményen kívüli busz parkolóhelyek száma adható meg 0-999 

közötti egész számként, ha van létesítményen kívüli parkoló. Ha nincs, a mező nem tölthető. 

- Befogadó képesség személyautó (db): létesítményen kívüli autó parkolóhelyek száma adható 

meg 0-999 közötti egész számként, ha van létesítményen kívüli parkoló. Ha nincs, a mező nem 

tölthető. 

 

Az Infrastruktúra fül lenyitása után a létesítmény infrastruktúrájára vonatkozó adatokat tartalmazó 

képernyő jelenik meg. 

 

A képernyőnél élő funkciós gomb: 

 

Módosít:hatására felvihetjük a létesítmény infrastruktúra adatait, illetve módosíthatjuk azokat. 
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Ha még nem vittünk fel adatokat, akkor az üres képernyő jelenik meg, egyébként a már felvitt adatok is 

megjelennek. 

 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Egyéb adatok 

Az Egyéb adatok fülön megadható adatok:  

- Igazgató neve: szövegesen, max. 100 karakter hosszban 

- Igazgató e-mail címe: szövegesen, max. 100 karakter hosszban 

- Igazgató telefonszáma: szövegesen, max. 40 karakter hosszú lehet 

- Igazgató fax száma: szövegesen, max. 40 karakter hosszú lehet 

- CD ROM prezentáció: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Folyamatosan elérhető iroda: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Telefonközpont: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Telefonközpont telefonszáma: szövegesen, max. 40 karakter hosszú lehet 

- Hozzáférés számítógéphez: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Hozzáférés internethez: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Utolsó felújítás éve: év, éééé formátumban megadható adat. 

- Utolsó felújítás teljes volt?: igen/nem lehetőségek közül lehet választani. 

- Felújítás változás: mi került felújításra, szövegesen, max. 1000 karakter hosszban. 

- Utolsó UEFA szemle dátuma: év/hónap/nap, az éééé.hh.nn formátumban megadható dátum 

adat. 

- Kiürítési / kimenekítési terv: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Legközelebbi nemzetközi repülőtér (km): a repülőtér távolsága, 1-999 közötti egész szám 

adható meg. 

- Éjjeli fel- és leszállási engedély: van/nincs lehetőségek közül lehet választani. 
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Az Egyéb adatok fül lenyitása után a létesítményre vonatkozó további adatokat tartalmazó képernyő 

jelenik meg. 

 

A képernyőnél élő funkciós gomb: 

Módosít: hatására felvihetjük a létesítmény egyéb adatait, illetve módosíthatjuk azokat. 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Vizesblokkok 

A vizesblokkokról felvihető adatok: 

- Sorszám: a rendszer generálja automatikusan, minden létesítmény esetében 1-től újra 

kezdődik a sorszámozás. 

- Típus: a vizesblokk típusa, vendég/hazai lehetőségek közül lehet választani. 

- Piszoárok száma: darab, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Férfi angol WC-k száma: darab, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Női angol WC-k száma: darab, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Mozgáskorlátozott WC-k száma: darab, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Jelleg: épített/mobil lehetőségek közül választható. 

A Vizesblokkok fül lenyitása után a kiválasztott sportlétesítményhez tartozó vizesblokkok listája jelenik 

meg.  
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – vizesblokk rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Öltözőépületek 

Az öltözőépületekről felvihető adatok: 

- Sorszám: a rendszer generálja automatikusan, minden létesítmény esetében újra kezdődik a 

sorszámosztás. 

- Elhelyezkedés: lelátó alatt/önálló épület/konténer lehetőségek közül választhat a 

felhasználó. 

- Közös fürdők száma (db): 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Mely öltözőknek van közös fürdőjük?: felsorolható azon öltözők száma, amelyek közös 

fürdővel rendelkeznek. Max. 50 karakter. 

- Játékos öltözők száma: a rendszer automatikusan számolja a felrögzített helyiségek típusát 

felhasználva. 

- Játékvezetői öltözők száma: a rendszer automatikusan számolja a felrögzített helyiségek 

típusát felhasználva. 

- További helyiségek száma: a rendszer automatikusan számolja a felrögzített helyiségek 

típusát felhasználva. 

- Öltöző külső állapota: megfelel/nem felel meg lehetőségek közül lehet választani.  

- Megjegyzés: az öltözőépülettel kapcsolatos egyéb adat, max. 200 karakter hosszban. 

 

Az Öltözőépületek fül lenyitása után a kiválasztott sportlétesítményhez tartozó öltözőépületek listája 

jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új öltözőépület rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 Helyiségek – egy öltözőépület helyiségeinek felvitele és az adatok karbantartása 

Helyiségek 

Egy öltözőépület helyiségeiről felvihető adatok: 

- Épület: az öltözőépület sorszáma - a rendszer generálja. 

- Sorszám: a helyiség sorszáma, a rendszer generálja automatikusan, minden létesítmény 

esetében újra kezdődik a sorszámosztás. 

- Helyiség típusa: játékos öltöző/játékvezetői öltöző/gyúró szoba/orvosi szoba/ellenőr szoba/ 

dopping szoba/VIP terem listából választható a megfelelő érték. 

- Helység állapota: megfelelő/nem megfelelő lehetőségek közül választhat a felhasználó.  

- Méret (m2): a helyiség mérete, nem tölthető, a program számolja (szélesség * hosszúság), 2 

tizedes jeggyel 

- Tusolók (db): tusolók száma, 0-999 közötti egész szám 

- Piszoár (db): piszoárok száma, 0-999 közötti egész szám 

- Angol WC (db): angol wc-k száma, 0-999 közötti egész szám 

- Szélesség (m): a helyiség szélessége, 0-999 közötti szám, 2 tizedes jeggyel 

- Hosszúság (m): a helyiség hosszúsága, 0-999 közötti szám, 2 tizedes jeggyel 

- Magasság (m): a helyiség magassága, 0-999 közötti szám, 2 tizedes jeggyel 

- Megjegyzés: a helyiséggel kapcsolatos további információ, max. 200 karakter hosszban 
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Helyiségek gomb megnyomása után az öltözőépület helyiségeinek listája jelenik meg: 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új helyiség rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 Bezár – hatására visszatérünk az öltözőépületek listájához. 

 

Pályák 

Pályákról felvihető adatok: 

- Pálya kódja: a rendszer generálja automatikusan, minden létesítmény esetében újra 

kezdődik a sorszámosztás. 

- Pálya GPS koordinátája (kezdőkör): a kezdőkör GPS koordinátája, max. 50 karakter hosszban. 

- Pálya neve: a pálya neve, maximum 200 karakter hosszban. 

- Pálya típusa: labdarúgó/futsal/strandlabdarúgó lehetőségek közül választható ki. 

- Pálya talaja: fű/műfű/salak/parketta/linóleum/homok/egyéb lehetőségek közül választható 

ki. 

- Lelátó: van/nincs lehetőségből választható. 
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- Lelátó megfelel a biztonsági előírásoknak?: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.  

- Beléptető rendszer a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van beléptető rendszer.  

- Kamerarendszer a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van kamerarendszer.   

- Vezetési pont a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van vezetési pont kialakítva. 

- Tudósítóknak és médiának kialakított hely a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek 

közül választható. Akkor tölthető, a létesítménynél az került megadásra, hogy van kialakítva 

hely a tudósítóknak és a médiának. Az Igen azt jelenti, hogy a kialakított hely az adott 

pályához van hozzákapcsolva. 

- Belső kerítés típusa: folyamatos/szakaszos/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Belső kerítés (korlát) magassága (m): a kerítés tényleges magassága, 0-999 közötti szám 

adható meg 2 tizedessel. Csak akkor tölthető a mező, ha a Belső kerítés típusa lehetőségnél 

a folyamatos vagy a szakaszos került kiválasztásra. 

- Belső kerítés (korlát) állaga: megfelelő/nem megfelelő értékek közül lehet választani. Csak 

akkor tölthető a mező, ha a Belső kerítés típusa lehetőségnél a folyamatos vagy a szakaszos 

került kiválasztásra.  

- Hazai nézők szektorában ülőhelyek száma (fő): a hazai szektor ülőhelyeinek száma, 0-99999 

közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorában állóhelyek száma (fő): a hazai szektor állóhelyeinek száma, 0-99999 

közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorának befogadó képessége (fő): nem tölthető, a program számolja az 

előző két mező összegeként. 

- Hazai nézők szektorában fedett ülőhelyek száma (fő): a hazai szektor fedett ülőhelyeinek 

száma, 0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorában fedett állóhelyek száma (fő): a hazai szektor fedett állóhelyeinek 

száma, 0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorának fedett férőhelyei összesen (fő): nem tölthető, a program számolja 

az előző kettő összegeként. 

- Vendég nézők szektorának befogadó képessége (fő): Vendég szektor férőhelyeinek száma, 

0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Vendég nézők szektorában ülőhelyek száma (fő): Vendég szektor ülőhelyeinek száma 0-

99999 közötti egész szám adható meg. 

- Játékos kijáró: van/ideiglenes/ nincs lehetőségből választható. 

- Játékos kijáró állaga: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül választható. 

- Játékos kijáró szélessége (m): a játékos kijáró szélessége, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 

- Játékos kijáró hosszúsága (m): a játékos kijáró hosszúsága, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 
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- Játékos kijáró magassága (m): a játékos kijáró magassága, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 

- Kispad: van/nincs lehetőségből választható. 

- Kispad megfelel az előírásoknak?: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül választható ki.  

- Kispad férőhely hazai (fő): hazai kispad férőhelyeinek száma, 0-999 közötti egész szám 

adható meg. 

- Kispad férőhely vendég (fő): vendég kispad férőhelyeinek száma, 0-999 közötti egész szám 

adható meg. 

- Kispad típusa: fedett/nem fedett lehetőségből választható. 

- Hangosítás létesítményen belül: van/nincs lehetőségből választható. 

- Hangosítás létesítményen kívül: van/nincs lehetőségből választható. 

- Világítás: van/nincs lehetőségből választható. 

- Világítás fényessége: a világítás fényereje Luxban megadva, 0-999 közötti egész szám adható 

meg. 

- Eredményjelző: van/nincs lehetőségből választható. 

- Eredményjelző az előírásoknak megfelel?:  Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.  

- Időmérő óra: van/nincs lehetőségből választható. 

- Időmérő óra az előírásoknak megfelel? : Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.   

- Futópálya: van/nincs lehetőségből választható. 

- Vízelvezető rendszer: van/nincs lehetőségből választható. 

- Pálya alatti fűtőrendszer: van/nincs lehetőségből választható. 

- Zászlótartó rúd (db): zászlótartó rudak száma, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Kapuk anyaga: alumínium/vas/ fa lehetőségből választható. 

- Kapuk színe: szövegesen, max. 100 karakter. 

- Kapuk formája: kerek/ovális/szögletes lehetőségből választható. 

- Kapuk rögzítése: hüvelyben/csavaros/ fix lehetőségből választható. 

 

A Pályák fül lenyitása után a létesítményhez tartozó pályák listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új pálya rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 Pálya méretei – egy pálya méreteinek felvitele és az adatok karbantartása 

 

Pálya méretei gomb megnyomása után a pálya képe jelenik meg a képernyőn, ahol a kis téglalapokba 

lehet beírni az adott pálya adott méretének a számát. A méretek megadása 2 egész és 2 tizedes lehet. 

Bizonyos téglalapokban a pálya alapértelmezett méretadatai jelennek meg, amelyek átírhatók. Az egyes 

téglalapok fölé húzva az egeret, megjelenik a méretadat szöveges magyarázata egy buborék ablakban. 

 

5.2.Hitelesítés 
 

A hitelesítés almodulban van lehetőség a hitelesítők és a hitelesítési tervek bevitelére, és a hitelesítési 

jegyzőkönyvek adatainak rögzítésére. 

5.2.1.Hitelesítők 

A hitelesítők felvitele a pályák hitelesítését végző személyek megadása megyénként, sportáganként és 

évadonként történik. 
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A hitelesítőkről felvihető adatok: 

- Megye: annak a megyének a megadása, amelyikben levő pályákat hitelesítheti. A megye 

táblából lehet kiválasztani, legördülő listából.   

- Sportág: a hitelesítő melyik sportág pályáinak hitelesítését végezheti el. Labdarúgás, Futsal és 

Strandlabdarúgás közül lehet választani. 

- Évad: a kiválasztott sportág esetében felvitt évad rekordok közül lehet kiválasztani a megfelelő 

évadot, amelyikben pálya hitelesítést végezhet az adott személy 

- Kód: egy személy regisztrációs kódja, a személyek listájából lehet kiválasztani.  Amennyiben a 

kódot nem ismerjük, a Keresés gombra kattintva feljön a személyek listája, ahol különböző 

szempontok, mint pl. a regisztrációs kód, a név, születési hely és idő valamint az anyja neve 

alapján tudunk keresni a személyek listájában, illetve tudjuk leszűrni a személyeket. (Csak aktív 

személyek közül lehet választani). 

- Név: a kód alapján a személy neve kerül kiírásra 

- E-mail: a hitelesítő email címe. Amennyiben a Saját adatok / Személyes törzsadatok/ Egyéb 

személyes adatok/E-mail cím mezőjében felvitelre került korábban az e-mail cím, akkor azt 

felkínálja a program, de felülírható. Mentéskor beírásra kerül a Saját adatok/ Személyes 

törzsadatok / Egyéb személyes adatok /E-mail cím mezőjében 

- Megbízólevél feltöltése: a hitelesítő mentését követően van lehetőség a hitelesítő megbízó 

levelének csatolására. Egy hitelesítőhöz egy fájl tölthető fel, max. 5 Mb. mérettel. Ha újabb fájl 

kerül feltöltésre, akkor az előző felülíródik. 

 

A menüpont elindítása után a már felvitt hitelesítők listája jelenik meg.  A lista tetején beállítható szűrő 

feltételekkel a lista szűkíthető. 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Megye: amennyiben az adatfelvitelt végző felhasználóhoz van megye beállítva, akkor csak azt a 

megyét lehet kiválasztani 

- Sportág: a sportág megadása, listából kiválasztva 

- Évad: a kiválasztott sportághoz tartozó évadok közül lehet választani. 

 

A szűrő adatmezők együtt illetve egyenként is beállíthatók. Ha nincs beállítva szűrő feltétel, akkor 

valamennyi, már felvitt hitelesítő megjelenik a listában. Amennyiben a megbízólevél feltöltésre került, 

akkor a listában megjelenik a feltöltve szöveg a Megbízólevél oszlopban, egyébként az oszlop üres. 
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A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel – új hitelesítő felvitele. A megbízó levél feltöltése a hitelesítő mentése után vagy 

módosításnál lehetséges. 

Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 

Ha a hitelesítők közé felviszünk egy új személyt, és az adott személy még nem szerepelt a felhasználó 

táblában, akkor az adott személy felvitelre kerül, mint felhasználó, és automatikusan hozzárendelésre 

kerül a Pálya hitelesítő nevű felhasználói csoporthoz, amennyiben még nem szerepelt benne. A felvitt 

személy megkapja a csoport jogait, és rendszer üzenetet kap a csoportba sorolásról.  

Ha törlésre kerül egy személy a hitelesítők közül, és nem szerepel másik megye/sportág illetve évad 

rekordban, akkor a személy kitörlésre kerül a  Pálya hitelesítő nevű felhasználói csoportból. 
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5.2.2.Hitelesítési tervek 

A hitelesítési tervek felvitelénél van lehetőség a korábban a Létesítmények menüpontban felvitt 

sportlétesítményekhez a hitelesítők hozzárendelésére. 

A menüpont indítása után a létesítményekhez tartozó pályák listája jelenik meg a lista tetején 

beállítható szűrőfeltételeknek megfelelően.  

A lista szűrő mezői: 

- Megye: az, hogy melyik megye illetve megyék állíthatók be szűrőfeltételként, a felhasználótól 

függ. Amennyiben a felhasználóhoz van megye beállítva, akkor automatikusan arra a megyére 

történik meg a szűrés, és nem is választhat másikat, azaz csak a saját megyéjéhez tartozó 

pályákhoz rendelhet hitelesítőt. Ha a felhasználónál beállított megye az MLSZ, akkor mindegyik 

megyéhez tartozó létesítményt meg kell jeleníteni a listában. Ugyancsak igaz ez arra, ha nincs 

beállítva megye szűrési feltételnek. 

- Sportág: a sportágak közül történik a kiválasztás. Ennek a szűrésnek a beállítása kötelező. 

- Évad: a sportágnak megfelelő évadból lehet választani. Ennek a szűrésnek a beállítása kötelező. 

A listanézeten csak azok a pályák jelennek meg, amelyeknek a pálya típusa megfelel a megadott 

sportágnak.  

 

A szűrés alatt hitelesítési terv lista tartalma: 

 

 
 

A listánál megjelenő funkciós gombok: Módosít, Megtekint, Töröl. 

 

Módosít gomb hatására megjelenő képernyő ugyanazokat a mezőket tartalmazza, mint a pályák listája, 

de csak az alábbi mezők módosíthatók, illetve tölthetők:  
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- Hitelesítő megye: a megye listából választható ki, hogy a hitelesítést melyik megye fogja 

elvégezni. Ha az MLSZ beállításra került valamely pálya esetén, mint hitelesítő megye, akkor azt 

olyan felhasználó nem módosíthatja, akinek a megyéje nem MLSZ vagy nem üres. 

- Hitelesítő kódja: beírható kézzel, vagy a Keresés gombra kattintva választólistából választható. A 

választólistában csak azok a hitelesítők jelennek meg, akiknek a megyéje megegyezik a hitelesítő 

megyével. A kiválasztott hitelesítő személyhez tartozó regisztrációs kód kerül megjelenítésre. 

- Hitelesítő neve: a kiválasztott személy neve kerül megjelenítésre. 

- Hitelesítés tervezett ideje: kézzel, vagy dátum választóval tölthető ki. 

Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

5.2.3.Hitelesítések 

 A hitelesítések menüpontban történik meg a pályák hitelesítése az egyes hitelesítők által. Minden 

hitelesítőhöz beállításra kerül, hogy melyik megyében végez hitelesítéseket (Lásd! Hitelesítők 

menüpont). Ebben a menüpontban a hitelesítő azoknak a létesítményeknek a pályáit tudja hitelesíteni, 

amelyiknél a hitelesítési tervben beállításra került. A megyére történő szűrés automatikus, a sportágat 

és az évadot meg kell adni. 

A menüpont indítása után a kötelező szűrési beállítások jelennek meg:   

- Sportág: azokból a sportágakból szűrhet a hitelesítő, amelyek a hitelesítők felvitelénél beállításra 

kerültek 

- Évad: azokból az évadokból szűrhet a hitelesítő, amelyek a megadott sportághoz tartoznak, és a 

hitelesítők felvitelénél beállításra kerültek.  

A szűrés megadása kötelező. 

A szűrés gomb hatására azoknak a pályáknak a listája jelenik meg, amelyeket a hitelesítő hitelesíthet. 

 
 

A listában megjelenő adatok: 

- Létesítmény kódja:  a létesítmény azonosító kódja, amit a felvitelkor a rendszer adott neki 
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- Létesítmény neve: a létesítmény hivatalos neve. 

- Létesítmény jellege: Sportkomplexum, Sportpálya, Sportcsarnok, Strandlabdarúgás lehet,  a 

felvitelkor megadva 

- Megye: a létesítmény melyik megyéhez tartozik 

- Pálya kódja: a pálya létesítményen belüli azonosító kódja kerül megjelenítésre. 

- GPS koordináta: a pálya GPS koordinátái kerülnek megjelenítésre. 

- Pálya neve: a pálya létesítményen belüli neve kerül megjelenítésre  

- Pálya típusa: labdarúgó pálya/futsal pálya/strandlabdarúgó pálya lehetőségek közül a beállított 

típus kerül megjelenítésre. 

- Évad: a szűrésben megadott évad neve kerül megjelenítésre. 

- Hitelesítés dátuma: új hitelesítés esetén üres, a hitelesítés elkezdése és mentése után a felvitt 

dátum kerül kiírásra. 

- Hitelesítés osztálya: a pályához beállított osztály, pl. NB I., NB II., stb. kerül megjelenítésre. 

- Hitelesítés állapota: megfelel/nem felel meg értéke lehet a hitelesítés adataitól függően. 

- Hitelesítés érvényessége: a pálya hitelesítése meddig érvényes. 

 

A listánál élő funkciós gombok: 

- Hitelesítés adatai  

- Jegyzőkönyv nyomtatása  

- Igazolások 

- Pálya használat 

- Hitelesítések riportja 

Hitelesítés adatai 

A hitelesíteni kívánt pálya kiválasztása és a Hitelesítések adatai gomb megnyomása után a pálya 

alapadatait tartalmazó képernyő jelenik meg: 
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A Hitelesítés adatai gomb megnyomásakor betöltődő képernyő fölött megjelenítésre kerülnek a 

hitelesítendő pályához tartozó azonosító adatok, úgymint: 

- Sportlétesítmény kódja 

- Sportlétesítmény jellege 

- Sportlétesítmény neve 

- Pálya kódja 

- Pálya GPS koordinátája 

- Pálya neve 

- Pálya típusa 

- Pálya talaja 

 

A hitelesítés adatai az  

- Alapadatok,  

- Infrastruktúra,  

- Pálya adatok, 

- Pálya méretek fülek alatt találhatók.  

Alapállapotban az Alapadatok fül az aktív. 

 

Alapadatok 

A hitelesítéshez kapcsolódóan az alábbi alapadatok adhatók meg: 

- Jelenlévők: felsorolható a jelenlévők neve, szabadon beírva, max. 1000 karakter hosszban. 

- Hitelesítő neve: a belépett hitelesítő (felhasználó) neve, nem módosítható. 

- Hitelesítés osztályba sorolása: a pálya hitelesítésekor melyik osztályba kerül besorolásra 

- Hitelesítés évada: a szűréskor megadott évad kerül megjelenítésre és eltárolásra. Nem 

módosítható. 
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- Hitelesítés ideje: a rendszer felkínálja az aktuális napi dátumot, de módosítható. 

- Hitelesítés érvényessége: az évad végdátuma kerül felkínálásra, de módosítható. 

- Megjegyzés: max. 1000 karakter hosszú szöveges megjegyzés írható a hitelesítésre vonatkozóan. 

- Hitelesítés állapota: megfelelt / nem felelt meg lehetőségből választható. Amennyiben a pálya 

méret adatai nincsenek kitöltve, a megfelelt lehetőség nem állítható be. Akkor sem, ha a 

hitelesítési osztály I. osztály "A", I. osztály "B", I. osztály "C", II. osztály "D", II. osztály "E", vagy III. 

osztály "F" és nincs feltöltve az 5-féle dokumentum. Más hitelesítési osztály esetén ez a feltétel 

nem figyelt, e nélkül is beállítható a „megfelel” státusz. 

 Infrastruktúra 

Az Infrastruktúra fül alatt a pályáról a kataszter modulban (Beállítások és Létesítmények menüpontok) 

felvitt adatok adatlapjai jelennek meg. A felvitt adatok módosíthatók, és a mentés hatására átvezetésre 

kerülnek a kataszter rendszerben felvitt létesítmény illetve pálya adatokon. 

 

 
 

A létesítményhez kapcsolódóan beállítható egyes adatok megfelelősége / nem megfelelősége: 

- Kamerarendszer kialakítása 
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- Vezetési pont kialakítása 

- Tudósítók és média helyének kialakítása 

- Belső kerítés (korlát) állaga 

- Külső kerítés állapota 

 

Az öltöző épületek adatai módosíthatók. A megfelelő soron történő kettős kattintásra feljön a 

karbantartási képernyő, ahol az adatok átírhatók a kívánt értékre. 

 

 
A helyiségek adatai módosíthatók. A megfelelő soron történő kettős kattintásra feljön a karbantartási 

képernyő, ahol az adatok átírhatók a kívánt értékre. 

 
 

Az öltözőépületek és helyiségek esetében a lista végén található állapot oszlopokban állítható be a 

megfelelőség / nem megfelelőség. 

A módosítások megjelennek a Kataszter / Létesítményeknél is és fordítva. 

A fülön található gombok: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Pálya adatok 

A fül lenyitása után a Pálya kataszter/ létesítményeknél a pályáról felvitt adatok jelennek meg. Az adatok 

módosíthatók, és a módosítások megjelennek a Létesítményeknél is. 

A pályákról megjelenő adatok: 

- Pálya kódja: a rendszer generálja automatikusan, minden létesítmény esetében újra 

kezdődik a sorszámosztás. 

- Pálya GPS koordinátája (kezdőkör): a kezdőkör GPS koordinátája, max. 50 karakter hosszban. 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

209 

- Pálya neve: a pálya neve, maximum 200 karakter hosszban. 

- Pálya típusa: labdarúgó/futsal/strandlabdarúgó lehetőségek közül választható ki. 

- Pálya talaja: fű/műfű/salak/parketta/linóleum/homok/egyéb lehetőségek közül választható 

ki. 

- Lelátó: van/nincs lehetőségből választható. 

- Lelátó megfelel a biztonsági előírásoknak?: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.  

- Beléptető rendszer a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van beléptető rendszer.  

- Kamerarendszer a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van kamerarendszer.   

- Vezetési pont a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek közül választható. Akkor 

tölthető, ha a létesítménynél az került megadásra, hogy van vezetési pont kialakítva. 

- Tudósítóknak és médiának kialakított hely a pályához kapcsolódik: Igen/nem lehetőségek 

közül választható. Akkor tölthető, a létesítménynél az került megadásra, hogy van kialakítva 

hely a tudósítóknak és a médiának. Az Igen azt jelenti, hogy a kialakított hely az adott 

pályához van hozzákapcsolva. 

- Belső kerítés típusa: folyamatos/szakaszos/nincs lehetőségek közül lehet választani. 

- Belső kerítés (korlát) magassága (m): a kerítés tényleges magassága, 0-999 közötti szám 

adható meg 2 tizedessel. Csak akkor tölthető a mező, ha a Belső kerítés típusa lehetőségnél 

a folyamatos vagy a szakaszos került kiválasztásra. 

- Belső kerítés (korlát) állaga: megfelelő/nem megfelelő értékek közül lehet választani. Csak 

akkor tölthető a mező, ha a Belső kerítés típusa lehetőségnél a folyamatos vagy a szakaszos 

került kiválasztásra.  

- Hazai nézők szektorában ülőhelyek száma (fő): a hazai szektor ülőhelyeinek száma, 0-99999 

közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorában állóhelyek száma (fő): a hazai szektor állóhelyeinek száma, 0-99999 

közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorának befogadó képessége (fő): nem tölthető, a program számolja az 

előző két mező összegeként. 

- Hazai nézők szektorában fedett ülőhelyek száma (fő): a hazai szektor fedett ülőhelyeinek 

száma, 0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorában fedett állóhelyek száma (fő): a hazai szektor fedett állóhelyeinek 

száma, 0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Hazai nézők szektorának fedett férőhelyei összesen (fő): nem tölthető, a program számolja 

az előző kettő összegeként. 

- Vendég nézők szektorának befogadó képessége (fő): Vendég szektor férőhelyeinek száma, 

0-99999 közötti egész szám adható meg. 

- Vendég nézők szektorában ülőhelyek száma (fő): Vendég szektor ülőhelyeinek száma 0-

99999 közötti egész szám adható meg. 

- Játékos kijáró: van/ideiglenes/ nincs lehetőségből választható. 
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- Játékos kijáró állaga: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül választható. 

- Játékos kijáró szélessége (m): a játékos kijáró szélessége, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 

- Játékos kijáró hosszúsága (m): a játékos kijáró hosszúsága, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 

- Játékos kijáró magassága (m): a játékos kijáró magassága, 0-999 közötti szám adható meg 2 

tizedessel. 

- Kispad: van/nincs lehetőségből választható. 

- Kispad megfelel az előírásoknak?: Megfelel/nem felel meg lehetőségek közül választható ki.  

- Kispad férőhely hazai (fő): hazai kispad férőhelyeinek száma, 0-999 közötti egész szám 

adható meg. 

- Kispad férőhely vendég (fő): vendég kispad férőhelyeinek száma, 0-999 közötti egész szám 

adható meg. 

- Kispad típusa: fedett/nem fedett lehetőségből választható. 

- Hangosítás létesítményen belül: van/nincs lehetőségből választható. 

- Hangosítás létesítményen kívül: van/nincs lehetőségből választható. 

- Világítás: van/nincs lehetőségből választható. 

- Világítás fényessége: a világítás fényereje Luxban megadva, 0-999 közötti egész szám adható 

meg. 

- Eredményjelző: van/nincs lehetőségből választható. 

- Eredményjelző az előírásoknak megfelel? : megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.   

- Időmérő óra: van/nincs lehetőségből választható. 

- Időmérő óra az előírásoknak megfelel? : megfelel/nem felel meg lehetőségek közül 

választható.   

- Futópálya: van/nincs lehetőségből választható. 

- Vízelvezető rendszer: van/nincs lehetőségből választható. 

- Pálya alatti fűtőrendszer: van/nincs lehetőségből választható. 

- Zászlótartó rúd (db): zászlótartó rudak száma, 0-999 közötti egész szám adható meg. 

- Kapuk anyaga: alumínium/vas/ fa lehetőségből választható. 

- Kapuk színe: szövegesen, max. 100 karakter. 

- Kapuk formája: kerek/ovális/szögletes lehetőségből választható. 

- Kapuk rögzítése: hüvelyben/csavaros/ fix lehetőségből választható. 

 

Pálya méretek 

A pályák méret adatai vihetők fel a pálya típusától függően. 

Pálya méretei gomb megnyomása után a pálya képe jelenik meg a képernyőn, ahol a kis téglalapokban 

lehet beírni az adott pálya adott méretének a számát. A méretek megadása 2 egész és 2 tizedes 

formátumú lehet. Bizonyos téglalapokban a pálya alapértelmezett méretadati jelennek meg, amelyek 
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átírhatók. Az egyes téglalapok fölé húzva az egeret, megjelenik a méretadat szöveges magyarázata egy 

buborék ablakban. 

 

5.2.4.Igazolások 

Az Igazolások funkció a pálya hitelesítéséhez szükséges közületi szervek igazolásainak csatolását teszi 

lehetővé. A gomb megnyomására az igazolások csatoló képernyője jelenik meg: 
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A képernyőnél élő funkciós gombok: 

- Feltöltés: dokumentum feltöltése. A gomb megnyomására a feltöltő képernyő jelenik meg, 

ahol a file kiválasztása tallózással történik.  

A Feltölt gomb hatására a file eltárolásra kerül, és a neve megjelenik a képernyőn. Az egyes 

dokumentumokat a feltöltést követően jóvá kell hagyni. 

- Letöltés: a feltöltött dokumentum letöltése megtekintésre, nyomtatásra 

 

- Törlés: a feltöltött dokumentum megerősítés után törlésre kerül. 

5.2.5.Pálya használat 

A Pálya használat funkció segítségével tudjuk a pályát használó sportegyesületeket hozzárendelni a 

pályához.  

 

A gomb megnyomására a pályához felvitt sportszervezetek listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új sportszervezet hozzárendelése a pályához, mint pályát használó.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Vissza - a hitelesítendő pályák listájához lépünk vissza. 

 

5.2.6.Hitelesítések riportja 

A funkció gomb megnyomása után szűrési feltételek adhatóak meg, mely után egy vagy több pálya 

hitelesítés valamennyi adata kinyerhető egy excel állományban (egy sor = egy hitelesítés minden adata).  
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Licenc 6.

6.1.Klublicenc 
 

6.1.1.Klublicenc alapadatok 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a klublicenchez tartozó törzsek és alapadatok rögzítésére. 

 

Licenc típusok 

 

Ezen a fülön van lehetőség a klublicenc dátumainak megadására, amelyek a rendszert is vezérlik majd. A 

rendszer figyelembe veszi az egyes dátumokat, és ezeknek megfelelően engedi vagy tiltja a hozzáférést a 

sportszervezetek számára. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó évadok közül az, melynek kezdő éve megegyezik az aktuális dátum évével - a 

szűrés kötelező. 

- Licenc szint: listából választható a nem amatőr szintekből - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezetten üres. 

 

A fülre kattintáskor a listában a megadott szűréseknek megfelelően a licenc típus rekordok kerülnek 

megjelenítésre. A szűrés módosítása a szűr gomb megnyomásával lép életbe.  
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A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Szint neve 

- Sorrend 

- Licencadó 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új licenc típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Szereplők – szereplők hozzárendelése a licenc típushoz. 
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Díjszabás – díjak hozzárendelése a licenc típushoz. 

Másolás – rögzítési munkát segítő funkció. 

Menedzseri javaslat sablon – sablon fel- és letöltési lehetőség. 
 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Szint: listából választható a nem amatőr szintek közül - kitöltése kötelező. 

- Sorrend: pozitív egész szám adható meg, kitöltése kötelező - egy évadon belül egyedinek kell 

lennie a megadott értéknek. 

- Licencadó: listából választható, MLSZ vagy megye - kitöltése kötelező. 

- Sportág: a szűrésben szereplő sportág kerül megjelenítésre – nem módosítható. 

- Nem: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Korosztály: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Licenc időszak dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Sportszervezetek értesítése X nappal korábban: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem 

kötelező.  

- Licenc időszak dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Sportszervezetek értesítése X nappal korában: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem 

kötelező. 

- Formai ellenőrzés dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Formai ellenőrzés dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Formai hiánypótlás dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 
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- Formai hiánypótlás dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Tartalmi ellenőrzés dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Tartalmi ellenőrzés dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Tartalmi hiánypótlás dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Tartalmi hiánypótlás dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- 1. ülés első fokon: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Hiánypótlás dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- Hiánypótlás dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- 2. ülés első fokon: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Fellebbezés lehetséges X napon belül: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Másodfokú ülés: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Szereplők 

A gombra kattintva megjelenítésre kerül a licenc típushoz tartozó szereplők minden adata: 

 

 
 

- Licenc adminisztrátor kódja: személy törzsből választható a Keresés gomb segítségével – 

kitöltése kötelező. 

- Licenc adminisztrátor neve: program tölti a kód alapján 

- Licenc adminisztrátor e-mail címe: ha ismert, akkor az az alapértelmezett adat, de módosítható, 

ha nem ismert, rögzítendő, mert kötelező adat 
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- Licenc menedzser kódja: személy törzsből választható a Keresés gomb segítségével – kitöltése 

kötelező. 

- Licenc menedzser neve: program tölti a kód alapján 

- Licenc menedzser e-mail címe: ha ismert, akkor az az alapértelmezett adat, de módosítható, ha 

nem ismert, rögzítendő, mert kötelező adat 

- Licenc I. fokú bírálója: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Licenc II. fokú bírálója: listából választható – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Tovább, Mégsem. 

Tovább gomb megnyomásakor, ha még nem volt, akkor létrejön, ha már volt ilyen rekord, akkor 

módosításra kerül. 

Ha az adminisztrátor és/vagy a menedzser még nem felhasználója a rendszernek, akkor a regisztrációról 

értesítést kap(nak) e-mail-ben. Minden olyan licenc adminisztrátornak felvitt személy, aki még nem tagja 

a Klublicenc adminisztrátor felhasználói csoportnak, bekerül a csoportba és erről rendszerüzenetet kap. 

Minden olyan licenc menedzsernek felvitt személy, aki még nem tagja a Klublicenc menedzser 

felhasználói csoportnak, bekerül a csoportba és erről rendszerüzenetet kap. 

Díjszabás 

A gombra kattintva megjelenítésre kerül a licenc típus rekordhoz tartozó díjak minden adata: 

 

 
 

- Licencdíj: pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Hiánypótlási díj: pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Fellebbezési díj: pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Tovább, Mégsem. 

Tovább gomb megnyomásakor, ha még nem volt, akkor létrejön, ha már volt ilyen rekord, akkor 

módosításra kerül. 

 

Másolás 

A gombra kattintva lehetőség van egy évadhoz tartozóan lemásolni egy másik évadhoz tartozó licenc 

típusokat, ill. a hozzájuk kapcsolódó szereplőket és díjszabást. A gomb módosítás jogértékhez kötött. 
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A gombra kattintva egy felugró ablakban lehetőség van megadni a sportágat ill. a forrás és a cél évadot.  

Feltételek: 

- a forrás és a cél évad nem lehet azonos. 

- ha egy évadra vonatkozóan már van licenc típus rekord, akkor azt az évadot nem lehet a cél 

évadok közül kiválasztani. 

 

Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább és Mégsem. A Mégsem gombra kattintva módosítás nélkül 

visszatérünk a licenc típusok listájára. 

A Tovább gombra kattintva létrejönnek a cél évadhoz a licenc típus rekordok a szereplői és a díjszabási 

adatokkal.  

 

Menedzseri javaslat sablon 

A gombra kattintva lehetőség van adott licenc típushoz kapcsolódóan menedzseri javaslat sablon fel-, 

illetve letöltésére a szokásos fájl feltöltő felületen: 
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Kritérium csoportok 

 

Ezen a fülön van lehetőség az egyes kritérium csoportokhoz hozzárendelni azt, hogy adott kritérium 

csoportba mettől meddig van lehetősége a sportszervezetnek adatokat és dokumentumokat feltölteni, 

ha ezek az időintervallumok eltérnek az alap licenc időszaktól. 

Itt adható meg az is, hogy adott évadban adott kritériumcsoportnak mely személy a szakértője (csak a 

programban regisztrált személyek közül van lehetőség szakértő megadására). 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás – a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó évadok közül az, melynek kezdő éve megegyezik az aktuális dátum évével - a 

szűrés kötelező. 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Kritérium csoport 

- Feltöltés kezdete 

- Feltöltés vége 

- Szakértő 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kritérium csoport felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Másolás – rögzítési munkát segítő funkció. 

 

A szerkesztő felület mezői azonosak a lista oszlopaival.  

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Ha a szakértő még nem felhasználója a rendszernek, akkor a regisztrációról értesítést kap e-mail-ben. 

Minden olyan szakértőként felvitt személy, aki még nem tagja a Klublicenc szakértő felhasználói 

csoportnak, bekerül a csoportba és erről rendszer üzenetet kap. 

 

Másolás 

A gombra kattintva lehetőség van egy évadhoz tartozóan lemásolni egy másik évadhoz tartozó kritérium 

csoportokat. A gomb módosítás jogértékhez kötött. 

 

 
 

A gombra kattintva egy felugró ablakban lehetőség van megadni a sportágat, ill. a forrás és a cél évadot.  
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Feltételek: 

- a forrás és a cél évad nem lehet azonos. 

- ha egy évadra vonatkozóan már van kritérium csoport rekord, akkor azt az évadot nem lehet a 

cél évadok közül kiválasztani. 

 

Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább és Mégsem. A Mégsem gombra kattintva módosítás nélkül 

visszatérünk a licenc típusok listájára. 

A Tovább gombra kattintva létrejönnek a cél évadhoz a kritérium csoport rekordok.  

 

Kritériumok 

 

Az egyes kritérium csoportokhoz tartozó kritériumok kerülnek megjelenítésre ebben a menüpontban. A 

klublicencnél jelenleg használt kritériumok mind belekerülnek a listába, és amennyiben egy 

kritériumpont feleslegessé válik, annak állapota „törölt”-re állítható. 

A kritériumokat a felhasználóknak is lehetőségük van dokumentum típusú új kritériumokkal bővíteni, ha 

az a bevitt adatokat nem érinti (nincs új adatszükséglet). A bevitt adatok körének bővítéséhez fejlesztői 

segítségre van szükség. 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Kritérium csoport 

- Kritérium kód 

- Kritérium név 

- Adatbevitel 

- Nyilatkozat 
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- Dokumentum feltöltés 

- Állapot 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kritérium felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Sablon feltöltés – fájl fel- és letöltési lehetőség.  

 

 
 

A szerkesztő felület mezői:  

- Kritérium csoport: listából választható - kitöltése kötelező.  

- Kód: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező.  

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező.  

- Leírás: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező.  

- Sorrend: egész szám adható meg - kitöltése kötelező - egy kritérium csoporton belül egy 

sorszám csak egyszer fordulhat elő az aktív rekordok esetében. 

- Adatbevitel van?: ez a mező nem szerkeszthető.  

- Generálható nyilatkozat tartozik a kritériumhoz?: ez a mező nem szerkeszthető.  

- Csatolható dokumentum a kritériumhoz?: igen / nem listából választható.  

- Nyilatkozat státuszára vonatkozó kérdés: szöveges mezőben adható meg, kitöltése nem 

kötelező - csak akkor szerkeszthető, ha generálható nyilatkozat tartozik a kritériumhoz. 

- Állapot: aktív/törölt értékek közül választható. 
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Ha olyan rekordot rögzítünk/módosítunk, amelynek esetében dokumentum van, de generálható 

nyilatkozat nincs, akkor lehetővé válik minta fájl feltöltése. Ehhez kapcsolódóan a szokásos fájl feltöltési 

lehetőség áll rendelkezésre: 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Sablon feltöltés 

A gomb akkor aktív, ha a választott kritériumnál nyilatkozat van. Ilyen esetben lehetőség van 

dokumentum sablon fel- és letöltésére az adott kritérium rekordhoz. 

 

 
 

Pozíció-végzettség  
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Ezen a fülön a pozíciók és végzettségek összerendelései tarthatóak karban, évadokhoz kapcsolódóan. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás – a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó évadok közül az, melynek kezdő éve megegyezik az aktuális dátum évével - a 

szűrés kötelező. 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sportág 

- Évad 

- Licenc típus 

- Végzettség  

- Pozíció 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új pozíció-végzettség felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   
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Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Másolás – rögzítési munkát segítő funkció. 

Mátrix megjelenítése – a pozíciók és végzettségek összefüggését bemutató táblázat. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható a megadott sportághoz tartozó évadok közül - kitöltése kötelező.  

- Licenc típus: listából választható a megadott évadhoz tartozó licenc típusok közül - kitöltése 

kötelező. 

- Végzettség: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Pozíció: listából választható - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Másolás 

A gombra kattintva lehetőség van egy évadhoz tartozóan lemásolni egy másik évadhoz tartozó pozíció-

végzettség adatokat. A gomb módosítás jogértékhez kötött. 

 

 
 

A gombra kattintva egy felugró ablakban lehetőség van megadni a sportágat, ill. a forrás és a cél évadot.  
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Feltételek: 

- a forrás és a cél évad nem lehet azonos. 

- ha egy évadra vonatkozóan már van pozíció-végzettség rekord, akkor azt az évadot nem lehet a 

cél évadok közül kiválasztani. 

 

Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább és Mégsem. A Mégsem gombra kattintva módosítás nélkül 

visszatérünk a licenc típusok listájára. 

A Tovább gombra kattintva létrejönnek a cél évadhoz a pozíció-végzettség rekordok. 

 

Mátrix megjelenítése 

A gomb megtekintés és módosítás jogértékkel érhető el. A gombra kattintva megjelenik egy táblázat, 

amely a szűrésben megadott évadnak megfelelő pozíció-végzettség adatokat jeleníti meg mátrix 

formában: 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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6.1.2.Klublicenc kérelmek 

 

Kérelmek 

 

A Kérelmek fülön található meg az összes beadott licenc kérelem, a kérelmek státuszaival.  

 

A felhasználók attól függően láthatják/módosíthatják a kérelmeket, hogy mi a szerepkörük: 

- ha a felhasználó Licenc adminisztrátor, akkor csak azokat a kérelmeket láthatja, amelyeknek ő az 

adminisztrátora   

- ha a felhasználó Licenc menedzser, akkor csak azokat a kérelmeket láthatja, amelyeknek ő a 

menedzsere 

- ha a felhasználó Szakértő, akkor csak azokat a kérelmeket láthatja, melynek ő a szakértője 

- ha a felhasználó Sportszervezet licenc ügyintézője, akkor a sportszervezetére vonatkozó 

kérelmeket látja 

- az admin felhasználó minden rekordot lát és módosíthat. 

 

A lista szűrései: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás – a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó évadok közül az, melynek kezdő éve megegyezik az aktuális dátum évével - a 

szűrés kötelező. 

- Típus: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Státusz: listából választható - kitöltése nem kötelező.  

- Sportszervezet: listából választható azon sportszervezetek közül, amelyeknek a megadott 

évadban, típussal és státusszal van kérelme - kitöltése nem kötelező. 
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A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sportág 

- Évad 

- Típus 

- Státusz 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Település 

- Adószám 

- Menedzseri javaslat 

- Kritérium csoportok státuszai: annyi oszloppal, ahány kritérium csoport van a szűrt évadhoz 

tartozóan. 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új licenc típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Kérelem adatai – kérelem kritériumainak, kérdéseinek kezelése. 
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Formai ellenőrzés – a formai elbírálás felülete. 

Hiánypótlásra felszólítás – formai és tartalmi hiányok pótlásának felülete. 

Szakértői ellenőrzés – a kritériumok szakmai bírálatának felülete. 

Menedzseri javaslat – kérelem elbírálása és nyomtatvány készítés. 

Határozatok – a kérelemhez tartozó határozatok kezelése. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai a következők: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgás - módosításkor már nem 

változtatható. 

- Évad: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - 

módosításkor már nem változtatható. 

- Licenc típus: listából választható. 

- Sportszervezet kódja: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki. A választható sportszervezetek köre: 

- ha a felhasználó sportszervezeti licenc ügyintéző: 

- egy sportszervezetnél: az adott sportszervezet az alapértelmezett érték 

- több sportszervezetnél: sportszervezeteiből választhat  

- admin felhasználó bármely aktív sportszervezetet választhatja 

- Sportszervezet neve: a választott sportszervezet neve - nem módosítható. 

- Adószám: a választott sportszervezet adószáma - nem módosítható. 

- Település: a választott sportszervezet települése - nem módosítható. 

- Státusz: új felvitelnél automatikusan „feltöltés alatt” státuszba kerül a kérelem, és a módosítást 

végző felhasználónak nincs lehetősége kézzel átállítani ezt a státuszt ezen a felületen. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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A különböző licenc típusokhoz tartozó kritériumok köre eltérő. Ha módosításkor a Licenc típus változik, 

akkor egy felugró ablakban az alábbi kérdés jelenik meg: 

 

 
 

A típus változtatás következményeként két típusú esemény(ek) következhet(nek) be: 

- egy vagy több kritériumot törölni kell a kérelemből, függetlenül kitöltöttségétől, státuszától – 

olyan kritérium, mely a módosított típushoz már nem tartozik, vagy törölt  

- egy vagy több kritériumot létre kell hozni a kérelemhez kapcsolódóan – olyan nem törölt 

kritérium, melyek a módosított típushoz tartozik, de a módosítás előtti típushoz nem.  

A Tovább gomb hatására a módosított licenc típusnak megfelelően aktualizálódnak a kritériumok, a 

Mégsem gomb választásakor a kritériumok nem változnak. 

 

Kérelem adatai 

A gombra kattintva a választott kérelemhez tartozó kritériumok és azok státuszai kerülnek 

megjelenítésre. 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Kritérium csoport 
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- Kritérium csoport státusza 

- Kritérium kód 

- Kritérium név 

- Státusz 

- Nyilatkozat elfogadásra került? 

 

A listához tartozó gombok: Módosít, Megtekint, Vissza. 

 

A szerkesztő felületek egy-egy kritériumnál attól függően eltérőek lehetnek, hogy a mezőiben milyen 

adatok szerepelnek, ill. a kritériumhoz kapcsolódóan milyen kérdések vannak, és azok milyen típusúak. 

 

A szerkesztő felület felugró ablakban jelenik meg, melynek mérete fix, és jobb oldalon – ha szükséges - 

függőleges irányú mozgás lehetséges. 

 

A szerkesztő felület lehetséges blokkjai (az egyes blokkok az itt megadott sorrendben követhetik 

egymást, de a blokkok megjelenítése kritériumtól függ), kinézetük, és adataik: 

 

 
 

- Licenc kérelem adatai blokk: minden kritérium esetében fixen megjelenik, és a benne lévő minden 

adat, melyek nem módosíthatóak: 

- Évad 

- Licenc típusa 

- Kérelem státusza 

- Kérelmező sportszervezet 
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- Licenc kritérium adatai blokk: minden kritérium esetében fixen megjelenik ez a blokk. 

- Kritérium csoport: nem módosítható. 

- Kritérium csoport státusza: nem módosítható. 

- Kritérium: nem módosítható. 

- Kritérium státusza: alapértelmezetten „feltöltés alatt” státusz értékkel jön létre a rekord, és ezt 

a felhasználó „lezárt”-ra módosíthatja. A felhasználónak akkor van lehetősége ezen a felületen 

az adatok módosítására, ha a státusz „feltöltés alatt”, vagy „formailag hiányos”. Mindkét 

esetben „lezárt” státuszt állíthat be, vagy mentheti a rekordot státusz módosítás nélkül. 

Amennyiben a státusz „lezárt”, vagy „formailag hiánypótolt”, vagy „formailag rendben”, 

módosításra nincs lehetőség. 

- Leírás: ez a mező csak akkor jelenik meg, ha nem üres - nem módosítható. 

- Szakértői megjegyzés: ez a mező csak akkor jelenik meg, ha nem üres - nem módosítható. 

 

 
 

- Nyilatkozat adatai blokk: ez a blokk csak akkor kerül megjelenítésre, ha a kritériumhoz tartozik 

nyilatkozat: 

- Kérdés: megjelenítésre kerül a kritériumhoz tartozó nyilatkozat státuszára vonatkozó kérdés; 

ezt követően igen/nem választással válaszol a felhasználó a kérdésre. 

- A Nyilatkozat generálása gombra kattintva lesz lehetőség generálni az adott kritériumhoz 

tartozó nyilatkozat sablon alapján (amely a Kritériumok fülön lévő Sablon feltöltés gombbal 

került feltöltésre) a konkrét nyilatkozat dokumentum példányt.  

 

 
 

A Nyilatkozat generálása gomb csak akkor aktív, ha „A nyilatkozat végleges?” mező értéke 

„igen”. 

 

- Dokumentumok feltöltése blokk: ez a blokk csak akkor kerül megjelenítésre, ha a kritériumhoz 

tartozik dokumentum. 
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Az ilyen kritérium státusza csak akkor lehet „lezárt”, ha a dokumentum leírás és a kapcsolódó 

személy adatok kitöltöttek és dokumentum feltöltés megtörtént.  

 

- Kritérium kérdései blokk: ez a blokk csak akkor kerül megjelenítésre, ha a kritériumhoz tartozik 

adatbevitel - A kritériumhoz tartozó kérdések és a hozzájuk tartozó válaszadási lehetőségek 

táblázatszerűen kerülnek megjelenítésre. 

 

Kérdés típusok: 

- szöveg típusú kérdés esetében szöveges választ adhat meg a felhasználó. 

 

 
 

- dátum típusú kérdés esetében megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva.  

 

 
 

- szám típusú kérdés esetében számot adhat meg válaszként a felhasználó – a program a 

bevitelnél ellenőrzi, hogy a megadott szám megfelel-e a szabálynak (amennyiben van szabály 

beállítva) – ha nem, „A megadott érték nem felel meg a kérdéshez beállított szabálynak.” üzenet 

jelenik meg.  

 

 
 

- képlet típusú kérdés esetében a program számolja az adatot. 

 

 
 

- igen/nem típusú kérdés esetében igen/nem választ adhat meg a felhasználó.  
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- játékos típusú kérdés esetében a kritérium kérdés címkéje mellett egy gomb, alatta pedig egy 

táblázatos forma kerül megjelenítésre. A táblázat sorai bővíthetőek újabb és újabb játékos 

kiválasztásával.  

 

 
 

Az Új személy gomb megnyomásakor:  

- ha nem szükséges további adat, akkor a szokásos személy választóval a sportszervezethez 

érvényes versenyengedéllyel rendelkező játékosok listájából választhat a felhasználó.  

- ha további adat(ok)ra van szükség, akkor egy újabb felület legelső mezőjében a játékos 

választható a sportszervezethez érvényes játékengedéllyel rendelkező játékosok közül, 

majd ezt követően megadhatóak a játékoshoz tartozó részletes adatok a kérdéshez 

tartozóan, ahol szöveg, dátum vagy szám adható meg, ill. képlet esetén a program számolja 

az értéket.  

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, 

Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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A választott személy adatai mindkét esetben megjelenítésre kerülnek a táblázatban. Az 

egyes sorok végén lévő x segítségével törölhető a táblázatból egy-egy sor. Az x 

megnyomásakor a program megerősítést vár: „Valóban törölni kívánja a játékost a 

listából?”, az adat csak ezt követően kerül törlésre. 

 

- utánpótlás típusú kérdés  

 

 
 

Az Új csapat gombra kattintva felugró felületen a kérelem évadjához tartozó korosztályok és 

versenytípusok közül választhat a felhasználó. 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

- licenc típus típusú kérdés esetében megjelenítésre kerül a kérelemnél már kiválasztott licenc típus 

a mezőben. 

 

 
 

- választólista típusú kérdés esetében legördülő listából választhat a felhasználó.  

 

 
 

- alkalmazott típusú kérdés  
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Új személy gomb megnyomásakor megjelenő szerkesztő felület, ha a személy nem alkalmazott:  

 

 
 

A felületen megadható adatok: 

- Személy: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - kitöltése kötelező. 

- Szerződő fél, ha nem magánszemély: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem 

kötelező. 

- Beosztás, pozíció: szöveges mezőben adható meg - kitöltése kötelező. 

- Alkalmazás kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- Alkalmazás vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- E-mail cím: a szokásos e-mail formátumban adható meg - kitöltése kötelező. 

- Sportszakmai végzettség: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a pozíció megköveteli. 

- Utánpótlás csapatai: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a pozíció megköveteli. 

- Kamarai tagság száma: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a pozíció megköveteli. 

- Székhely irányítószáma: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a pozíció megköveteli. 

- Székhely helység: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a ha a pozíció megköveteli. 

- Székhely cím: a mező csak akkor kerül megjelenítésre, ha a pozíció megköveteli. 

 

Ha a személy még nem felhasználó, ezt a program létrehozza, valamint bekerül a Mindenki 

felhasználói csoporthoz (hogy megadhassa a végzettségéhez és nyelvismeretéhez kapcsolódó 

adatokat). 
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A megadható adatok alatt megjelenik az elvárt végzettség, majd alatta táblázatos formában a 

választott személyhez tartozó végzettség és nyelvtudás adatok szerepelnek. 

 

Új személy gomb megnyomásakor megjelenő szerkesztő felület, ha a személy alkalmazott: 

 

 
 

A felületen megadható adatok: 

- Alkalmazott kódja: egész számként adható meg. 

- 1. Alkalmazott neve: szöveges mezőben adható meg - kitöltése kötelező. 

- 2. Szerződő fél, ha nem magánszemély: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem 

kötelező. 

- 3. Beosztás, pozíció: szöveges mezőben adható meg - kitöltése kötelező. 

- 4. Alkalmazás kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- 5. Alkalmazás vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem 

kötelező. 

- 6. December 31-én fennálló lejárt tartozás (e Ft): egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- 7. Meglévő tartozás esetén kifizetés határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel 

beírva - kitöltése kötelező. 

- 8. Fizetési kötelezettségek (melyeket tárgyév december 31-ig kellett volna rendezni) 

bemutatása e Ft-ban megadva tárgyév december 31-től tárgyévet követő év március 31-ig: 

egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- 9. A 8. oszlop magyarázata szükség esetén: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem 

kötelező. 

 

A szerkesztő felületek gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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- tulajdonos típusú kérdés  

 

 
 

A lista felett lévő Új tulajdonos gombra kattintva egy felugró felületen van lehetőség az újabb 

tulajdonosi adatok megadására: 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- A jogi személy megnevezése: szöveg adható meg – kitöltése kötelező.  

- A jogi személy típusa (anya-/leányvállalat, stb.): szöveg adható meg. 

- A jogi személy fő tevékenysége és összes labdarúgással kapcsolatos tevékenysége: szöveg 

adható meg. 

- Tulajdonosi hányad (%): számként, két tizedes jeggyel adható meg. 

- Szavazati hányad (%): számként, két tizedes jeggyel adható meg. 

- Jegyzett tőke (e Ft): egész számként adható meg. 

- Összes bevétel (e Ft): egész számként adható meg. 

- Eszközök összesen (e Ft): egész számként adható meg. 

- Saját tőke (e Ft): egész számként adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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- szurkoló típusú kérdés  

 

 
 

A táblázat felett lévő Új személy gombra kattintva egy felugró felületen van lehetőség az újabb 

szurkolói adatok megadására.  

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Név: szöveg adható meg – kitöltése kötelező.  

- Típus: listából választható – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

- tartozás típusú kérdés  

 

 
 

A lista felett lévő Új tartozás gombra kattintva egy felugró felületen van lehetőség az újabb tartozás 

adatok megadására: 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Követeléssel élő hatóság megnevezése: szöveg adható meg – kitöltése kötelező.  

- Adónem megnevezése: szöveg adható meg. 

- Kötelezettség teljes összege tárgyév dec. 31-én (ezer Ft): egész szám adható meg. 

- Kötelezettség teljesítési határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Tárgyévet követő év március 31-én fennálló kötelezettség összege (ezer Ft): egész szám adható 

meg. 

- Tárgyévet követő év március 31-én fennálló kötelezettség teljesítési határideje: megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzések: szöveg adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Formai ellenőrzés 

A gomb akkor aktív, ha a formai ellenőrzés időszakában vagyunk. 

 

A gombra kattintás után a listában a választott kérelemhez tartozó kritériumok kerülnek megjelenítésre. 
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A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Kritérium csoport 

- Kritérium csoport státusza 

- Kritérium kód 

- Kritérium név 

- Státusz 

- Nyilatkozat elfogadásra került? 

 

A listához tartozó gombok: Módosít, Megtekint, Vissza. 

 

Az egyes kritériumok szerkesztő felülete megegyezik a Kérelem adatai gombbal elérhető lista Megtekint 

gombjára megjelenő felületekkel, annyi kiegészítéssel, hogy minden egyes ilyen felületen van két írható 

mező: 

- Státusz: ezen a felületen elsősorban a „lezárt” státuszú kritériumokat vizsgálja a licenc 

adminisztrátor és licenc menedzser, és szükség esetén formai hiánypótlást kér. Ez azt jelenti, 

hogy a „lezárt” státuszú rekordok esetében „formailag hiányos”, vagy „formailag rendben” 

státuszok állíthatóak be ezen a felületen. 

- Megjegyzés: „formailag hiányos” státusz beállításakor adható meg a hiánypótlási kéréshez 

kapcsolódó megjegyzés 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha „formailag hiányos” státusz került beállításra, akkor a licenc kérelmező sportszervezet  licenc 

ügyintézője kap egy e-mailt az alábbi szövegel: 
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Tisztelt Ügyintéző,  

 

Sportszervezete által beadott licenc kérelem Alapadatok pontjához kapcsolódóan formai hiánypótlási 

felszólítás érkezett.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlást.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ Klublicenc Menedzser 

 

Kritérium csoport státusz: 

A kritérium státusz alapján beállításra kerül a hozzá tartozó kritérium csoport státusza: ha van olyan 

kritérium a csoporthoz kapcsolódóan, amelynek státusza „formailag hiányos” vagy „formailag 

hiánypótolt”, a kritérium csoport státusza „hiánypótlás” lesz. 

 

Kérelem státusza: 

- ha legalább egy olyan kritérium tartozik a kérelemhez, amelynek státusza „formailag hiányos” 

vagy „formailag hiánypótolt”, akkor a kérelem státusza „formai hiánypótlás” lesz.  

- ha minden kritérium státusza „formailag rendben”, vagy „tartalmilag hiányos”, vagy „tartalmilag 

hiánypótolt”, vagy, „szakértő elfogadta”, vagy „szakértő elutasította” státuszok valamelyike, és 

van legalább egy olyan kritérium a kérelemhez, amelynek státusza „tartalmilag hiányos”, vagy 

„tartalmilag hiánypótolt”, a kérelem státusza „tartalmi hiánypótlás” lesz. 

- ha minden kritérium státusza „szakértő elfogadta”, a kérelem státusza „elfogadott” lesz. 

- ha minden kritérium státusza „szakértő elfogadta”, vagy, „szakértő elutasította”, és van legalább 

egy olyan kritérium, amelynek státusza „szakértő elutasította”, a kérelem státusza elutasított 

lesz. 

 

Szakértői ellenőrzés 

A gomb akkor aktív, ha a tartalmi ellenőrzés időszakában vagyunk.  

 

A gombra kattintás után a listában a választott kérelemhez tartozó kritériumok kerülnek megjelenítésre, 

szűkítve az alapján, hogy a szakértő mely kritérium csoport szakértője. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kritérium csoport 

- Kritérium csoport státusza 

- Kritérium kód 

- Kritérium név 

- Státusz 

- Nyilatkozat elfogadásra került 

 

A listához tartozó gombok: Megtekint, Módosít, Vissza. 

 

A szerkesztő felületek egy-egy kritériumnál attól függően eltérőek lehetnek, hogy a kritériumban milyen 

adatok szerepelnek, ill. a kritériumhoz kapcsolódóan milyen kérdések vannak, és azok milyen típusúak. 

Az egyes kritériumok szerkesztő felülete megegyezik a Kérelem adatai gombbal elérhető lista Megtekint 

gombjára megjelenő felületekkel, annyi kiegészítéssel, hogy minden egyes ilyen felületen van két írható 

mező: 

- Státusz: ezen a felületen elsősorban a „formailag rendben” státuszú kritériumokat vizsgálja a 

szakértő, és szükség esetén szakértői hiánypótlást kér. Ez azt jelenti, hogy a „formailag rendben” 

státuszú rekordok esetében „tartalmilag hiányos”, „szakértő elfogadta”, vagy „szakértő 

elutasította” státuszok állíthatóak be ezen a felületen. 

- Megjegyzés: „tartalmilag hiányos” státusz beállításakor adható meg a hiánypótlási kéréshez 

kapcsolódó megjegyzés.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Ha „tartalmilag hiányos” státusz került beállításra, akkor a licenc kérelmező sportszervezet  licenc 

ügyintézője kap egy e-mailt az alábbi szöveggel: 

 

Tisztelt Ügyintéző,  

 

Sportszervezete által beadott licenc kérelem L.04 Nyilatkozat leányvállalatokról pontjához 

kapcsolódóan tartalmi hiánypótlási felszólítás érkezett.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlást.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ Klublicenc Szakértő  

 

Kritérium csoport státusz: 

A kritérium státusz alapján beállításra kerül a hozzá tartozó kritérium csoport státusza:  

- ha van olyan kritérium a csoporthoz kapcsolódóan, amelynek státusza „tartalmilag hiányos”, 

vagy, „tartalmilag hiánypótolt”, a kritérium csoport státusza „hiánypótlás” lesz. 

- amennyiben egy csoporthoz tartozóan minden kritérium státusza „szakértő elfogadta”, a 

kritérium csoport státusza „elfogadott” lesz.  

- ha van legalább egy „szakértő elutasította” státuszú kritérium a csoporton belül, akkor a 

kritérium csoport státusza „elutasított” lesz. 

 

Hiánypótlási felszólítások 

A gombra kattintva a választott kérelemhez tartozó „formailag hiányos”, „formailag hiánypótolt” 

„tartalmilag hiányos” és „tartalmilag hiánypótolt” státuszú rekordok kerülnek megjelenítésre. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kritérium csoport 

- Kritérium csoport státusza 

- Kritérium kód 

- Kritérium név 

- Státusz 

 

A listához tartozó gombok: Hiánypótlás, Ellenőrzés, Vissza. 

 

A listában a sportszervezet ügyintézője: 

- a „formailag hiányos” státuszú rekordokat „formailag hiányos”, vagy „formailag hiánypótolt” 

státuszba mentheti - ezek módosítása csak akkor lehetséges, ha a formai hiánypótlás 

időszakában vagyunk  

- a „tartalmilag hiányos” státuszú rekordokat „tartalmilag hiányos”, vagy „tartalmilag hiánypótolt” 

státuszba mentheti - ezek módosítása csak akkor lehetséges, ha a tartalmi hiánypótlás 

időszakában vagyunk 

 

A felhasználó számára megjelenő szerkesztő felület majdnem azonos a Kérelem adatai gombbal elérhető 

szerkesztő felülettel (és ugyanazokat az adatokat szerkesztheti, mint ott), annyi kiegészítéssel, hogy 

megjelenítésre kerülnek a hiánypótláshoz kapcsolódó szöveges mezők, amennyiben tartalmaznak 

értéket (ezek viszont nem módosíthatóak). 
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Amennyiben a felhasználó „formailag hiánypótolt” státuszban ment egy kritériumot, a licenc 

adminisztrátornak és menedzsernek erről e-mailt kap: 

 

Tisztelt Licenc menedzser/adminisztrátor,  

 

A(z) BKV Előre SC sportszervezet a I.02 Nyilatkozat edzési létesítmény rendelkezésre állás kapcsán 

ponthoz kapcsolódó formai hiánypótlást elvégezte.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlás ellenőrzését.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ IFA rendszer 

 

Amennyiben a felhasználó „tartalmilag hiánypótolt” státuszban ment egy kritériumot, a kritérium 

csoport szakértője e-mailt kap: 

 

Tisztelt Licenc szakértő,  

 

A(z) BKV Előre SC sportszervezet a L.04 Nyilatkozat leányvállalatokról ponthoz kapcsolódó tartalmi 

hiánypótlást elvégezte.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlás ellenőrzését.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ IFA rendszer 

 

A licenc menedzser és adminisztrátor a listanézetben a „formailag hiányos”, és „formailag hiánypótolt” 

státuszú rekordokat látja, de csak a „formailag hiánypótolt” státuszú rekordok esetében van lehetősége 

módosításra (Ellenőrzés gomb). A módosítás csak a formai ellenőrzés időszakában lehetséges. A 

„formailag hiánypótolt” státuszú rekordokat „formailag hiányos” vagy „formailag rendben” státuszba 

mentheti.  

 

Amennyiben „formailag hiányos” státuszba ment egy kritériumot a felhasználó, a sportszervezet licenc 

ügyintézője az alábbi e-mailt kapja: 

 

Tisztelt Ügyintéző,  

 

Sportszervezete által beadott licenc kérelem I.02 Nyilatkozat edzési létesítmény rendelkezésre állás 

kapcsán pontjához kapcsolódóan ismételt formai hiánypótlási felszólítás érkezett.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlást.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ Klublicenc Menedzser 
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Az egyes kritériumok szerkesztő felülete megegyezik a Kérelem adatai gombbal elérhető listanézet 

Megtekint gombjára megjelenő felületekkel, annyi kiegészítéssel, hogy minden egyes ilyen felületen van 

két írható mező:  

- Státusz: ezen a felületen elsősorban a „formailag hiánypótolt” státuszú kritériumokat vizsgálja a 

licenc adminisztrátor és licenc menedzser, és szükség esetén újabb formai hiánypótlást kér, vagy 

rendben lévőnek jelzik a kritériumot. Ez azt jelenti, hogy a „formailag hiánypótolt” státuszú 

rekordokat „formailag hiányos” vagy „formailag rendben” státuszba mentheti. 

- Megjegyzés: „formailag hiányos” státusz beállításakor adható meg / módosítható a hiánypótlási 

kéréshez kapcsolódó megjegyzés.  

 

A licenc szakértő a listában a kritérium csoportjához (ahol ő szakértő) tartozó „tartalmilag hiányos” és 

„tartalmilag hiánypótolt” státuszú rekordokat látja, és csak a „tartalmilag hiánypótolt” státuszú rekordok 

esetében van lehetősége módosításra (Ellenőrzés gomb). A módosítás csak a tartalmi ellenőrzés 

időszakában lehetséges. A „tartalmilag hiánypótolt” státuszú rekordokat „tartalmilag hiányos”, „szakértő 

elfogadta”, vagy, „szakértő elutasította” státuszba mentheti. Amennyiben „tartalmilag hiányos” 

státuszba ment egy kritériumot a felhasználó, a sportszervezet licenc ügyintézője az alábbi e-mailt kapja: 

 

Tisztelt Ügyintéző,  

 

Sportszervezete által beadott licenc kérelem L.04 Nyilatkozat leányvállalatokról pontjához kapcsolódóan 

ismételt tartalmi hiánypótlási felszólítás érkezett.  

 

Kérjük, lépjen be a rendszerbe, és végezze el a hiánypótlást.  

 

Üdvözlettel:  

 

MLSZ Klublicenc Szakértő 

 

Az egyes kritériumok szerkesztő felülete megegyezik a Kérelem adatai gombbal elérhető listanézet 

Megtekint gombjára megjelenő felületekkel, annyi kiegészítéssel, hogy minden egyes ilyen felületen van 

két írható mező: 

- Státusz: ezen a felületen elsősorban a „tartalmilag hiánypótolt” státuszú kritériumokat vizsgálja 

a licenc szakértő, és szükség esetén szakértői hiánypótlást kér. Ez azt jelenti, hogy a „tartalmilag 

hiánypótolt” státuszú rekordokat „tartalmilag hiányos”, „szakértő elfogadta”, vagy, „szakértő 

elutasította” státuszok állíthatóak be ezen a felületen. 

- Megjegyzés: „tartalmilag hiánypótolt” státusz beállításakor adható meg / szerkeszthető a 

hiánypótlási kéréshez kapcsolódó megjegyzés.  

 

Menedzseri javaslat 

A gombra kattintva felugró felületen két adat adható meg, és a menedzseri javaslat nyomtatvány 

generálható ki.  
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A felületen megadható adatok: 

- A szakértői vélemények alapján a licenckérelem: legördülő választólistából választható a 

következő érétkek közül: 

- megadását javaslom  

- hiánypótlásra felszólítani javaslom  

- megadását nem javaslom  

- Ha van megjegyzése, indoklása, akkor részletezve: szöveg adható meg.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ment és bezár gombra kattintáskor a mentést követően automatikusan generálásra kerül a menedzseri 

javaslat nyomtatványa. 

 

Határozatok 

A kijelölt kérelem rekordon állva a gombra kattintva az adott kérelemhez tartozó határozatok listájához 

jutunk.   
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Bizottság neve 

- Leírás 

- Feltöltés ideje 

- Figyelmeztetés ideje 

- Első letöltés ideje 

- Első letöltő 

- Lezárt?  

 

A listanézethez tartozó gombok: Letölt, Vissza. 

 

A Letölt gombra kattintva a kijelölt rekordhoz tartozó feltöltött fájl kerül letöltésre. A Letölt gomb csak a 

sportszervezethez tartozó ügyintéző számára aktív.  

 

Határozatok feltöltése 

 

Ezen a fülön van lehetőség az egyes licenc kérelmekhez kapcsolódó határozatok feltöltésére. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 
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- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó évadok közül az, melynek kezdő éve megegyezik az aktuális dátum évével - a 

szűrés kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Sportág 

- Évad 

- Típus 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Bizottság neve 

- Leírás 

- Feltöltés ideje 

- Figyelmeztetés ideje 

- Lezárt?  

- Első letöltés ideje 

- Első letöltő 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új feltöltés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sportszervezet: listából választható - csak azok a sportszervezetek kerülnek megjelenítésre a 

listában, akiknek a szűrésben megadott sportághoz és évadhoz kapcsolódóan van licenc 

kérelmük. 

- Bizottság: listából választható. 

- Figyelmeztetés ideje: alapértelmezetten a rögzítés dátuma + 3 munkanap a dátum, és 7:00 az 

idő, de módosítható.  

- Lezárva: listából választható, alapértelmezett értéke új felvitelnél „nem”.  

- Határozat feltöltése: dokumentum feltöltési lehetőség. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

A rendszer figyeli a licenc adminisztrátor és menedzser felhasználók belépésénél azt, hogy a hozzájuk 

tartozó határozatok között van-e olyan, amely még nincs letöltve és a figyelmeztetés ideje kisebb, mint a 

belépés időpontja. Amennyiben van legalább egy ilyen határozat, akkor a felhasználónak a  
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üzenet jelenik meg, mely az OK gombbal zárható le. Mindaddig megjelenik az üzenet, míg van ilyen 

határozat.  
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Hivatalos személyek 7.

7.1.Törzsadatok  

7.1.1.Személy törzsek  

Küldők  

 

A hivatalos személyekhez kapcsolódó személy törzsek esetében a legelső, amit rögzíteni szükséges, hogy 

kik küldhetik ezeket a személyeket, vagyis a küldők törzse. 

 

A listához tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás, de megváltoztatható - 

kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás-hoz  tartozó aktuális dátum 

szerinti évad, de megváltoztatható - kitöltése kötelező. 

- Megye: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor bármilyen megye kiválasztható – 

alapértelmezett értéke az MLSZ ebben az esetben - kitöltése kötelező. 

A kapcsolódó rekordok megjelennek a füleken az alapértelmezett szűréseknek megfelelően. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe.” 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

255 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető: 

- Küldő típusa 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Sportág 

- Évad 

- Megye 

- Érvényesség  

o dátumtól 

o dátumig 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új küldő felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

256 

 
A szerkesztő felület adatai: 

- Küldő típusa: listából választható. 

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki. 

- Személy neve: a választott személy neve. 

- Sportág: listából választható. 

- Évad: a sportághoz tartozó évadok közül választható – alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő.  

- Megye: listából választható. 

- Érvényességi dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Érvényességi dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten az 

évad végdátuma kerül a mezőbe - kitöltése kötelező. 

- Email: a küldő e-mail címe – mentéskor letárolásra kerül a felhasználó adatai közé, ha még nem 

volt ilyen adata, illetve, ha szükséges, módosítja azt. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha a felrögzített személyek még nem voltak felhasználóként berögzítve, akkor a program ezt elvégzi. 

Ezen kívül az itt felvett személyek bekerülnek a MINDENKI és a típusuknak megfelelő felhasználói 

csoportba, ha még ott nem szerepeltek. 

 

Játékvezetők 

 

A listához tartozó szűrés: 

- Megye: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor bármilyen megye kiválasztható – 
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alapértelmezett értéke az MLSZ ebben az esetben - kitöltése kötelező. A listában azok a 

játékvezetők kerülnek megjelenítésre, amelyek esetében a megye vagy a karbantartó megye 

egyezik a szűrt megyével. Viszont módosítani csak azt lehet, amelynél a karbantartó megye 

egyezik meg a felhasználó megyéjével (ha az üres, akkor bármelyik rekord módosítható). 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Megye 

- Karbantartó 

- Személy kód 

- Személy név 

- Vizsga dátuma 

- Sportorvosi érvényessége 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új játékvezető felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - módosításkor már nem módosítható - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személy neve - nem módosítható. 

- Cím: székhely - nem módosítható. 

- Születési hely: a választott személy születési helye - nem módosítható. 

- Születési idő: a választott személy születési helye - nem módosítható.  

- Adóazonosító: a választott személy adóazonosítója - módosítható és a módosított érték 

visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- TAJ szám: a választott személy TAJ száma - módosítható és a módosított érték visszaírásra kerül 

az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Személyi szám: a választott személy személyi száma - módosítható és a módosított érték 

visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Személyi igazolvány szám: a választott személyi igazolvány száma - módosítható és a módosított 

érték visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Útlevélszám: a választott személy útlevél száma - módosítható és a módosított érték visszaírásra 

kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Útlevél érvényessége: a választott személy útlevelének érvényessége - módosítható és a 

módosított érték visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Megye: listából választható. 

- Karbantartó megye: listából választható. 

- Vizsga dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Sportorvosi érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Státusz: listából választható - alapértelmezett értéke „aktív” - kitöltése kötelező. 

- Inaktív/szünet mettől: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Inaktív/szünet meddig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Email: a játékvezető e-mail címe – mentéskor letárolásra kerül a felhasználói és az egyéb 

személyes adatok közé, ha még nem volt ilyen adata, illetve, ha szükséges, módosítja azt. 
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A menüpontban egy személyhez csak egy rekord tartozhat. Ha ez nem teljesül, akkor mentéskor „A 

rekord nem menthető, mert a megadott személy már szerepel játékvezetőként. Kérjük a létező rekordot 

módosítsa!” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha a felrögzített személyek még nem voltak felhasználóként berögzítve, akkor a program ezt elvégzi. 

Ezen kívül az itt felvett személyek bekerülnek a MINDENKI és a Játékvezető elnevezésű felhasználói 

csoportba, ha még ott nem szerepeltek. 

 

Játékvezető ellenőrök 

A listához tartozó szűrés: 

- Megye: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor bármilyen megye kiválasztható – 

alapértelmezett értéke az MLSZ ebben az esetben - kitöltése kötelező. A listában azok a 

játékvezető ellenőrök kerülnek megjelenítésre, amelyek esetében a megye vagy a karbantartó 

megye egyezik a szűrt megyével. Viszont módosítani csak azt lehet, amelynél a karbantartó 

megye egyezik meg a felhasználó megyéjével (ha az üres, akkor bármelyik rekord módosítható). 

 

 
 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

260 

A listanézet oszlopai: 

- Megye 

- Karbantartó 

- Személy kód 

- Személy név 

- Vizsga dátuma 

- Sportorvosi érvényessége 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új játékvezető ellenőr felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kódja kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - módosításkor már nem módosítható - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személy neve - nem módosítható. 

- Cím: székhely - nem módosítható. 

- Születési hely: a választott személy születési helye - nem módosítható. 

- Születési idő: a választott személy születési helye - nem módosítható.  

- Adóazonosító: a választott személy adóazonosítója - módosítható és a módosított érték 

visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- TAJ szám: a választott személy TAJ száma - módosítható és a módosított érték visszaírásra kerül 

az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Személyi szám: a választott személy személyi száma - módosítható és a módosított érték 

visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 
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- Személyi igazolvány szám: a választott személyi igazolvány száma - módosítható és a módosított 

érték visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Útlevélszám: a választott személy útlevél száma - módosítható és a módosított érték visszaírásra 

kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Útlevél érvényessége: a választott személy útlevelének érvényessége - módosítható és a 

módosított érték visszaírásra kerül az Egyéb személyes törzsadatok közé. 

- Megye: listából választható. 

- Karbantartó megye: listából választható. 

- Vizsga dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Sportorvosi érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Státusz: listából választható - alapértelmezett értéke „aktív” - kitöltése kötelező. 

- Inaktív/szünet mettől: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Inaktív/szünet meddig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Email: az ellenőr e-mail címe – mentéskor letárolásra kerül a felhasználói és az egyéb személyes 

adatok közé, ha még nem volt ilyen adata, illetve, ha szükséges, módosítja azt. 

 

Egy személyhez csak egy, ebben a menüpontban rögzített rekord tartozhat. Ha ez nem teljesül, akkor 

mentéskor „A rekord nem menthető, mert a megadott személy már szerepel játékvezető ellenőrként. 

Kérjük a létező rekordot módosítsa!” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha a felrögzített személyek még nem voltak felhasználóként berögzítve, akkor a program ezt elvégzi. 

Ezen kívül az itt felvett személyek bekerülnek a MINDENKI és a Játékvezető ellenőr elnevezésű 

felhasználói csoportba, ha még ott nem szerepeltek. 

 

Szövetségi ellenőrök 

A listához tartozó szűrés: 

- Megye: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor bármilyen megye kiválasztható – 

alapértelmezett értéke az MLSZ ebben az esetben - kitöltése kötelező. A listában azok a 

szövetségi ellenőrök kerülnek megjelenítésre, amelyek esetében a megye egyezik a szűrt 

megyével.  
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A listanézet oszlopai: 

- Szervezet 

- Személy kód 

- Személy név 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szövetségi ellenőr felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kódja kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - módosításkor már nem módosítható - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személy neve - nem módosítható. 

- Szervezet: listából választható. 

- Státusz: listából választható - alapértelmezett értéke „aktív” - kitöltése kötelező. 

- Email: az ellenőr e-mail címe – mentéskor letárolásra kerül a felhasználó adatai közé, ha még 

nem volt ilyen adata, illetve, ha szükséges, módosítja azt. 

 

Egy személyhez csak egy, ebben a menüpontban rögzített rekord tartozhat. Ha ez nem teljesül, akkor 

mentéskor „A rekord nem menthető, mert a megadott személy már szerepel szövetségi ellenőrként. 

Kérjük a létező rekordot módosítsa!” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha a felrögzített személyek még nem voltak felhasználóként berögzítve, akkor a program ezt elvégzi. 

Ezen kívül az itt felvett személyek bekerülnek a MINDENKI és a Szövetségi ellenőr elnevezésű 

felhasználói csoportba, ha még ott nem szerepeltek. 

 

Biztonsági ellenőrök 

 

A listához tartozó szűrés: 

- Megye: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor bármilyen megye kiválasztható – 

alapértelmezett értéke az MLSZ ebben az esetben - kitöltése kötelező. A listában azok a 

biztonsági ellenőrök kerülnek megjelenítésre, amelyek esetében a megye egyezik a szűrt 

megyével. 
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A listanézet oszlopai: 

- Szervezet 

- Személy kód 

- Személy név 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szövetségi ellenőr felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - módosításkor már nem módosítható - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személy neve - nem módosítható. 

- Szervezet: listából választható. 

- Státusz: listából választható - alapértelmezett értéke „aktív” - kitöltése kötelező. 

- Email: az ellenőr e-mail címe – mentéskor letárolásra kerül a felhasználó adatai közé, ha még 

nem volt ilyen adata, illetve, ha szükséges, módosítja azt. 

 

Egy személyhez csak egy, ebben a menüpontban rögzített rekord tartozhat. Ha ez nem teljesül, akkor 

mentéskor „A rekord nem menthető, mert a megadott személy már szerepel biztonsági ellenőrként. 

Kérjük a létező rekordot módosítsa!” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha a felrögzített személyek még nem voltak felhasználóként berögzítve, akkor a program ezt elvégzi. 

Ezen kívül az itt felvett személyek bekerülnek a MINDENKI és a Biztonsági ellenőr elnevezésű 

felhasználói csoportba, ha még ott nem szerepeltek. 

 

7.1.2.Egyéb törzsek menüpont 

 

Sportszakmai törzsadatok 

 

Ezen a fülön rögzíthetőek be a játékvezetőkhöz, játékvezető asszisztensekhez és játékvezető 

ellenőrökhöz kapcsolódóan, évadokra, szezonokra, nemre vonatkozóan, hogy milyen szintű versenyeken 

vehetnek részt hivatalos személyként. 

 

A fülhöz tartozó előszűrések: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgáshoz tartozó aktuális dátum 

szerinti évad - kitöltése kötelező. 

- Szezon: listából választható, alapértelmezett értéke az őszi - kitöltése kötelező. 

- Szervezet: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; megye nélküli felhasználó esetén bármilyen megye kiválasztható, 

alapértelmezett érték ilyenkor az MLSZ - kitöltése kötelező. 

A szűrések módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 

 

A listanézeten minden jogosultsággal rendelkező felhasználó a hozzá kapcsolódó megyéhez tartozó 

adatokat láthatja és minden rekordot láthat a megye nélküli felhasználó. 
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A lista minden oszlopra szűrhető, lapozható:  

- Kód 

- Név 

- Születés 

- Státusz 

- Vizsga 

- Megye 

- Nem 

- Szakág 

- Típus 

- Keret tagság 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új adat rekord felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Egy személy adatai – áttekintő táblázat egy személy küldhetőségéről. 

Adatok másolása – adatfelvitel könnyítési lehetőség.   

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

267 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Szervezet: alapértelmezetten a felhasználó megyéje – ekkor nem módosítható; ha a 

felhasználóhoz nem tartozik megye, akkor listából választható. 

- Szakág: listából választható. 

- Évad: a szakághoz tartozó évadok közül választható – alapértelmezetten az aktuális dátum 

szerinti évad 

- Szezon: listából választható. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki az aktív 

játékvezetők és játékvezető ellenőrök közül. 

- Név: a választott személy neve. 

- Nem: listából választható. 

- Típus: listából választható. 

- Szint: listából választható. 

- Versenytípus:  

o FIFA/UEFA szint esetén a mező inaktív.  

o országos szint esetén listából választható az országos bajnokságok közül. 

o megyei szint esetén listából választható a megyei bajnokságok közül. 

 

 

Egy személy adatai 

 

A gombra kattintva először egy szűrő felület jelenik meg a következő megadható paraméterekkel: 
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- Szervezet: alapértelmezetten a felhasználó megyéje – ekkor nem módosítható; ha a 

felhasználóhoz nem tartozik megye, akkor listából választható. 

- Szakág: listából választható. 

- Évad: a szakághoz tartozó évadok közül választható – alapértelmezetten az aktuális dátum 

szerinti évad  

- Szezon: listából választható. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki az aktív 

játékvezetők és játékvezető ellenőrök közül. 

- Név: a választott személy neve. 

 

Mégsem gomb megnyomásakor bezárjuk a szűrő felületet.  

 

Tovább gomb megnyomásakor megjelenik a felület, mely megmutatja, hogy a választott személy az 

adott évadban, szezonban milyen nemű és szintű versenyeken vehet részt hivatalos személyként. 

 

 
 

A felülethez tartozó gomb: a Bezár, melynek megnyomásakor visszatérünk a szűrő felülethez. 

 

 

Adatok másolása 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Sportág: listából választható  sportágak közül 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 

- Forrás szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben még nem szerepelnek a 

szükséges adatok 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

269 

 

A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 

 

NAV üzemanyag árak  

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Árak:  

o keverék 

o 95-ös ólmozatlan 
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o diesel 

o gázüzemű LPG 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új ár rekord felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

Az üzemanyag típusokhoz tartozó árak csak együtt szerkeszthetőek az egyes időszakokra vonatkozóan. 

Egymást átfedő időszakok nem rögzíthetőek! 

Szerkesztő felület mezői: 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező – 

alapértelmezetten a legmagasabb végdátumú rekord értékét követő nap.  

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező – 

alapértelmezetten a Dátumtól érték hónapjának utolsó napja. 

- Árak:  

o keverék 

o 95-ös ólmozatlan 

o diesel 

o gázüzemű LPG 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Elszámolható összegek 

 

Ezen a fülön azokat az elszámolható összegeket kell rögzíteni, amelyeket az egyes posztokra küldött 

hivatalos személyek elszámolhatnak mérkőzésenként, a mérkőzés státuszától függően. A díjfizetési 

rendben alkalmazott összegek bekerülnek a nyilvántartási törzseknél az adatbázisba (számlázható díjak), 

ezen a fülön pedig versenyenként lehet megadni a konkrét összegeket. Minden egyes versenyhez 

kapcsolódóan megadható lesz a díjfizetési rend szerint meghatározott összegtől eltérő összeg akár 

szezononként. 

 

A fülhöz tartozó előszűrések: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgáshoz tartozó aktuális dátum 

szerinti évad - kitöltése kötelező. 
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- Szezon: listából választható, alapértelmezett értéke az őszi - kitöltése kötelező. 

- Szervezet: listából választható, alapértelmezett értéke a felhasználóhoz tartozó megye, ami nem 

változtatható meg; megye nélküli felhasználó esetén bármilyen megye kiválasztható, 

alapértelmezett érték ilyenkor az MLSZ - kitöltése kötelező. 

A szűrések módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 
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A lista minden oszlopra szűrhető, és a Versenyek jelennek meg benne a szűréseknek megfelelően. 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Verseny neve 

- Megye 

- Sportág 

- Nem 

- Verseny alaptípus 

- Verseny osztály 

- Korosztály 

- Díjrögzítés van 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosítás – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekintés – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

273 

 
 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok: 

 

Verseny adatai: 

- Verseny neve 

- Sportág 

- Évad 

- Szervezet 

- Nem 

- Korosztály 

- Versenytípus 

 

Posztonként és mérkőzés állapotonként összegek megadása: ezek metszéspontjaiba kerülnek be a 

megfelelő összegek. Alapértelmezett értékek a Törzsadatok\Nyilvántartási törzsek\Számlázható dijak 

menüpontban megadott értékek, de ezek is módosíthatóak. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Nyilatkozatok ellenőrzése 

 

A Hivatalos személyek / Törzsadatok / Egyéb törzsek  

 

A lista minden oszlopra szűrhető, ill. lapozható, és a következő előszűrések tartoznak hozzá: 

- Év: listából választhatunk, csak olyan évek közül, amelyekhez kapcsolódóan létezik „Hivatalos 

személy” típusú nyilatkozat rekord - alapértelmezetten az aktuális dátumnak megfelelő év - 

kitöltése kötelező.  

- Funkció: listából választható - a szűrés kötelező, alapértelmezett értéke a játékvezető.  

- Szervezet: karbantartó megye - alapértelmezetten üres – a szűrés nem kötelező. 

 

A listában az aktuális évnél korábbi években azok a személyek kerülnek megjelenítésre, akiknek van a 

szűréseknek megfelelő nyilatkozata.  

A listában az aktuális évnél azok a személyek kerülnek megjelenítésre, akiknek van a szűréseknek 

megfelelő nyilatkozata, vagy pedig nincs még nyilatkozata, de a státusza „aktív”. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Karbantartó megye 

- Funkció 

- Nyilatkozat állapota 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

275 

- Nyilatkozat státusza 

 

A listanézet gombja: Nyilatkozat adatai.  

 

A gomb megnyomására a felületen megjelenítésre kerül a személyhez tartozó nyilatkozat a hozzá 

tartozó adatokkal.  

A felületen bármely adat módosítható, rögzíthető az aktuális, illetve a következő év esetén. Korábbi 

években csak megtekintésre van lehetőség.  

 

 
 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok: 

- Év: 4 jegyű egész számmal adható meg – új rekord felvitelekor alapértelmezetten az aktuális év - 

kitöltése kötelező, jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező, jóváhagyott 

státuszban már nem módosítható; mentéskor, ha az előző rekord dátumig mezője üres, akkor az 

itt megadott dátumot megelőző nap kerül bele.  

- Dátumig: program tölti, felhasználó által nem módosítható. 

- Státusz: új felvitelkor „rögzített” – „jóváhagyott” státuszban csak a gépjármű adatok 

módosíthatóak. 

- Elszámolás módja: listából választható - kitöltése kötelező, „jóváhagyott” státuszban már nem 

módosítható. 

- Van 36 órás munkaviszonya?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az 

Elszámolás módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem 

módosítható; Igen választása esetén a Munkahely adatok blokk kitöltése kötelező. 

- MLSZ alkalmazott?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az Elszámolás 

módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 
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- Munkahely adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha van 36 

órás munkaviszonya a személynek; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Munkahely neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha az 

elszámolás módja „számlát ad”; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Vállalkozás neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adószáma: 11 karakteres mezőben számokkal adható meg. 

- Vállalkozás bankszámlaszáma: 24 karakteres mezőben számokkal adható meg.  

- SUP kód: adatátadási azonosító. 

- Gépjármű adatok: a mezők kitöltése nem kötelező – az adatok jóváhagyott státuszban is 

módosíthatóak. 

- Rendszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Teljesítmény: 5 karakteres szöveges mezőben adható meg. 

- Üzemanyag típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Gépjármű tulajdonosa?: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Nyilatkozat értékek - csak akkor adható meg itt érték, ha az Elszámolás módja magánszemély: 

- Nyilatkozat típus: minden érvényes nyilatkozat típus neve 

- Érték: a nyilatkozat típustól függően listából választható, vagy megadható a mező 

értéke. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Az itt létrehozott, vagy itt módosított rekordok mentéskor „jóváhagyott” státuszban jönnek létre, illetve 

kerülnek mentésre. 

7.2.Küldés és kizárás menüpont 
 

A hivatalos személyek küldése és a küldés elfogadása egy összetett, több lépésből álló folyamat. A 

menüpontban elvégezhető feladatok: 

- A hivatalos személyek kizárhatnak küldést (nem alkalmas dátumok megadása, más személyekkel 

együtt való küldés, egyes sportszervezetekhez való küldés). 

- A küldők is tilthatják az egyes hivatalos személyek küldését (nem alkalmas dátumok megadása, 

más személyekkel együtt való küldés, egyes sportszervezetekhez való küldés). 

- Az egyes versenyekhez hozzá lehet rendelni a versenyt szervező szervezettől eltérő hivatalos 

személyt küldő és fizető szervezeteket. 

- A küldők felrögzíthetik, hogy mely mérkőzésekre mely játékvezetőket küldik ki. 

- A küldést felügyelő személyek (pl. játékvezetői iroda vezetője) a hivatalos személyek számára 

láthatóvá tehetik a küldéseket. 

- A küldött hivatalos személyek a küldéseket elfogadhatják vagy elutasíthatják (elutasítás esetén a 

küldőnek más személyt kell küldenie adott posztra). 

 

7.2.1.Küldés kizárás 

 

Ezen a fülön minden hivatalos személy megadhat olyan napokat, amelyeken nem tud részt venni 

mérkőzésen hivatalos személyként, tehát nem kér küldést (pl. szabadságon lesz), illetve olyan 

személyeket, ill. sportszervezeteket is rögzíthet a rendszerbe, akikkel valamilyen ok miatt nem kíván 

együtt dolgozni. Ezeknek a részleteknek a megtekintésére, módosítására a Küldés kizárás fülön van 

lehetőség. 

A fülhöz jogosultsága a hivatalos személyeknek és a küldőknek van. 

A különféle (Játékvezető, Játékvezető ellenőr, Szövetségi ellenőr, Biztonsági ellenőr) küldő felhasználói 

csoportban lévő, a menüponthoz jogosultsággal rendelkező személyek csak azoknak a kizárási rekordjait 

láthatják, akiknek karbantartóik és a küldési típusuknak megfelelő - tehát a játékvezető küldő csak a 

játékvezetők kizárásait láthatja, a játékvezető ellenőr csak a játékvezető ellenőrök kizárásait, stb., illetve 

a hivatalos személyek saját kizárásaikat. 
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A listanézet oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Születési dátum 

- Státusz 

- Megye 

- Karbantartó 

- Vizsga dátuma 

- Típus 

 

A listanézet gombjai: Megtekintés, Szerkesztés.  
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A szerkesztő felület mezői: 

- Személy adatai, melyek nem módosíthatóak. 

- Kód 

- Név 

- Születési dátum 

 

- Kikkel nem kíván együttműködni: megjelenítésre kerül az eddig felvitelre került 

együttműködésből kizárt személy(ek) kódja és neve. A lista bővíthető az Új felvitel gomb 

megnyomásával: 

ahol: 

- Kód: Keresés gomb segítségével választható a hivatalos személyek közül.  

- Név: kód alapján kerül kitöltésre. 

 

A szerkesztő felület funkció gombjai a Tovább (adatok mentésre kerülnek) és a Mégsem 

(visszatérünk az előző felületre).  

Törlés is lehetséges a listából, a lista elemek végén található Törlés gomb megnyomásával.  
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- Mely sportszervezetek esetén nem kér küldést: megjelenítésre kerül az eddig felvitelre került 

küldésből kizárt sportszervezet(ek) kódja és neve. A lista bővíthető az Új felvitel gomb 

megnyomásával: 

 

 
ahol: 

- Kód: Keresés gomb segítségével választható a sportszervezetek közül.  

- Név: kód alapján kerül kitöltésre. 

  

A szerkesztő felület funkció gombjai a Tovább (adatok mentésre kerülnek) és a Mégsem 

(visszatérünk az előző felületre).  

Törlés is lehetséges a listából, a lista elemek végén található Törlés gomb megnyomásával. 

 

- Mikor nem küldhető: grafikus naptár nézet felületen jelölhető meg, hogy a hivatalos személy 

mely napokon nem kér küldést. A felületen megjelenő naptár nézet 2 hónapot (mindig az 

aktuálisat, és az azt követőt) jeleníti meg, de lapozható (előre és hátra is). Bővítés lehetséges az 

Új felvitel gomb megnyomásával: 

-  

 
ahol: 

- Dátumtól: jövőbeli nap adható csak meg. 

- Dátumig: alapértelmezetten a Dátumtól mezőben megadott dátum, de annál nagyobb 

dátumra módosítható. 

 

A szerkesztő felület funkció gombjai a Tovább (adatok mentésre kerülnek) és a Mégsem 

(visszatérünk az előző felületre).  

Törlés is lehetséges a Törlés gomb megnyomásával. 

 

A szerkesztő felületen egy Bezár gomb található, hiszen az időközben végzett módosítások egyből 

mentésre kerülnek. 
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7.2.2.Küldés tiltás  

 

A küldők, vagy a Játékvezetői Bizottságok minden személyhez megadhatnak olyan napokat, amelyeken 

adott személy nem küldhető (ez lehet akár szankció egy játékvezető ellen). Olyan sportszervezeteket is 

lehet rögzíteni minden személyhez, ahová valamilyen okból (pl. összeférhetetlenség) az adott személy 

nem küldhető. Ezeknek a részleteknek a megtekintésére, módosítására a Küldés tiltás fülön van 

lehetőség. 

A fülhöz jogosultsága a küldőknek van. A különféle (Játékvezető, Játékvezető ellenőr, Szövetségi ellenőr, 

Biztonsági ellenőr) küldő felhasználói csoportban lévő, a menüponthoz jogosultsággal rendelkező 

személyek csak azoknak a tiltási rekordjait láthatják, akiknek karbantartóik és a küldési típusuknak 

megfelelő - tehát a játékvezető küldő csak a játékvezetők tiltásait láthatja, a játékvezető ellenőr csak a 

játékvezető ellenőrök tiltásait, stb. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Születési dátum 

- Státusz 

- Megye 

- Karbantartó 

- Vizsga dátuma 

- Típus 
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A listanézet gombjai: Megtekintés, Szerkesztés.  

 

 
 

A szerkesztő felület felépítése és mezői: 

- Személy adatai, melyek nem módosíthatóak. 

- Kód 

- Név 

- Születési dátum 

 

- Mely sportszervezetek esetén nem küldhető: megjelenítésre kerül az eddig felvitelre került 

tiltott sportszervezet(ek) kódja és neve. A lista bővíthető az Új felvitel gomb megnyomásával: 

 

 
 

ahol: 

- Kód: Keresés gomb segítségével választható a sportszervezetek közül.  

- Név: kód alapján kerül kitöltésre. 

  

A szerkesztő felület funkció gombjai a Tovább (adatok mentésre kerülnek) és a Mégsem 

(visszatérünk az előző felületre).  

Törlés is lehetséges a listából, a lista elemek végén található Törlés gomb megnyomásával. 

 

- Játékvezető letiltva: grafikus naptár nézet felületen jelölhető meg azok a napok, amelyeken a 

hivatalos személy nem küldhető. A felületen megjelenő naptár nézet 2 hónapot (mindig az 
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aktuálisat, és az azt követőt) jeleníti meg, de lapozható (előre és hátra is). Bővítés lehetséges az 

Új felvitel gomb megnyomásával: 

 
ahol: 

- Dátumtól: jövőbeli nap adható csak meg. 

- Dátumig: alapértelmezetten a Dátumtól mezőben megadott dátum, de annál nagyobb 

dátumra módosítható. 

 

A szerkesztő felület funkció gombjai a Tovább (adatok mentésre kerülnek) és a Mégsem 

(visszatérünk az előző felületre).  

Törlés is lehetséges a Törlés gomb megnyomásával. 

A szerkesztő felületen egy Bezár gomb található, hiszen az időközben végzett módosítások egyből 

mentésre kerülnek. 

 

7.2.3.Küldés-kifizetés megyékre osztás fül 

 

Azt, hogy melyik mérkőzésre ki küldhet játékvezetőt, és ki fizeti a játékvezetőt, alapvetően az határozza 

meg, hogy a versenynél mi volt a beállítás a mérkőzések létrehozásakor: 

- a versenyt szervező megye küldhet, vagy 

- a hazai csapat megyéje küldhet. 

 

Ettől az alap beállítástól azonban minden mérkőzés esetén el lehet térni. Minden mérkőzés és minden 

küldött személy esetében megadható (megváltoztatható), hogy melyik szervezet küldi a mérkőzésre az 

adott személyt, és melyik szervezet fizeti az adott személyt. 

A Küldés-kifizetés megyékre osztás funkcióval a mérkőzés létrehozásakor létrejövő rekordok 

módosíthatóak: megadható a generálttól eltérő küldő és fizető szervezet (megye).  

 

A fülhöz előszűrések tartoznak, amelyek a listanézet felett jelennek meg a fülön: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad. 

- Szervezet: listából választható, alapértelmezetten a felhasználóhoz tartozó megye - 

módosítására csak akkor van lehetőség, ha a felhasználóhoz nem tartozik megye, vagy pedig a 

megye az MLSZ. 

- Verseny: listából választható, a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: csak akkor szűrhető, ha kiválasztottunk egy versenyt.  

 

A megadott szűrések a Szűrés gomb megnyomásával lépnek életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Forduló 

- Mérkőzés időpontja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Megye 

- Státusz 

 

A listanézet gombjai: Megtekint, Módosít. A Módosít gomb csak akkor aktív, ha a mérkőzés státusza 

„tervezett”. 
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A szerkesztő felület felső részén megjelenítésre kerülnek a mérkőzés adatai, módosításuk nem 

lehetséges: 

- Verseny neve 

- Évad 

- Szervezet 

- Küldő szervezet 

- Korosztály 

- Típus 

- Nem 

- Mérkőzés kódja 

- Mérkőzés időpontja 

- Forduló 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

 

Alatta felsorolásra kerülnek a mérkőzéshez kapcsolódó rekordok 3 oszlopban: 

- Poszt neve - megjelenített adat, nem módosíthatóak. 

- Küldő szervezet: a választott mérkőzéshez, és poszthoz tartozó adat kerül megjelenítésre, 

módosítható. 

- Fizető szervezet: a választott mérkőzéshez, és poszthoz tartozó adat kerül megjelenítésre, 

módosítható. 

A Küldő szervezet és Fizető szervezet oszlopok mellett lévő Mind azonos gomb arra szolgál, hogy ha 

beállítunk a legelső sorban egy értéket, akkor a gomb megnyomásával a többi sorban is ugyanezt az 

értéket állítjuk be. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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7.2.4.Küldés 

 

Ha már minden adat rendelkezésre áll a küldéshez (fel van rögzítve a mérkőzés, a törzsadatok, küldési 

korlátozások), akkor megtörténhet a küldés. A küldő szervezetekhez tartozó személyek beállíthatják 

minden mérkőzéshez kapcsolódóan, hogy mely személyeket küldik. 

Ugyanarra a posztra egy mérkőzésen csak egy személy küldhető (tehát nem lehet pl. 2 db játékvezetője 

egy mérkőzésnek), és egy személy egy mérkőzésen csak egy posztot tölthet be (tehát nem lehet valaki 

egy mérkőzésen pl. játékvezető és szövetségi ellenőr). 

 

Szűrések lehetségesek, amelyek a listanézet felett kerülnek megjelenítésre: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad. 

- Szervezet: alapértelmezett a küldőknél beállított megye, vagy a felhasználó megyéje, ami nem 

módosítható, kivéve, ha a felhasználó adminisztrátor. A szűrés kötelező. 

- Verseny: listából választható, a szűrés kötelező. 

- Típus: küldő típus - alapértelmezetten a felhasználóhoz tartozó típus; ha több különböző típus 

értékkel rendelkezik a felhasználó, akkor ezek listából választhatóak, egyébként nem 

módosítható, kivéve adminisztrátor felhasználó esetén, aki a teljes listából választhat. A szűrés 

kötelező. 

A szűrések a Szűrés gomb megnyomásával lépnek életbe. 

 

 
 

A lista lapozható, és minden oszlopra szűrhető - oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Forduló 
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- Mérkőzés időpontja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Státusz 

- Módosítás alatt: Igen az értéke, ha a mérkőzésre módosítási igény, illetve annak elbírálása 

folyamatban van. 

 

A listanézet gombjai: Módosít, Megtekint, Edzőmérkőzések, Válogatott küldések, Minitorna küldések. 

 

Módosíthatósági szabályok:  

- csak olyan mérkőzéshez állítható be új küldés, vagy módosítható a küldés, amelynek a státusza 

„tervezett”, más státuszok esetében a Módosítás gomb inaktív. 

- „tervezett” státusz esetén a Módosítás gomb csak azon felhasználók számára aktív, akik 

adminisztrátorok, vagy pedig rendelkeznek a fülhöz jogosultsággal, és érvényes küldők. Mások 

számára a Módosítás gomb inaktív. 

 

 
 

A felület felső részén a mérkőzés információi találhatóak: 

- Verseny neve 

- Évad 

- Szervezet 

- Küldő szervezet 
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- Korosztály 

- Típus 

- Nem 

- Mérkőzés kódja 

- Időpont 

- Forduló 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

 

Alatta felsorolásra kerülnek a mérkőzéshez kapcsolódó küldés adatok: 

- Küldő szervezet: a poszthoz, és a mérkőzéshez tartozóan a küldő szervezet neve jelenik meg - 

nem módosítható. 

- Poszt neve: megjelenített adat, nem módosítható. 

- Küldés: listából választható a feltételeknek megfelelő (adott poszthoz tartozó, aktív és nem 

kizárt, vagy tiltott) személyek közül. 

A felhasználónak csak azon posztok esetén van joga beállítani küldést, amely posztokhoz 

tartozóan küldőként szerepel, a többi poszt esetében csak láthatja a küldött személy kódját és 

nevét (ha van), de nem változtathat rajta. 

Meglévő küldés módosítása esetén az eredeti küldés státusza „törölt” lesz, a módosított küldés 

státusza pedig „nem látható”, vagy, ha az eredeti küldés státusza már „látható”, vagy 

„elfogadott” volt, akkor „látható”. 

- Státusz: megjelenített adat.  

- Indoklás: elutasítás esetén kitöltendő.  

 

A szerkesztő felület alatt felsorolásra kerülnek mindkét csapathoz tartozóan a versenyen belüli előző 

max. 5 mérkőzés küldésének adatai: 

- először a Hazai csapat küldései 

- utána a Vendég csapat küldései. 

 

A táblázat felépítése: 

- Sportszervezet neve 

- Mérkőzés adatok:  

- Forduló 

- Dátum és idő 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Posztok: az oszlop fejlécében felsorolásra kerül minden hivatalos személy típusú poszt, 

és az egyes sorokban megjelenítésre kerül, hogy az adott mérkőzésen ki lett arra a 

posztra küldve. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy az egyes posztokhoz megadott személyek között vannak-e egymást 

kizáró személyek. Ha igen, akkor az „X és Y személyek küldése kizárja egymást. Kérjük, módosítson a 

küldés adatain.” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

Mentéskor, ha már van egy adott mérkőzéshez küldés rekord, amelynek státusza: 

a. státusza = „nem látható”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és  

 létrejön egy új rekord „nem látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra. 

b. státusza = „látható”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és a küldött az alábbi email-t kapja: 

Tisztelt Bánk András! 

 

Az Ön küldése a(z) Tartalék játékvezető poszton az alábbi mérkőzésre törlésre került: 

  Verseny neve: NB I. verseny J_2 

  Mérkőzés:1415 

  Csapatok: DVTK – UP. Dózsa 

  Dátum és időpont: 2015.09.08 16:00 

  Helyszín: Dunaferr Aréna 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

 létrejön egy új rekord „látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra és a felhasználó a következő figyelmeztetést kapja: „Az Ön által rögzített 

küldés látható státuszban jött létre, mert a mérkőzéshez már volt látható küldés.”, valamint a 

küldött az alábbi email-t kapja: 

 

Tisztelt Kiss Roland! 

 

Ön új küldést kapott Tartalék játékvezető poszton a következő mérkőzésre: 

  Verseny neve: NB I. verseny J_2 

  Dátum és időpont: 2015.09.08 16:00 

  Helyszín: Dunaferr Aréna 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

c. státusza = „elfogadott”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és a küldött erről email-t kap (lásd b. pont) 

 létrejön egy új rekord „látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra és a küldött erről email-t kap (lásd b. pont) 
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d. státusza = „elutasított”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor létrejön egy új rekord „látható” 

státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, ugyanarra a posztra és a küldött erről email-

t kap (lásd b. pont) 

 

Küldés edzőmérkőzésekre 

 

Hivatalos személyek / Küldés és kizárás menüpontba a Küldés fül listanézetén lévő gomb: 

Edzőmérkőzések. A gombra kattintva az Edzőmérkőzések küldéseihez jutunk. 

 

A listához tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje (ekkor nem 

módosítható), vagy ha ilyen nincs, akkor választható - a szűrés kötelező. 

- Típus: alapértelmezetten a személyhez tartozó típus (ha több van, választható) - nem 

módosítható, kivéve admin esetén, aki a teljes listából választhat - a szűrés kötelező. 

A szűrések a Szűrés gomb megnyomásával lépnek életbe. 

 

 
 

A lista lapozható, és minden oszlopra szűrhető; oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Mérkőzés időpontja 

- Hazai csapat 
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- Vendég csapat 

- Státusz 

 

A listanézet gombjai: Megtekint, Módosít, Vissza (hatására visszatérünk az eredeti listanézetre). 

 

Módosíthatósági szabályok:  

- csak olyan mérkőzéshez állítható be új küldés, vagy módosítható a küldés, amelynek a státusza 

„tervezett”, más státuszok esetében a Módosítás gomb inaktív. 

- „tervezett” státusz esetén a Módosítás gomb csak azon felhasználók számára aktív, akik 

adminisztrátorok, vagy pedig rendelkeznek a fülhöz jogosultsággal, és érvényes küldők. Mások 

számára a Módosítás gomb inaktív. 

 

 
A felület felső részén a mérkőzés információi találhatóak: 

- Szervezet 

- Sportág 

- Évad 

- Mérkőzés kódja 

- Mérkőzés időpontja 

- Hazai sportszervezet 

- Vendég sportszervezet 

- Hazai csapat neve 

- Vendég csapat neve 

 

Alatta felsorolásra kerülnek a mérkőzéshez kapcsolódó küldés adatok: 
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- Küldő szervezet: a poszthoz, és a mérkőzéshez tartozóan a küldő szervezet neve jelenik meg - 

nem módosítható. 

- Poszt neve: megjelenített adat, nem módosítható. 

- Küldés: listából választható a feltételeknek megfelelő (adott poszthoz tartozó, aktív és nem 

kizárt, vagy tiltott) személyek közül. 

A felhasználónak csak azon posztok esetén van joga beállítani küldést, amely posztokhoz 

tartozóan küldőként szerepel, a többi poszt esetében csak láthatja a küldött személy kódját és 

nevét (ha van), de nem változtathat rajta. 

Meglévő küldés módosítása esetén az eredeti küldés státusza „törölt” lesz, a módosított küldés 

státusza pedig „nem látható”, vagy, ha az eredeti küldés státusza már „látható”, vagy 

„elfogadott” volt, akkor „látható”. 

- Státusz: megjelenített adat.  

- Indoklás: elutasítás esetén kitöltendő. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy az egyes posztokhoz megadott személyek között vannak-e egymást 

kizáró személyek. Ha igen, akkor az „X és Y személyek küldése kizárja egymást. Kérjük, módosítson a 

küldés adatain.” üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

Mentéskor, ha már van egy adott mérkőzéshez küldés rekord, amelynek státusza: 

a. státusza = „nem látható”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és  

 létrejön egy új rekord „nem látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra. 

b. státusza = „látható”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és a küldött az alábbi email-t kapja: 

 

Tisztelt Bánk András! 

 

Az Ön küldése a(z) Tartalék játékvezető poszton az alábbi edzőmérkőzésre törlésre került: 

  Mérkőzés:1415 

  Csapatok: DVTK – UP. Dózsa 

  Dátum és időpont: 2015.09.08 16:00 

  Helyszín: Dunaferr Aréna 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

 létrejön egy új rekord „látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra és a felhasználó a következő figyelmeztetést kapja: „Az Ön által rögzített 

küldés látható státuszban jött létre, mert a mérkőzéshez már volt látható küldés.”, valamint a 

küldött az alábbi email-t kapja: 
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Tisztelt Kiss Roland! 

 

Ön új küldést kapott Tartalék játékvezető poszton a következő edzőmérkőzésre: 

  Dátum és időpont: 2015.09.08 16:00 

  Helyszín: Dunaferr Aréna 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

c. státusza = „elfogadott”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor  

 az eredeti küldés rekord „törölt” státuszt kap, és a küldött erről email-t kap (lásd b. pont) 

 létrejön egy új rekord „látható” státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, 

ugyanarra a posztra és a küldött erről email-t kap (lásd b. pont) 

 

d. státusza = „elutasított”, és kiválasztunk egy másik személyt, akkor létrejön egy új rekord „látható” 

státuszban a másik személyre, ugyanarra a mérkőzésre, ugyanarra a posztra és a küldött erről email-

t kap (lásd b. pont) 

 

Válogatott küldések 

 

A gombra kattintva a Válogatott küldések listájához kerülünk. A lista minden oszlopra szűrhető és 

sorrendezhető, lapozható. 

 

 
 

A lista oszlopai: 
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- Válogatott 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Évad 

- Válogatott esemény 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Státusz 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Mérkőzés helyszíne 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új küldés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése - csak akkor törölhető, ha státusza „nem látható”.  

Vissza – hatására visszakerülünk a küldések listájához. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Válogatott: listából választható, kitöltése kötelező. 
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- Válogatott esemény: a választott válogatotthoz tartozó válogatott események közül választható, 

kitöltése kötelező. 

- Küldés típusa: listából választható. 

- Dátumtól: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „kísérőként 

napidíjjal” érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva. 

- Dátumig: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „kísérőként 

napidíjjal” érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva. 

- Mérkőzés kódja: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” 

érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - listából választható a kiválasztott 

válogatott eseményhez tartozóan. 

- Mérkőzés dátuma: a mező csak akkor jelenik meg, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” érték került 

kiválasztásra, nem módosítható. 

- Mérkőzés helyszíne: a mező csak akkor jelenik meg, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” érték 

került kiválasztásra, nem módosítható.  

- Poszt: listából választható. 

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a Keresés gombra kattintva választható ki - csak azok a 

személyek kerülnek megjelenítésre, akiknek van sportszakmai törzsadata (lásd! Hivatalos 

személyek\Egyéb törzsek\Sportszakmai törzsadatok) és az megfelel az esemény évadának, nemének 

és idejének, valamint státuszuk „aktív”.  

- Személy neve: a választott kód alapján kerül megjelenítésre. 

- Státusz: új rekord létrehozásakor „nem látható” státuszban jön létre a rekord. Ha a rekord „látható” 

vagy „elfogadott” státuszban van, akkor van lehetőség törölt státuszba állítani módosításkor. 

„elfogadott” és „elutasított” státuszú rekord nem módosítható. „nem látható” státuszú küldés 

esetén van lehetőség törlésre a Töröl gombbal. 

- Indoklás: nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Küldés módosítása 

Ha egy küldés státuszát töröltre állítjuk, akkor a következő e-mailt kapja a küldött személy: 

 

Tisztelt Kun Gazda Péter! 

 

Az Ön küldése a(z) Válogatott kísérő poszton az alábbi válogatott eseményre törlésre került: 

  Esemény neve: EB selejtező 

  Mérkőzés: 1 

  Csapatok: Magyarország – Franciaország 

  Dátum és időpont: 2015.09.24 14:40 

  Helyszín: Puskás Ferenc Stadion 
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Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

 

Látható státuszú rekord módosításakor a küldött az alábbi email-t kapja: 

 

Tisztelt Alex Péter! 

 

Az Ön küldése módosult a következő válogatott eseményre: 

 
Régi érték Új érték 

Esemény neve EB selejtező EB selejtező 

Mérkőzés 1 1 

Csapatok Magyarország - Franciaország Magyarország - Franciaország 

Dátum és időpont 2015.09.24 14:40 2015.09.24 14:40 

Helyszín Puskás Ferenc Stadion Puskás Ferenc Stadion 

Poszt Válogatott kísérő Válogatottabb kísérő 

 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

Elfogadott státuszú rekord módosításakor az alábbi tartalmú email-t kapja a küldött:  

 

Tisztelt Kovács Ádám! 

 

Az Ön küldése módosult a következő válogatott eseményre: 

 
Régi érték Új érték 

Esemény neve EB selejtező EB selejtező 

Időintervallum 2015.10.10 - 2015.10.11 2015.10.10 - 2015.10.11 

Poszt Válogatott kísérő Válogatottabb kísérő 

 

A küldéssel kapcsolatban Önnek nincs teendője az IFA rendszerben. 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

Minitorna küldések 

 

A gombra kattintva a Minitornákra való küldések listájához kerülünk. A lista minden oszlopra szűrhető és 

sorrendezhető, lapozható. 
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A listanézet oszlopai: 

- Minitorna 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Mérkőzés helyszíne 

- Státusz 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új küldés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése - csak akkor törölhető, ha státusza „nem látható”.  

Vissza – hatására visszakerülünk a küldések listájához. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Minitorna: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Küldés típusa: listából választható.  

- Dátumtól: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „kísérőként 

napidíjjal” érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva. 

- Dátumig: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „kísérőként 

napidíjjal” érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva. 

- Mérkőzés kódja: a mező csak akkor jelenik meg, és tölthető ki, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” 

érték került kiválasztásra, és ebben az esetben kötelező kitölteni - listából választható a kiválasztott 

válogatott eseményhez tartozóan. 

- Mérkőzés dátuma: a mező csak akkor jelenik meg, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” érték került 

kiválasztásra, nem módosítható. 

- Mérkőzés helyszíne: a mező csak akkor jelenik meg, ha a küldés típusánál a „mérkőzésre” érték 

került kiválasztásra, nem módosítható.  

- Poszt: listából választható. 

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a Keresés gombra kattintva választható ki - csak azok a 

személyek kerülnek megjelenítésre, akiknek van sportszakmai törzsadata (lásd! Hivatalos 

személyek\Egyéb törzsek\Sportszakmai törzsadatok) és az megfelel az esemény évadának, nemének 

és idejének, valamint státuszuk „aktív”.  

- Személy neve: a választott kód alapján kerül megjelenítésre. 

- Státusz: új rekord létrehozásakor „nem látható” státuszban jön létre a rekord. Ha a rekord „látható” 

vagy „elfogadott” státuszban van, akkor van lehetőség törölt státuszba állítani módosításkor. 

„elfogadott” és „elutasított” státuszú rekord nem módosítható. „nem látható” státuszú küldés 

esetén van lehetőség törlésre a Töröl gombbal. 

- Indoklás: nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Küldés módosítása 

Ha egy küldés státuszát töröltre állítjuk, akkor a következő e-mailt kapja a küldött személy: 

 

Tisztelt Kovács Ádám! 

 

Az Ön küldése a(z) Játékvezető kísérő poszton az alábbi minitorna eseményre törlésre került: 

  Minitorna neve: Székelyudvarhelyért Kupa 

  Mérkőzés: 7 

  Csapatok: FC Brassó – Nyírsuli 

  Dátum és időpont: 2015.09.05 15:00 

  Helyszín: Farkaslaka 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

Látható státuszú rekord módosításakor a küldött az alábbi email-t kapja: 

 

Tisztelt Nagy Béla! 

 

Az Ön küldése módosult a következő minitorna eseményre: 

 
Régi érték Új érték 

Minitorna neve UEFA Régió Kupa UEFA Régió Kupa 

Mérkőzés 5 5 

Csapatok Magyarország - Skócia Magyarország - Skócia 

Dátum és időpont 2015.09.05 15:00 2015.09.05 15:00 

Helyszín Bozsik Stadion Bozsik Stadion 

Poszt Játékvezető kísérő Játékvezető masszőr 

 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

Látható státuszú rekord módosításakor a küldött az alábbi email-t kapja: 

 

Tisztelt Alex Péter! 

 

Az Ön küldése módosult a következő minitorna eseményre: 

 
Régi érték Új érték 

Minitorna neve UEFA Régió Kupa UEFA Régió Kupa 

Mérkőzés 5 5 

Csapatok Magyarország - Skócia Magyarország - Skócia 

Dátum és időpont 2015.10.10 00:00 2015.10.10 00:00 

Helyszín Bozsik Stadion Bozsik Stadion 

Poszt Játékvezető kísérő Játékvezető masszőr 
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A küldéssel kapcsolatban Önnek nincs teendője az IFA rendszerben. 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

Rendszámok küldése 

 

A gomb jogosultsága a Küldés fülhöz kapcsolódik. Megnyomása után egy felugró ablakban azok a 

hivatalos személyek jelennek meg, akiknek az adott mérkőzéshez („melyen állva” megnyomták a 

gombot) „elfogadott” státuszú küldése van: 

 

 
 

A felugró ablak tartalma: 

- pipálható checkbox  

- Kód: a hivatalos személy kódja  

- Név: a hivatalos személy neve  

- Rendszám: a hivatalos személy rendszáma – a személy „Hivatalos személy” típusú, a mérkőzés 

tervezett idejében érvényes, azaz „jóváhagyott” státuszú nyilatkozata alapján 

 

Ha nincs megjeleníthető adat, akkor „A mérkőzésre küldött személyek nem rendelkeznek gépjárművel, 

vagy annak adata nem ismert!” üzenet jelenik meg, és az ablak bezárul.  

 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem.  

A Mégsem gomb választása esetén bezáródik az ablak. 

A Tovább gomb csak akkor aktív, ha legalább egy checkbox bepipálásra került. Megnyomásakor e-mail-

ben az alábbi tárggyal és szöveggel értesítést kap a hazai csapat verseny ügyintézője, illetve, ha több 

van, akkor a verseny ügyintézők. Ha nincs hazai csapatnak verseny ügyintézője: „A hazai csapat 

sportszervezeténél nincs megadva verseny ügyintéző, így a rendszámokról értesítés nem küldhető!” 

üzenet jelenik meg. 
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Az e-mail tárgya: Értesítés rendszám adatokról 

 

Tisztelt Ügyintéző!  

 

Értesítem, hogy a(z) 1752 kódú mérkőzésre, melynek csapatai UP. Dózsa - BKV, időpontja 2016.04.04 16:00, 

helyszíne Kispesti sport klub , az alábbi hivatalos személyeket szállító gépkocsi(k) érkezése várható: 

ABC123: Kerek Tamás (563820) 

ABC-123: Kocsis Csaba László (563889) 

ABC-123: Pető József (563880) 

ABC-123: Kun Gazda Péter (563873) 

AAA-234: SzEllenőr Tamás (564072) 

ABC-123: Nagy Kornél (563893) 

 

Üdvözlettel:  

Balogh Judit MLSZ munkatárs 

 

7.2.5.Láthatóvá tétel 

 

A küldés mindaddig nem végleges, amíg láthatóvá nem teszi az arra jogosult személy. 

Az érintettek csak azt követően tudják meg, hogy mérkőzésre küldték őket, hogy a láthatóvá tétel 

megtörtént. A küldés láthatóvá tételéről e-mailben értesítést kapnak a játékvezetők: ahány új láthatóvá 

tett küldésük van, annyi e-mail értesítést kapnak. 

A listához tartozó kötelező szűrő paraméterek: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad. 

- Szervezet: alapértelmezett a küldőknél beállított megye, vagy a felhasználó megyéje, ami nem 

módosítható, kivéve, ha a felhasználó adminisztrátor. A szűrés kötelező. 

A szűrések a Szűrés gomb megnyomásával lépnek életbe, és a szűrésnek megfelelő versenyek kerülnek 

megjelenítésre. 
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A listanézet lapozható, minden oszlopra szűrhető, melyek az alábbiak: 

- Verseny neve  

- Nem  

- Versenytípus  

- Osztály  

- Korosztály  

- Típus  

- Küldő  

 

A listanézethez tartozó gomb: Módosít, Megtekint, Edzőmérkőzések, Válogatott küldések, Minitorna 

küldések. 

 

A gombokra kattintva előugrik egy szűrő paraméter ablak: 

 

 
 

A következő szűrések lehetségesek: 
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- Állapot szűrés: listából választható, alapértelmezett értéke a „nem látható küldések”, mely 

módosítható: 

- nem látható küldések: erre az értékre szűrve azok a mérkőzések kerülnek 

megjelenítésre, amelyekhez tartozik legalább egy olyan küldés rekord, amelynek a 

státusza „nem látható”. 

- látható küldések: erre az értékre szűrve azok a mérkőzések kerülnek megjelenítésre, 

amelyekhez tartozik legalább egy olyan küldés rekord, amelynek a státusza „látható”. 

- minden küldés: erre az értékre szűrve azok a mérkőzések kerülnek megjelenítésre, 

amelyekhez tartozik legalább egy olyan küldés rekord, melynek státusza nem „törölt”. 

- nincs küldés: erre az értékre szűrve azok a mérkőzések kerülnek megjelenítésre, 

amelyekhez nem tartozik egyetlen küldés rekord, vagy csak törölt státuszú. 

- minden mérkőzés: erre az értékre szűrve minden (a versenyhez tartozó) mérkőzés 

megjelenítésre kerül (természetesen a többi szűrést is figyelembe véve). 

- Forduló szűrés: intervallumra való szűrés lehetséges - a versenyhez tartozóan azok a mérkőzések 

kerülnek megjelenítésre, amelyeknek a fordulója a megadott intervallumban szereplő értékek 

valamelyike: 

- Fordulótól: alapértelmezetten a versenyhez tartozó aktuális forduló, de felülírható más 

egész számmal. 

- Fordulóig: alapértelmezetten a versenyhez tartozó aktuális forduló, de felülírható más 

egész számmal, mely nagyobb a kezdő forduló számánál, vagy egyenlő azzal.  

- Dátum szűrés: intervallumra való szűrés lehetséges - a versenyhez tartozóan azok a mérkőzések 

kerülnek megjelenítésre, amelyeknek a tervezett dátuma a megadott dátum intervallumba esik. 

- Terv dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten 

üres. 

- Terv dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten 

üres. 

 

A szűrő ablakhoz tartozó gombok:  

- Mégsem: a gombra kattintva visszaállunk az előző listanézetre. 

- Tovább: a gombra kattintva megjelenítjük a szűréseknek megfelelő mérkőzések, és a hozzájuk 

tartozó küldések listáját a következő formátumban (ha Megtekintés gombbal jutunk ide, akkor 

nem módosíthatunk semmit, csak láthatjuk az adatokat; csak a Módosítás gomb 

megnyomásával indulva van lehetőség az adatok módosítására): 
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A szerkesztő felület felépítése: 

- Láthatóság csoportos beállítása: ebben a blokkban 3 gomb szerepel, amely a küldések státuszait 

állítja át (az új státuszok mentéskor állnak be). A gombok csak módosításkor aktívak. 

- Alapállapot: a gomb megnyomás hatására a küldések jelenlegi állapota alapján frissül a 

nézet. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok további 

változtatására. 

- Mind látható: minden küldéshez „látható” kerül beállításra (  ), ami mentéskor 

érvényesül. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok további 

változtatására. 

- Egyik sem látható: minden küldéshez „nem látható” kerül beállításra (  ), ami 

mentéskor érvényesül. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok 

további változtatására. 

 

- Fejlécek:  

- megjelenítésre kerülnek a mérkőzésekhez tartozó fejléc adatok (Ford., Kód, Terv dátum, 

Idő, Helyszín, Hazai csapat, Vendég csapat, Státusz, Láthatóság),  

- alatta pedig a küldésekhez tartozó fejléc adatok (Küldő, Poszt, Kód, Név, Státusz). 

- Mérkőzések adatai: a szűréseknek megfelelő mérkőzésekről a fejléc szerinti sorrendben a 

következő adatok kerülnek megjelenítésre: 

- Forduló 

- Kód 

- Terv dátum 
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- Idő 

- Helyszín 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat  

- Státusz 

- Láthatóság:  

- „nincs küldés”: a mérkőzéshez nincs küldés rekord, vagy csak „törölt”. 

- „látható”: a mérkőzéshez tartozó küldés rekordok nem „törölt”-ek  

- „nem látható”: a mérkőzéshez tartozó küldés rekord „nem látható” státuszú. 

- Küldések adatai - 2 oszlopban kerülnek megjelenítésre:  

- Küldő: nem módosítható adat. 

- Poszt: nem módosítható adat. 

- Kód: nem módosítható adat – lehet üres.  

- Név: nem módosítható adat – lehet üres. 

- Státusz:  

- ha a státusz „nem látható”, akkor ezek az ikonok jelennek meg:  . Az 

inaktív ikonra ( ) ha rákattintunk, átvált aktívra, a korábbi aktív ikon pedig 

intaktív lesz (     ) 

- ha a státusz „látható”, akkor ezek az ikonok jelennek meg:  . Az inaktív 

ikonra ( ) ha rákattintunk, átvált aktívra, a korábbi aktív ikon pedig intaktív lesz 

(     ) 

- ha a státusz „elfogadott” vagy „elutasított”, akkor ez az ikon jelenik meg:  és 

nincs is lehetőség nem láthatóvá visszaállításra. 

- ha a státusz „törölt”, vagy nincs küldés rekord a mérkőzéshez és státuszhoz, akkor 

nem jelenik meg semmilyen ikon. 

Megtekintéskor nincs lehetőség a státuszok módosítására, csak megjelenítésre kerülnek a 

látható ( ) és nem látható ( ) ikonok, de az inaktív ikonok nem jelennek meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a felületen lévő ikonoknak megfelelően módosulnak a küldések státuszai.  

Ha „nem látható”-ból „látható”-vá módosul a státusz, az érintettek az alábbi szövegű e-mail-t kapják:  

 

Tisztelt Nagy Kornél!  
 
Ön új küldést kapott Biztonsági ellenőr poszton a következő mérkőzésre:  
 
Verseny neve: NB I. verseny J_1 
Dátum és időpont: 2015.08.26 16:00  
Helyszín: BKV Előre SC  
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Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben!  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

Edzőmérkőzések küldésének láthatóvá tétele 

 

Hivatalos személyek / Küldés és kizárás menüpontban a Láthatóvá tétel fül listanézetén lévő gomb: 

Edzőmérkőzések. A gombra kattintva az Edzőmérkőzések küldéseinek láthatóvá tétele funkcióhoz 

jutunk. 

 

A listához tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: alapértelmezett a küldőknél beállított megye, vagy a felhasználó megyéje, ami nem 

módosítható, kivéve, ha a felhasználó adminisztrátor - a szűrés kötelező. 

- Dátum szűrés: intervallumra való szűrés lehetséges - azok az edzőmérkőzések kerülnek 

megjelenítésre, amelyeknek a tervezett dátuma a megadott dátum intervallumba esik. 

- Terv dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten 

üres. 

- Terv dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten 

üres. 

A szűrések a Szűrés gomb megnyomásával lépnek életbe. 
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A lista lapozható, minden oszlopra szűrhető; oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés időpontja 

- Mérkőzés helyszíne 

- Küldés állapota:  

- „nincs küldés”  

- „látható”  

- „nem látható”  

 

A listanézethez tartozó gomb: Megtekint, Módosít. 
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A szerkesztő felület felépítése: 

- Láthatóság csoportos beállítása: ebben a blokkban 3 gomb szerepel, amely a küldések státuszait 

állítja át (az új státuszok mentéskor állnak be). A gombok csak módosításkor aktívak. 

- Alapállapot: a gomb megnyomás hatására a küldések jelenlegi állapota alapján frissül a 

nézet. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok további 

változtatására. 

- Mind látható: minden küldéshez „látható” kerül beállításra (  ), ami mentéskor 

érvényesül. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok további 

változtatására. 

- Egyik sem látható: minden küldéshez „nem látható” kerül beállításra (  ), ami 

mentéskor érvényesül. A beállítást követően, de a mentés előtt van lehetőség a státuszok 

további változtatására. 

- Fejlécek:  

- megjelenítésre kerülnek a mérkőzésekhez tartozó fejléc adatok (Ford., Kód, Terv dátum, 

Idő, Helyszín, Hazai csapat, Vendég csapat, Státusz, Láthatóság),  

- alatta pedig a küldésekhez tartozó fejléc adatok (Küldő, Poszt, Kód, Név, Státusz). 

- Mérkőzések adatai: a szűréseknek megfelelő mérkőzésekről a fejléc szerinti sorrendben a 

következő adatok kerülnek megjelenítésre: 

- Forduló 

- Kód 

- Terv dátum 

- Idő 

- Helyszín 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat  

- Státusz 
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- Láthatóság:  

- „nincs küldés”: a mérkőzéshez nincs küldés rekord, vagy csak „törölt”. 

- „látható”: a mérkőzéshez tartozó küldés rekordok nem „törölt”-ek  

- „nem látható”: a mérkőzéshez tartozó küldés rekord „nem látható” státuszú. 

- Küldések adatai - 2 oszlopban kerülnek megjelenítésre:  

- Küldő: nem módosítható adat. 

- Poszt: nem módosítható adat. 

- Kód: nem módosítható adat – lehet üres.  

- Név: nem módosítható adat – lehet üres. 

- Státusz:  

- ha a státusz „nem látható”, akkor ezek az ikonok jelennek meg:  . Az 

inaktív ikonra ( ) ha rákattintunk, átvált aktívra, a korábbi aktív ikon pedig 

intaktív lesz (     ) 

- ha a státusz „látható”, akkor ezek az ikonok jelennek meg:  . Az inaktív 

ikonra ( ) ha rákattintunk, átvált aktívra, a korábbi aktív ikon pedig intaktív lesz 

(     ) 

- ha a státusz „elfogadott” vagy „elutasított”, akkor ez az ikon jelenik meg:  és 

nincs is lehetőség nem láthatóvá visszaállításra. 

- ha a státusz „törölt”, vagy nincs küldés rekord a mérkőzéshez és státuszhoz, akkor 

nem jelenik meg semmilyen ikon. 

Megtekintéskor nincs lehetőség a státuszok módosítására, csak megjelenítésre kerülnek a 

látható ( ) és nem látható ( ) ikonok, de az inaktív ikonok nem jelennek meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a felületen lévő ikonoknak megfelelően módosulnak a küldések státuszai.  

Ha „nem látható”-ból „látható”-vá módosul a státusz, az érintettek az alábbi szövegű e-mail-t kapják:  

 

Tisztelt Nagy Kornél!  
 
Ön új küldést kapott Biztonsági ellenőr poszton a következő edzőmérkőzésre:  
 
Dátum és időpont: 2015.08.26 16:00  
Helyszín: BKV Előre SC  
 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben!  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 
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Válogatott küldések gomb 

 

A gombra kattintva a Válogatott küldések listájához kerülünk. A lista minden oszlopra szűrhető és 

sorrendezhető, lapozható. 

 

 
 

 

A lista oszlopai: 

- Válogatott 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Évad 

- Válogatott esemény 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Státusz 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Mérkőzés helyszíne 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 
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A listanézet gombjai: Láthatóvá tétel, Vissza. 

 

Láthatóvá tétel gomb 

Kijelölhető egyidejűleg egy vagy több küldés rekord, és azok státusza kerül átállításra látható státuszra. A 

gomb megnyomásakor a következő üzenet jelenik meg: „A kijelölt rekordok közül a nem látható 

státuszban lévő rekordok látható státuszba kerülnek, a többi rekord státusza nem változik. Folytatja a 

műveletet?”.  

Mégsem gomb megnyomásakor a felhasználó visszakerül a küldések listájához.  

Tovább gomb megnyomásakor átállításra kerülnek a megfelelő rekordok státuszai nem láthatóról 

láthatóra, majd információs ablak jelenik meg az átállításról.  

 
A felugró üzenetet OK gombbal lehet bezárni, ezt követően a felhasználó visszakerül a küldések 

listájához. 

 

A láthatóvá váló küldésekről a küldött személyek email-ben kapnak értesítést: 

 

Tisztelt Kovács Ádám! 

 

Ön új küldést kapott Válogatott kísérő poszton a következő válogatott eseményre: 

  Esemény neve: EB selejtező 

  Mérkőzés: 1 

  Csapatok: Magyarország – Franciaország 

  Dátum és időpont: 2015.09.24 14:40 

  Helyszín: Puskás Ferenc Stadion 

 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

Minitorna küldések gomb 

 

A gombra kattintva a Minitornákra való küldések listájához kerülünk. A lista minden oszlopra szűrhető és 

sorrendezhető, lapozható. 
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A listanézet oszlopai: 

- Minitorna 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Státusz 

- Mérkőzés helyszíne 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

A listanézet gombjai: Láthatóvá tétel, Vissza. 

 

Láthatóvá tétel gomb 

Kijelölhető egyidejűleg egy vagy több küldés rekord, és azok státusza kerül átállításra látható státuszra. A 

gomb megnyomásakor a következő üzenet jelenik meg: „A kijelölt rekordok közül a nem látható 

státuszban lévő rekordok látható státuszba kerülnek, a többi rekord státusza nem változik. Folytatja a 

műveletet?”.  

Mégsem gomb megnyomásakor a felhasználó visszakerül a küldések listájához.  

Tovább gomb megnyomásakor átállításra kerülnek a megfelelő rekordok státuszai nem láthatóról 

láthatóra, majd információs ablak jelenik meg az átállításról.  
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A felugró üzenetet OK gombbal lehet bezárni, ezt követően a felhasználó visszakerül a küldések 

listájához. 

 

A láthatóvá váló küldésekről a küldött személyek email-ben kapnak értesítést: 

 

Tisztelt Kovács Ádám! 

 

Ön új küldést kapott Játékvezető kísérő poszton a következő minitorna eseményre: 

  Minitorna neve: Székelyudvarhelyért Kupa 

  Mérkőzés: 7 

  Csapatok: FC Brassó – Nyírsuli 

  Dátum és időpont: 2015.09.05 00:00 

  Helyszín: Farkaslaka 

 

Kérjük, küldését 2 napon belül hagyja jóvá az IFA rendszerben! 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

7.2.6.Küldés fogadás 

 

A küldésről a küldés láthatóvá tételével a küldött személyek értesítést kapnak e-mailben, és lehetőségük 

van arra, hogy a küldést elfogadják, vagy indokolt esetben visszautasítsák. 

Amennyiben a láthatóvá tételt követő 2 napon belül nem történik meg a küldés elfogadása, vagy a 

küldést a személy visszautasítja, a küldő értesítést kap, hogy intézkedni tudjon más személy küldéséről. 

 

Minden ide belépő felhasználó csak azokat a küldés rekordokat láthatja, amelynek érintettje (kivéve az 

admin felhasználót, aki minden rekordot láthat) és amelyek státusza „látható”, „elfogadott”, 

„elutasított”, „törölt”. 

 

A fülhöz a következő előszűrések tartoznak: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a Labdarúgás – kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad – kitöltése kötelező . 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező - a 

választott évad intervallumába kell esnie, alapértelmezett értéke üres. 
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- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező - a választott 

évad intervallumába kell esnie, és nem lehet nagyobb, mint a Dátumtól érték -  alapértelmezett 

értéke üres.  

- Státusz: listából választható – alapértelmezetten értéke az „új küldések” - kitöltése kötelező. 

 

A listanézetben az alapértelmezett szűréseknek megfelelő rekordok listája jelenik meg a fülre 

kattintáskor.  

 

 
 

A listanézet lapozható, és minden oszlopra szűrhető, melynek oszlopai: 

- Kód 

- Dátum 

- Nap 

- Idő 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Helyszín 

- Funkció 

- Szervezet 

- Verseny 

- Státusz 

 

A listanézet gombjai: Megtekint, Módosít Egyéb küldések. A módosít gomb csak akkor aktív, ha a küldés 

státusza „látható” vagy „elfogadott”. Módosítani ezeken a rekordokon csak a státusz mezőt lehet, ill. 

„elutasított” státusz beállításakor az indoklás mező tölthető. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

315 

 
 

A felületen szereplő adatok: 

- Fő adatok 

- hazai csapat  

- vendég csapat  

- szervezet 

- verseny 

- időpont 

- létesítmény 

- cím 

- Verseny és mérkőzés adatok 

- forduló 

- sportág 

- évad 

- nem 

- korosztály 

- típus 

- mérkőzés kódja 

- Küldés adatok:  

- poszt 

- kód 

- név 

 

A felülethez tartozó gombok:  

Bezár: mindig aktív, megnyomásakor bezárjuk a szerkesztő felületet módosítás nélkül. 
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Elfogad: csak akkor aktív, ha a státusz ”látható” és a mérkőzés dátuma jövőbeli – hatására a küldés 

státusza „elfogadott”-ra változik. 

Elutasít: csak akkor aktív, ha a státusz ”látható” és a mérkőzés dátuma jövőbeli – hatására az elutasítás 

indoka adható meg, és a Tovább gomb megnyomásakor a küldés státusza „elutasított”-ra változik. Ekkor 

a küldő az alábbi szövegű értesítést (e-mail-t) kapja: 

 

Tisztelt Balogh Judit!  

 

Az Ön által az alábbiakban rögzített küldés elutasításra került:  

 

Verseny neve:   NB I. verseny J_1 

Mérkőzés:   1346 

Csapatok:   BKV - Aramis 

Időpont:   2015.08.26 szerda 16:00 

Poszt:   Szövetségi ellenőr 

Személy:   563890 Katus Attila 

Indoklás:   Másik helyen kell lennem. 

 

Kérjük, lépjen be az IFA rendszerbe, és módosítsa a küldést.  

 

Üdvözlettel:  

IFA rendszer 

 

Ha egy hivatalos személy (bármely posztra) a láthatóvá tételt követő 2 napon belül nem fogadja el, vagy 

nem utasítja el a küldését adott mérkőzésre vagy eseményre, akkor erről a küldője e-mail-ben értesítést 

kap az alábbi tárgyú szöveggel: 

 

Tárgy: Mérkőzés küldés nem került elfogadásra – 1. értesítés 

 

Tisztelt Balogh Judit,  

 

Az Ön által az alábbiakban rögzített küldés 2 nap elteltével sem került elfogadásra vagy elutasításra:  

Verseny: Tavasz 2016  

Mérkőzés: 1900  

Csapatok: UP. Dózsa – Aramis  

Időpont: 2016.05.24 <kedd> 13:00  

Poszt: Játékvezető  

Személy: 563820 Kerek Tamás  

 

Kérjük, lépjen be az IFA rendszerbe, és ellenőrizze a küldést, illetve szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a küldött 

személlyel.  

 

Üdvözlettel:  

IFA rendszer  
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A mérkőzést vagy eseményt megelőzően 24 órával, ha még mindig nem került elfogadásra, vagy 

elutasításra a küldés, ismételt üzenetet kap a küldő és a küldést láthatóvá tevő személy (ha a két 

funkciót egy felhasználó végezte, akkor természetesen egy értesítés készül) az alábbi tárgyú szöveggel: 

 

Tárgy: Mérkőzés küldés nem került elfogadásra – 2. értesítés 

 

Tisztelt Balogh Judit, Kiss Gyula, 

 

Az Önök által az alábbiakban rögzített és láthatóvá tett küldés a mérkőzés tervezett dátumát  

megelőzően 24 órával továbbra sem került elfogadásra vagy elutasításra:  

Verseny: Téli verseny_2016  

Mérkőzés: 1751  

Csapatok: DVTK – MTK  

Időpont: 2016.03.09 <szerda> 14:00  

Poszt: Játékvezető  

Személy: 563880 Pető József  

 

Kérjük, lépjen be az IFA rendszerbe, és ellenőrizze/módosítsa a küldést, illetve szükség  

esetén vegye fel a kapcsolatot a küldött személlyel.  

 

Üdvözlettel:  

IFA rendszer  

 

Egyéb küldések gomb 

 

A gombra kattintva a válogatottakhoz és a minitornákhoz kapcsolódó Egyéb küldések, listájához jutunk. 

Minden ide belépő felhasználó csak a saját küldéseit látja (kivéve az admin felhasználót, aki minden 

rekordot lát), amelyek státusza „látható”, „elfogadott”, „elutasított”, vagy „törölt”. 

 

A fülhöz előszűrések tartoznak: 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke az aktuális nap. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke üres. 

- Státusz: új küldések / lezárt küldések / minden küldés listából választható érték,  

alapértelmezetten az „új küldések” érték kerül megjelenítésre - kitöltése kötelező. 

 

A lista az alapértelmezett szűréseknek megfelelő rekordokat jeleníti meg belépéskor, a további 

szűréseket a Szűrés gomb megnyomásával lehet érvényesíteni. 

 

 

 

 

A listanézet lapozható, és minden oszlopra szűrhető. 
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A lista oszlopai: 

- Minitorna 

- Válogatott esemény 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Mérkőzés helyszíne 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Státusz 

 

A listanézet gombjai: Módosít, Megtekint, Vissza.  

A módosítás gomb csak akkor aktív, ha a küldés státusza „látható”, vagy „elfogadott”. Módosítani csak a 

státusz mezőt lehet, ill. „elutasított” státusz beállításakor az Indoklás mező tölthető. 
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A szerkesztő felület:  

 

 
 

A felülethez tartozó gombok: 

- a Bezár gomb mindig aktív, megnyomásakor bezáródik a szerkesztő felületet módosítás nélkül. 

- az Elfogad gomb csak akkor aktív, ha a küldés státusza „látható” és a küldés időpontja, vagy 

időszaka jövőbeni. A gomb megnyomásakor a küldés státusza „elfogadott”-ra változik. 

- az Elutasít gomb csak akkor aktív, ha a küldés státusza „látható” és a küldés időpontja, vagy 

időszaka jövőbeni. A gomb megnyomásakor kötelező megadni az elutasítás indoklását és a Tovább 

gomb használatával a küldés státusza „elutasított”-ra változik. 

Elutasított státusz mentésekor e-mailt kap az a felhasználó, aki a küldést végezte: 

 

Tisztelt Baczai Judit!  

 

Az Ön által az alábbiakban rögzített küldés elutasításra került:  

 

Minitorna: UEFA Régió Kupa 

Mérkőzés: 5 

Csapatok: Magyarország - Skócia 

Időpont:  2015.10.10 00:00:00 

Poszt:  Játékvezető kísérő 

Személy:  563871 Alex Péter 

Indoklás: Egyéb elfoglaltság. 

 

Kérjük, lépjen be az IFA rendszerbe, és módosítsa a küldést.  

 

Üdvözlettel:  

IFA rendszer 
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7.3.Elszámolások 
 

A lejátszott, félbeszakadt, játékvezetői döntés miatt elmaradt mérkőzésekről elszámolást adhatnak be a 

hivatalos személyek, amennyiben az őket érintő jegyzőkönyv vagy jelentés feltöltésre került. 

Az elszámolások felvitele, megtekintése, ellenőrzése miatt öt különböző fülre kerülnek rendezésre a 

mérkőzések. 

 

7.3.1.Nem elszámolható mérkőzések 

 

Nem elszámolható mérkőzések: azok a mérkőzések, amelyek még nem zajlottak le, vagy amelyeknek a 

jegyzőkönyve vagy jelentése nem került lezárásra, nem számolhatóak el. Így a személy látja, hogy azért 

nem tud elszámolni egy mérkőzést, mert még nem teljesítette a feladatait. 

 

Ezen a fülön minden személy azokhoz a mérkőzésekhez tartozó küldéseit láthatja, amelyekre: 

- van érvényes küldése és 

- a mérkőzés tervezett, és  

- a mérkőzéshez kapcsolódó jegyzőkönyv vagy jelentés még nem létezik, vagy nyitott. 

 

A lista minden oszlopra szűrhető és lapozható. 

 

A fülhöz a következő előszűrések tartoznak: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke üres. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke üres. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

321 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Dátum 

- Nap 

- Idő 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Helyszín 

- Funkció 

- Mérkőzés státusz 

- Szervezet 

- Verseny 

 

A listanézet gombja: Megtekintés 
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A felülethez tartozó gomb: Bezár 

 

 

7.3.2.Elszámolható mérkőzések 

 

Elszámolható mérkőzések: azok a mérkőzések számolhatóak el, amelyek lezajlottak, és fel van rögzítve a 

jegyzőkönyvük/jelentésük lezárt állapotban.  

 

Ezen a fülön minden személy azokhoz a mérkőzésekhez tartozó küldéseit láthatja, amelyekre: 

- van érvényes küldése és 

- a mérkőzés már lezajlott (lejátszott, félbeszakadt, elmaradt), és  

- a mérkőzéshez kapcsolódó jegyzőkönyv vagy jelentés már lezárt és 

- nyitott az elszámolása, vagy nincs elszámolása az adott küldéshez. 

 

A lista minden oszlopra szűrhető és lapozható. 

 

A fülhöz a következő előszűrések tartoznak: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül, alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke üres. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező, 

alapértelmezett értéke üres. 
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A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Dátum 

- Nap 

- Idő 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Helyszín 

- Funkció 

- Mérkőzés státusz 

- Szervezet 

- Verseny 

 

A listanézet gombjai: Elszámolás, Egyéb küldések.  

 

Elszámolás gomb 

 

A gomb megnyomásával a személy elszámolás rekordja rögzíthető be a küldéshez kapcsolódóan. Ha egy 

adott küldéshez már van rögzítve elszámolás rekord, akkor annak az adatai kerülnek megjelenítésre.  
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A szerkesztő felületen szereplő adatok: 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 

- Dátum: nem módosítható. 

- Időpont: nem módosítható. 

- Helyszín: nem módosítható. 

- Csapatok: nem módosítható. 

- Poszt nem módosítható. 

- Számlaszám: szöveges mezőben adható meg a számlaszám - csak akkor tölthető, ha az 

elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Számla kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az aktuális napnál 

nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Számla teljesítési dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az 

aktuális napnál nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, 

hogy számlát ad.  

- Számla esedékességi dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - csak akkor 

tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Elszámolható díj: alapértelmezetten a (Hivatalos személyek\Törzsadatok\Egyéb 

törzsek\Elszámolható összegek vagy a Törzsadatok\Nyilvántartási törzsek\Számlázható díjak) 

menüpontban meghatározott elszámolható összeg, ami nem módosítható.  

- Megtett kilométer: 2 tizedessel beírható szám, amely csak akkor tölthető ki, ha a személy 

mérkőzés idejére vonatkozó nyilatkozata ezt lehetővé teszi (az adatok kitöltésre kerültek). 

- Gépjármű költség: számolt mező, ami nem módosítható (a számításhoz szükséges a mérkőzés 

idejére érvényes Hivatalos személyek\Törzsadatok\Egyéb törzsek\NAV üzemanyag árak 

megléte!).  

- Útvonal: szöveges mezőben írható be a megtett útvonal. 
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- További költségtípusok: annyi további sor kerül megjelenítésre, ahány költség típus hivatalos 

személyhez van hozzárendelve (Törzsadatok\Bérszámfejtési törzsek\Költség típusok).  

- Áfa összege: egész számként adható meg a számlán lévő ÁFA összege - csak akkor tölthető, 

amikor a számlaszám mező is tölthető, azaz a személy számlát ad. 

- Státusz: alapértelmezetten „nyitott”, amely „lezárt”-ra állítható át, vagy hagyható nyitott 

státuszban.  

 

Fontos: ha a mérkőzés idejére vonatkozóan nincsenek kitöltve a fent említett törzsadatok, akkor a 

következő hibaüzenet jelenik meg: „Nem lehetséges elszámolás rögzítése, mert az érvényes költség 

típus törzsek hiányoznak a rendszerből.”  

 

A felület alján a szokásos fájl csatolási lehetőség szerepel, akár több fájl is felcsatolható. A fájlhoz 

kapcsolódóan a fájl neve mellett egy plusz adat adható meg: Számla? kérdést követően igen/nem 

értékből választhat a felhasználó. 

 

A felülethez tartozó gombok: Ment és bezár, Bezár. 

 

Egyéb küldések gomb 

 

A gombra kattintva átnavigálunk a felhasználó egyéb küldései listájához.  

Ezen a fülön minden személy azokat az elfogadott küldéseit láthatja, amelyekhez kapcsolódóan nyitott 

az elszámolása, vagy még nincs elszámolása és az adott mérkőzés vagy esemény múltbeli dátumú.  

 

A listanézet lapozható, és minden oszlopra szűrhető. 
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A listanézet oszlopai: 

- Minitorna 

- Válogatott esemény 

- Poszt 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Mérkőzés dátuma 

- Mérkőzés helyszíne 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Státusz 

 

A listához tartozó gombok: Elszámolás, Vissza - hatására visszalépünk az előző listanézetre. 

 

Elszámolás gomb 

A szerkesztő felületen a személy elszámolás rekordja rögzíthető be az egyéb küldéshez kapcsolódóan. Ha 

egy adott küldéshez már van rögzítve elszámolás rekord, akkor annak az adatai kerülnek megjelenítésre.  

 

 
 

A felületen szereplő adatok: 

- Minitorna neve: nem módosítható. 
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- Válogatott eseményneve: nem módosítható. 

- Dátumtól: nem módosítható. 

- Dátumig: nem módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 

- Dátum: nem módosítható. 

- Időpont: nem módosítható. 

- Helyszín: nem módosítható. 

- Csapatok: nem módosítható. 

- Poszt: nem módosítható. 

- Számlaszám: szöveges mezőben adható meg a számlaszám. Csak akkor tölthető, ha az 

elszámolás módja a személy esetében „számlát ad”.   

- Számla kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az aktuális napnál 

nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Számla teljesítési dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az 

aktuális napnál nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, 

hogy számlát ad.  

- Számla esedékességi dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - csak akkor 

tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Elszámolható díj: a program bekínálja az elszámolható összeget, amely a Hivatalos 

személyek\Rendezvények menüpontban kerültek meghatározásra – nem módosítható. 

- Megtett kilométer: 2 tizedessel beírható szám, amely csak akkor tölthető ki, ha a személy 

mérkőzés idejére vonatkozó nyilatkozata ezt lehetővé teszi (az adatok kitöltésre kerültek). 

- Gépjármű költség: számolt mező, ami nem módosítható (a számításhoz szükséges a mérkőzés 

idejére érvényes Hivatalos személyek\Törzsadatok\Egyéb törzsek\NAV üzemanyag árak 

megléte!).  

- Útvonal: szöveges mezőben írható be a megtett útvonal. 

- További költségtípusok: annyi további sor kerül megjelenítésre, ahány költség típus hivatalos 

személyhez van hozzárendelve (Törzsadatok\Bérszámfejtési törzsek\Költség típusok).  

- Áfa összege: egész számként adható meg a számlán lévő ÁFA összege - csak akkor tölthető, 

amikor a számlaszám mező is tölthető, azaz a személy számlát ad. 

- Státusz: alapértelmezetten „nyitott”, amely „lezárt”-ra állítható át, vagy hagyható nyitott 

státuszban.  

 

Fontos: ha a mérkőzés idejére vonatkozóan nincsenek kitöltve a fent említett törzsadatok, akkor a 

következő hibaüzenet jelenik meg: „Nem lehetséges elszámolás rögzítése, mert az érvényes költség 

típus törzsek hiányoznak a rendszerből.”  

 

A felület alján a szokásos fájl csatolási lehetőség szerepel, akár több fájl is felcsatolható. A fájlhoz 

kapcsolódóan a fájl neve mellett egy plusz adat adható meg: Számla? kérdést követően igen/nem 

értékből választhat a felhasználó. 

 

A felülethez tartozó gombok: Ment és bezár, Bezár. 
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7.3.3.Elszámolt mérkőzések 

 

Az Elszámolt mérkőzések fülön találhatóak azok az elszámolások, amelyeket a hivatalos személyek már 

berögzítettek és lezártak. Ezek ellenőrizhetőek és jóváhagyhatóak, szükség esetén javíthatóak, vagy 

visszaadhatóak a személynek javításra. Ezen kívül itt láthatóak a már jóváhagyott, illetve a 

bérszámfejtésre átadott elszámolások is. A lista tartalom a fölötte lévő státusz szűrő beállításával 

határozható meg. 

 

Ezen a fülön az elszámolást berögzítő személyek csak megtekintési jogosultsággal rendelkeznek, tehát 

csak megnézhetik azokat az elszámolásaikat, amelyek ezekben a státuszokban vannak, és csak a saját 

adataikat láthatják. 

A fülhöz módosítás joggal rendelkező személyek számára minden személy elszámolása megjelenik, ami 

„lezárt” státuszban van, és bármelyiket ellenőrizhetik, jóváhagyhatják (Ellenőrzés, Kijelöltek jóváhagyása 

gombok aktívak). 

Az Átadás bérszámfejtésre gomb csak a hozzáférési joggal rendelkező felhasználók számára aktív. 

 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető. Első oszlopában pipálással kijelölhető több rekord 

egyszerre. 
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A listanézet oszlopai: 

- Rögzítő kódja 

- Rögzítő neve 

- Rögzítő posztja 

- Elszámolt mérkőzés dátuma 

- Elszámolási dátumok:  

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Elszámolás módja 

- Elszámolás összege 

- ÁFA összege 

- Státusz 

 

A listanézethez tartozó gombok: Megtekintés, Ellenőrzés, Kijelöltek jóváhagyása. - Az Ellenőrzés és 

Kijelöltek jóváhagyása gombok módosítás jogértékkel érhetőek el. 

 

Ellenőrzés gomb 

 

Az ellenőrzés gomb megnyomásakor megnyíló felület: 

 

 
 

A felület adatai: 

- Minitorna neve: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 
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- Válogatott eseményneve: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a 

mező. 

- Dátumtól: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 

- Dátumig: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor üresen marad a mező. 

- Dátum: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező.  

- Időpont: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 

- Helyszín: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 

- Csapatok: nem módosítható – ha nincs ilyen adat, akkor nem jelenik meg ez a mező. 

- Poszt: nem módosítható. 

- Számlaszám: módosítható. 

- Számla kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az aktuális napnál 

nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Számla teljesítési dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet az 

aktuális napnál nagyobb - csak akkor tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, 

hogy számlát ad.  

- Számla esedékességi dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - csak akkor 

tölthető, ha az elszámolás módja a személy esetében az, hogy számlát ad. 

- Elszámolható díj: módosítható. 

- Megtett kilométer: módosítható. 

- Gépjármű költség: módosítható. 

- Útvonal: módosítható. 

- További költségtípusok: annyi további sor kerül megjelenítésre, ahány költség típus az 

elszámolásnál rögzítésre került - a megjelenő összeg módosítható.  

- Összes elszámolandó díj: számolt mező - nem módosítható. 

- Áfa összege: módosítható. 

- Státusz: megjelenítésre kerül a rekord státusza („lezárt”) - módosítása lehetséges: átállítható 

„jóváhagyott” státuszba.  

 

A felület alján itt is megjelenítésre kerül a fájl feltöltési lehetőség, a már feltöltött fájlok letölthetőek, és 

új fájl feltöltésére is van lehetőség.  

 

A felülethez tartozó gombok: Ment és bezár, Bezár. 

 

Megtekintés gomb 

 

A Megtekintés gomb megnyomásakor megnyíló felület azonos az Ellenőrzés gomb megnyomásakor 

megnyíló felület felépítésével, a különbség annyi, hogy ebben az esetben nincs lehetőség módosításra.  

A felülethez tartozó gomb: Bezár 

 

Kijelöltek jóváhagyása gomb 
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A Kijelöltek jóváhagyása gomb megnyomásakor a sor elején pipával megjelölt összes rekordon a státusz 

átáll „lezárt”-ról „jóváhagyott”-ra.  

A folyamat végén a felhasználó információt kap, hogy hány elszámolás esetében történt meg a státusz 

átállítás, valamint hány olyan elszámolás lett kijelölve, melynek jóváhagyása a számlázási adatok hiánya 

miatt nem lehetséges: 

 

 
Az adathiány az Ellenőrzés gomb segítségével pótolható. 

 

Átadás bérszámfejtésre 

 

A gomb csak azon felhasználók számára aktív, akik hozzáférési joggal rendelkeznek (kivéve admin). A 

gombra kattintva az alábbi kérdés jelenik meg: 

 

 
 

Csak azok az elszámolások kerülnek itt átadásra, ahol az elszámolás státusza „jóváhagyott”, az 

elszámolás módja „magánszemély normál”, vagy „magánszemély EKHO” és az érintett személynek az 

elszámolás idejére vonatkozóan van „érvényes” adóazonosító adata! 

 

A Tovább gombra kattintva a feltételeknek megfelelő elszámolások esetében elkészülnek az információ 

átadáshoz szükséges adatrekordok és az ilyen elszámolások státusza „átadott”-ra áll át.  

 

7.3.4.Elszámolt, kifizethető mérkőzések 

 

Az Elszámolt, kifizethető mérkőzések fülön találhatóak számlát adó személy esetén a jóváhagyott, 

számlát nem adó személy esetén a számfejtést követően visszaérkezett elszámolások.  

Ezen a fülön minden személy csak a saját elszámolásait láthatja. 
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A listanézethez tartozó szűrő mezők: 

- Küldés típusa: normál / egyéb lehetőségek közül választható. A normál választása esetén a 

versenyhez tartozó mérkőzésekhez tartozó elszámolásokat hozza a lista. Az egyéb választása esetén 

a versenytől független (edzőmérkőzések, válogatott mérkőzések, minitornák) mérkőzésekhez, 

eseményekhez kapcsolódó elszámolásokat. Alapértelmezett érték a normál. 

- Elszámolások köre: elmúlt 30 nap elszámolásai / elmúlt 90 nap elszámolásai / minden elszámolás 

listából választható az érték. Alapértelmezett érték az elmúlt 30 nap elszámolásai érték. 

 

A fülön megjelenítésre kerülnek az alapértelmezett szűrésnek megfelelő rekordok a fülre kattintáskor, a 

szűrések módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe.  

 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Rögzítő kódja 

- Rögzítő neve 

- Rögzítő posztja 

- Elszámolt mérkőzés dátuma 

- Elszámolás dátumtól 

- Elszámolás dátumig 

- Elszámolás módja 

- Elszámolás összege 

- ÁFA összege 

 

A listanézethez tartozó gomb: Megtekintés. Megnyomásakor a felületen megjelenő adatok azonosak 

az Elszámolt mérkőzések fülön Megtekintés gomb megnyomásakor megjelenő adatokkal. 
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7.3.5.Elszámolt, kifizetett mérkőzések 

 

Az Elszámolt, kifizetett mérkőzések fülön találhatóak azok az elszámolások, amelyek már kifizetésre 

kerültek. Ezen a fülön minden személy csak a saját elszámolásait láthatja. 

 

A listanézethez tartozó szűrő mezők: 

- Küldés típusa: normál / egyéb lehetőségek közül választható. A normál választása esetén a 

versenyhez tartozó mérkőzésekhez tartozó elszámolásokat hozza a lista. Az egyéb választása esetén 

a versenytől független (edzőmérkőzések, válogatott mérkőzések, minitornák) mérkőzésekhez, 

eseményekhez kapcsolódó elszámolásokat. Alapértelmezett érték a normál. 

- Elszámolások köre: elmúlt 30 nap elszámolásai / elmúlt 90 nap elszámolásai / minden elszámolás 

listából választható az érték. Alapértelmezett érték az elmúlt 30 nap elszámolásai érték. 

 

A fülön megjelenítésre kerülnek az alapértelmezett szűrésnek megfelelő rekordok a fülre kattintáskor, a 

szűrések módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe.  

 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Rögzítő kódja 

- Rögzítő neve 

- Rögzítő posztja 
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- Elszámolt mérkőzés dátuma 

- Elszámolás dátumtól 

- Elszámolás dátumig 

- Elszámolás módja 

- Elszámolás összege 

- ÁFA összege 

 

A listanézethez tartozó gomb: Megtekintés. Megnyomásakor a felületen megjelenő adatok azonosak az 

Elszámolt mérkőzések fülön Megtekintés gomb megnyomásakor megjelenő adatokkal. 

 

 

7.4.Jegyzőkönyvek, jelentések menüpont 
 

A játékvezetők és ellenőrök által rögzített jegyzőkönyvek és jelentések találhatóak ebben a 

menüpontban. 

 

7.4.1.On-line jegyzőkönyvek fül 

 

Ezen a fülön van lehetőség a mérkőzéshez tartozó mérkőzés jegyzőkönyv adatainak feltöltésére, illetve a 

már felrögzített jegyzőkönyvek itt tekinthetőek meg, szükség esetén pedig visszanyithatóak. 

 

A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van játékvezetőként – szerkesztheti is a jegyzőkönyvet 

- melyekre elfogadott küldése van hivatalos személyként, ha a jegyzőkönyv „lezárt” státuszú 

- tagja az On-line jegyzőkönyv betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, melyekhez elfogadott 

játékvezetői küldés van 

- tagja az On-line jegyzőkönyv karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseinek jegyzőkönyvét szerkesztheti is, melyhez elfogadott 

játékvezetői küldés van – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, ha azok „lezárt” 

státuszúak 

- admin felhasználó - minden mérkőzés jegyzőkönyvét szerkesztheti, melyhez elfogadott 

játékvezetői küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések a következők: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 
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- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje, ha van ilyen, akkor 

nem módosítható - a szűrés nem kötelező. 

- Verseny: a választott évad és szervezet alapján listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jegyzőkönyv tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jegyzőkönyv tartozik) 

- listából választható - a szűrés kötelező. 

- Játékvezető: alapértelmezetten a felhasználó - kitöltése nem kötelező. 

 

Az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés tervezett ideje 

- Mérkőzés tényleges ideje 

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó jegyzőkönyv rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt  

- Elszámolás státusza: nem elszámolható (nincs jegyzőkönyv, vagy nyitott) / elszámolható (van 

lezárt jegyzőkönyv, de nincs elszámolás / elszámolt (van lezárt jegyzőkönyv és elszámolás)  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Módosít – akkor lehetséges, ha a felhasználó játékvezető (azon mérkőzéseknél, ahol ő az 

elfogadott státuszú játékvezetői küldött), vagy admin.   

Nyomtat – nyomtatvány készítési lehetőség 

Jóváhagy – összeállítás (játékosok és stábtagok) jóváhagyása 

Sportorvosi ellenőrzése – sportorvosi igazolás nyilvántartása 

Játékvezetői jelentés megtekintése – csak jogosultsággal rendelkezők számára 

 

 
 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület a következő fülekkel jelenik meg a listanézet helyén: 

- Alapadatok: ezen a fülön adhatóak meg az alapvető mérkőzés adatok, a mérkőzés szakaszok 

hossza, és a szöveges játékvezetői jelentés. 

- Összeállítás: ezen a fülön adhatóak meg (emelhetőek át) a hazai és vendég csapatból a 

kezdő és a csere játékosok – edzőmérkőzés esetén nem jelenik meg. 

- Stábtagok: ezen a fülön adhatóak meg a kispadon és a kiegészítő kispadon ülő stábtagok – 

edzőmérkőzés esetén nem jelenik meg. 

- Események: ezen a fülön adhatóak meg a sárga és piros lapok, a gólok és az egyéb 

események – edzőmérkőzés esetén nem jelenik meg. 

- Hivatalos személyek: ezen a fülön jelennek meg a mérkőzésre küldött hivatalos személyek, 

és megjelölhető, hogy megjelentek-e a mérkőzésen, vagy sem. 
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Alapadatok fül 

 

 
 

Az Alapadatok fülön megjelenő adatok: 

- Verseny: a mérkőzéshez tartozó verseny megnevezése. - nem módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 

- Dátum: a mérkőzés tényleges dátuma adható meg dátum választóval, vagy kézzel beírva, de nem 

adható meg az aktuális napnál nagyobb dátum - alapértelmezett érték a mérkőzés tervezett 

dátuma - kitöltése kötelező. 

- Időpont: a mérkőzés tényleges időpontja adható meg - alapértelmezett érték a mérkőzés 

tervezett dátumánál szereplő adat - kitöltése kötelező. 

- Létesítmény: nem módosítható. 

- Helyszín: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Nézőszám: egész számként adható meg a nézők száma.  

- Állapot: a mérkőzés állapota adható meg listából választva - alapértelmezett érték ”tervezett” - 

kitöltése kötelező. 

- Jegyzőkönyv státusza: listából választható - alapértelmezett értéke „nyitott”. 

- Eredmény:  
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- Hazai: pozitív egész szám vagy nulla adható meg - ha már van esemény felrögzítve a 

mérkőzéshez, akkor a mező értéke számolt lesz és nem módosítható. 

- Vendég: pozitív egész szám vagy nulla adható meg - ha már van esemény felrögzítve a 

mérkőzéshez, akkor a mező értéke számolt lesz és nem módosítható. 

- Pontszámok:  

- Hazai: pozitív egész szám vagy nulla adható meg.  

- Vendég: pozitív egész szám vagy nulla adható meg.  

- Büntetőpontok:  

- Hazai: negatív egész szám vagy nulla adható meg.  

- Vendég: negatív egész szám vagy nulla adható meg.  

- Mérkőzés szakaszai:  

- Sorrend: nem módosítható. 

- Szakasz neve: nem módosítható. 

- Volt?: a felhasználó állíthatja be, hogy adott szakasz volt-e az adott mérkőzésen, vagy sem - 

ha a szakasz kötelező, akkor „igen” jelenik meg. 

- Hosszúság: az adott mérkőzés szakasz hosszúsága  

- ha a mérkőzés szakasz típusánál van beállítva hosszúság, akkor az az érték  

- ha a Volt? értéknél igen van beállítva, a kitöltés kötelező, 

- a felhasználónak lehetősége van módosításra.  

- Extra hosszabbítás hossza: azoknál a szakaszoknál, amelyeknél a szakasz típusnál megadásra 

került, hogy extra hosszabbítás lehetséges, beírható, hogy mennyi volt az adott mérkőzésen 

az extra hosszabbítás hossza percben - alapértelmezetten nulla, kitöltése nem kötelező.  

- Események száma: a program összesíti fel. 

- Játékvezető jelentés: szabad szöveges mező, amelyben formázható szöveg adható meg - kitöltése 

nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor csak akkor lehet „lezárt” a jegyzőkönyv státusza, ha a mérkőzés állapotaként „lejátszott”, 

„elmaradt” vagy „félbeszakadt” került beállításra. Lezárt státuszú jegyzőkönyvben az On-line 

jegyzőkönyv karbantartó felhasználói csoport tagjaként lehet csak módosítani. 

A további fülek adatai nem tölthetőek ki addig, amíg az Alapadatok fül elmentésre nem kerül. 
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Összeállítás fül 

 

A fülre kattintva megjelenítésre kerülnek a mérkőzéshez tartozó összeállítás adatok:  

 

 
 

Az Összeállítás fülön megjelenő adatok: 

- Mez 

- Játékos 

- C 

- GK 

- Poszt 

 

A sorok végén található x gomb segítségével törölhetőek a játékosok. Ekkor a sor leürítésre kerül, más 

személy választható ki, és megadhatóak a hozzá tartozó adatok.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Mentéskor a mérkőzéshez tartozó „rögzített” státuszú összeállítás rekordok státusza „átemelt” státuszra 

vált és az összeállítás nem módosítható a Sportszervezetek\Versenyeztetés\Versenynaptár 

menüpontban. 
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Stábtagok fül 

 

A fülre kattintva megjelenítésre kerülnek a mérkőzéshez tartozó stáb adatok: 

 

 
 

A Stábtagok fülön megjelenő adatok: 

- Stábtag 

- Poszt 

 

A sorok végén található x gomb segítségével törölhetőek a stábtagok. Ekkor a sor leürítésre kerül,  más 

személy választható ki, és megadhatóak a hozzá tartozó adatok. Ebben az esetben a szerkesztő felület 

mentésekor a törölt stábtaghoz tartozó stáb rekord státusza „törölt” lesz, a felvitt új személyhez 

tartozóan pedig létrejön egy új stáb rekord „átemelt” státusszal. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a mérkőzéshez tartozó „rögzített” státuszú stáb rekordok státusza „átemelt” státuszra vált, 

és az összeállítás nem módosítható a Sportszervezetek\Versenyeztetés\Versenynaptár menüpontban. 

 

  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

341 

Események fül 

 

Ezen a fülön van lehetőség arra, hogy a játékvezető felrögzítse a mérkőzésen történt eseményeket a 

mérkőzés egyes szakaszaihoz, és a játékosokhoz kapcsolódóan. A fülön a mérkőzéshez tartozó 

események kerülnek megjelenítésre. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Esemény típusa 

- Mérkőzés szakasza 

- Esemény perce 

- Büntető-e?  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új esemény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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Új felvitelre, módosításra, törlésre csak nyitott státuszú jegyzőkönyv esetében van lehetőség (kivéve az 

On-line jegyzőkönyv karbantartó felhasználói csoport tagját). 

 

 
 

A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Játékos: listából választható (a listában szerepel a csapat neve, játékos mezszáma és neve) - csak 

az összeállítás „átemelt”, vagy „jóváhagyott” státuszú játékosai közül - kitöltése kötelező. 

- Esemény típusa: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Mérkőzés szakasza: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Esemény perce: egész számként adható meg az esemény perce - kitöltése kötelező. 

- Büntető-e?: csak akkor kerül megjelenítésre a mező, ha az esemény típusa: gól - listából 

választható, alapértelmezett értéke „nem”. 

- Megjegyzés: szöveges megjegyzés írható be - kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Hivatalos személyek fül 

 

Ezen a fülön megjelenítésre kerülnek a mérkőzéshez rendelt hivatalos személyek. 

 

 
 

A felületen táblázatszerűen jelennek meg az adatok. A táblázat oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 
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- Személy posztja 

- Megjelent?: checkbox típusú oszlop 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Nyomtatás 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A gombra kattintva felugrik egy kis ablak egy választólistával.  

 

 
 

A választható értékek a következők: 

- Hazai összeállítás – üres: hazai csapathoz kézzel adhatóak meg a játékosok és a kispadon ülő 

személyek. A nyomtatványra a mérkőzés adatai és a hazai csapat neve kerül fel, a többi kézzel 

tölthető. 

- Vendég összeállítás – üres: vendég csapathoz kézzel adhatóak meg a játékosok és a kispadon ülő 

személyek. A nyomtatványra a mérkőzés adatai és a vendég csapat neve kerül fel, a többi kézzel 

tölthető. 

- VIP: az összeállítás hazai és vendég oldala is megjelenik benne a mérkőzés adataival, a küldés 

adatokkal, az összeállítással és a stábtagokkal 

- Időmérő: csak Futsal mérkőzés esetén választható a választólistából - tartalmazza a mérkőzés 

adatait, a küldéseket, a játékosokat, a többi adat kézzel rögzíthető be. 

- Komplett jegyzőkönyv: két részből áll, az első felében a mérkőzés, küldés, összeállítás, stáb 

adatok szerepelnek, a második felében a játékvezetői jelentés és a mérkőzés eseményeinek 

adatai szerepelnek. 

 

Az egyes nyomtatványok formátumai az alábbiakban kerülnek megjelenítésre:  
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Hazai összeállítás – üres és Vendég összeállítás – üres 
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VIP 
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Időmérő 
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Komplett jegyzőkönyv 
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Jóváhagyás gomb 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A gombra kattintva először a hazai csapat képviselője hagyhatja jóvá az 

összeállítást, majd továbblépést követően a vendég csapat képviselője is jóváhagyhatja az összeállítást. 

 

A gomb megnyomásakor megjelenítésre kerülnek a mérkőzés alapadatai és az összeállítás adatok, majd 

ezt követően megadható (listából választható a sportszervezet ügyintézői közül), hogy ki a jóváhagyó, aki 

begépelheti a jelszavát a jóváhagyáshoz. 

 

 
 

A Tovább gombra kattintva betöltődnek a vendég csapat hasonló adatai, és a vendég csapat 

sportszervezetének ügyintézője is jóváhagyhatja az összeállítást.  

Mégsem gombra mentés nélkül visszalépünk a listanézetre. 

 

A Tovább gombra kattintva a mérkőzéshez tartozó összeállítás rekordok „jóváhagyott” státuszba  

kerülnek. Mégsem gombra mentés nélkül visszalépünk a listanézetre. 

 

Jóváhagyás után az Összeállítás és Stábtagok fülek adatai csak megtekinthetőek. 

A Jóváhagyás gomb addig aktív, míg a jegyzőkönyv „nyitott” státuszú és esemény még nincs rögzítve 

benne. 
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Sportorvosi ellenőrzése 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A gombra kattintva megjelenítésre kerülnek bal oldalon a hazai, jobb 

oldalon a vendég játékosok sportorvosi adatainak állapotai a következő oszlopokkal: 

- Kód: játékos regisztrációs kódja 

- Név: játékos neve 

- Sportorvosi státusz: sportorvosi minősítés 

- Hivatásos?: játékos státusza 

- Hiba: a hiba megnevezése. 

 

 

Játékvezetői jelentés megtekintése  

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A gombra kattintva egy felugró ablakban megtekinthető a játékvezetői 

jelentés. 
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7.4.2.Játékvezető ellenőri jelentések fül 

 

Ebben a menüpontban a játékvezető ellenőrként küldött személyek rögzíthetik be a mérkőzésekhez 

kapcsolódóan a jelentéseiket. 

 

A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van játékvezető ellenőrként – szerkesztheti is a jegyzőkönyvet 

- melyekre elfogadott küldése van játékvezetőként, vagy valamely asszisztensként, ha a 

jegyzőkönyv „lezárt” státuszú és „látható” 

- tagja a Játékvezető ellenőri jelentés betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó 

megyéjéhez tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jelentéseket tekintheti meg, melyekhez 

elfogadott játékvezető ellenőri küldés van   

- tagja a Játékvezető ellenőri jelentés karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó 

megyéjéhez tartozó versenyek mérkőzéseinek jelentéseit szerkesztheti, melyekhez elfogadott 

játékvezető ellenőri küldés van – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, ha azok „láthatóak”  

- admin felhasználó - minden mérkőzés jelentését szerkesztheti, melyhez elfogadott játékvezető 

ellenőri küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 
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- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje, ami módosítható - a 

szűrés nem kötelező. 

- Verseny: a választott évad és szervezet alapján listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jelentés tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jelentés tartozik) - 

listából választható - a szűrés kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a felhasználó, vagy üres - kitöltése nem kötelező. 

Az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés terv. ideje 

- Mérkőzés tény. ideje  

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó ellenőri jelentés rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt 

- Láthatóság: látható/nem látható (vagy nincs) 
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- Elszámolás státusza: nem elszámolható (nincs ellenőri jelentés, vagy nyitott) / elszámolható (van 

lezárt ellenőri jelentés, de nincs elszámolás / elszámolt (van lezárt ellenőri jelentés és 

elszámolás) 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosít – akkor lehetséges, ha a felhasználó játékvezető ellenőr (azon mérkőzéseknél, ahol ő az 

elfogadott státuszú játékvezető ellenőr küldött), vagy admin.   

Nyomtat – nyomtatvány készítési lehetőség 

Visszanyit – a „lezárt” jelentés státuszának visszaállítási lehetősége „nyitott”-ra 

Láthatóvá tétel – a jelentés nyilvánossá tételének lehetősége  

 

 

 
 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület a következő fülekkel jelenik meg a listanézet helyén: 

- Alapadatok: ezen a fülön a jelentés alapvető adatai kerülnek megjelenítésre. 

- Értékelések: ezen a fülön az egyes posztokra küldött játékvezetők adatai kerülnek 

megjelenítésre. 

- Statisztika: ezen a fülön a jelentés statisztikai adatai kerülnek megjelenítésre. 

- Játékvezető értékelése: ezen a fülön a játékvezetők értékelésének adatai kerülnek 

megjelenítésre. 

- Asszisztensek értékelés: ezen a fülön az asszisztensek értékelésének adatai kerülnek 

megjelenítésre. 

- További személyek értékelése: ezen a fülön csak a játékvezető asszisztens posztra küldött, (a 

poszt törzs szerint) egyéb hivatalos személyként értékelendő személyek értékelésének adatai 

kerülnek megjelenítésre. 

 

A megjelenő adatok és a felület kinézete futsal mérkőzés esetén eltérő. 

Labdarúgás és strandlabdarúgás ellenőri jelentés 

 

Alapadatok fül 
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A felületen megjelenő adatok a következők: 

- Ellenőr kódja: a mérkőzéshez játékvezető ellenőrként küldött személy regisztrációs kódja - nem 

módosítható. 

- Ellenőr neve: a fent meghatározott személyhez tartozó név - nem módosítható. 

- Verseny: a verseny neve - nem módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 
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- Dátum: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett dátuma – nem módosítható. 

- Időpont: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett időpontja - nem módosítható. 

- Létesítmény: nem módosítható. 

- Helyszín: lehet üres - nem módosítható. 

- Mérkőzés állapota: nem módosítható. 

- Jegyzőkönyv státusza: listából választható - alapértelmezett értéke „nyitott”. 

- Mérkőzés jellege: szöveges mezőben adható meg, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- Jelentés státusza: listából választható – alapértelmezetten „nyitott”. „lezárt” érték esetén a 

mentést követően már nem módosítható. 

- Eredmények:  

- Végeredmény: a mérkőzés minden szakaszát figyelembe kell venni az összesítéskor 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege 

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege 

- Félidei eredmény: csak a mérkőzés legelső szakaszát kell figyelembe venni. 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege az első szakaszban  

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege az első szakaszban  

- Büntetőpontok:  

- Hazai 

- Vendég 

- Hivatalos személyek (a játékvezető és a a különféle asszisztensei):  

- Poszt neve: nem módosítható. 

- Kód: nem módosítható. 

- Név: nem módosítható. 

- Osztályzat: 6,0 és 10,0 közötti szám adható meg, 1 tizedes jeggyel - csak akkor 

módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”. 

- Nehézségi fok: listából választható - csak akkor módosítható, ha a jelentés státusza 

„nyitott”. 

- Mérkőzés utáni megbeszélés 

- Szükséges-e DVD/TV felvétel megtekintése?: listából választható - csak akkor 

módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- DVD/TV felvételen megtekintett esetek időpontja: szöveges mezőben adható meg - csak 

akkor módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- Megbeszélés helyszíne, időpontja: szöveges mezőben adható meg - csak akkor 

módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- Ellenőrző Bizottsági beavatkozás 

- Szükséges-e az Ellenőrző Bizottság beavatkozása?: listából választható - csak akkor 

módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- Megjegyzések: szöveges mezőben adható meg - csak akkor módosítható, ha a jelentés 

státusza „nyitott”.  

- Mérkőzés leírása: szöveges mezőben adható meg - csak akkor módosítható, ha a jelentés 

státusza „nyitott”.  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

356 

- Különleges események, megjegyzések a Fegyelmi Bizottság és a Versenybizottság számára: 

szöveges mezőben adható meg, kitöltése kötelező - csak akkor módosítható, ha a jelentés 

státusza „nyitott”.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

A további fülek csak az Alapadatok fül mentését követően jelennek meg a felületen. 

 

 

Értékelések fül  

 

 
 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 

 

Blokkok és kérdések: táblázatos formában megjelenítésre kerülnek a blokkok  és kérdések, valamint a 

hozzájuk rögzített értékek. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Statisztika fül 

 

 
 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 

 

Statisztika adatok: minden statisztikai adat a hazai és vendég csapathoz kapcsolódóan, valamint 

összesenben is rendelkezésre áll. 

Sárga lap: 

- A mérkőzésen felmutatott sárga lapok száma: a jegyzőkönyv eseményei alapján számított adat, 

nem módosítható 

- Ebből jogos: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Ebből téves: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Elmaradt sárga lapok száma: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

 

Piros lap: 
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- A mérkőzésen felmutatott piros lapok száma: a jegyzőkönyv eseményei alapján számított adat, nem 

módosítható 

- Ebből jogos: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Ebből téves: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Elmaradt piros lapok száma: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

 

Büntető rúgás: 

- A mérkőzésen megítélt büntetők száma: a jegyzőkönyv eseményei alapján számított adat, nem 

módosítható 

- Ebből jogos: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Ebből téves: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- A mérkőzésen meg nem ítélt büntetők száma: kézzel beírható egész szám, az összesen adat 

számított 

 

Gól: 

- Végeredmény (megadott) gólok száma: a jegyzőkönyv eseményei alapján számított adat, nem 

módosítható 

- Ebből jogos: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- Ebből téves: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

- A mérkőzésen meg nem adott gólok száma: kézzel beírható egész szám, az összesen adat számított 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Játékvezető értékelése fül 
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Ezen a fülön a játékvezető posztra elfogadottan küldött, ill. a játékvezető értékeléssel játékvezető 

asszisztensi posztra elfogadottan küldött személyekhez kapcsolódóan kerül adat rögzítésre. 

 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 

 

További adatok: 

- A játékszabályok alkalmazása és értelmezése, a mérkőzés irányítása taktikai hozzáállás és a játék 

vezetése a speciális esemény(ek) és időpontja(i) megjelölésével: szabad szöveges mező, 

kitöltése nem kötelező.  

- Események:  

- Perc: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a percet kötelező megadni. 

- Esemény leírása: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a leírást kötelező 

megadni. 

- Fegyelmezés, a játékosok és a csapatvezetők (technikai zóna) kezelése a speciális esemény(ek) 

és időpontja(i) megjelölésével: szabad szöveges mező, kitöltése nem kötelező.  

- Események:  

- Perc: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a percet kötelező megadni. 

- Esemény leírása: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a leírást kötelező 

megadni. 

- Fizikai állóképesség: listából választható. 

- Leírás: szabad szöveges mező, kitöltése nem kötelező.  

- Helyezkedés és mozgás: 

- Mindig akció közelben van, jól követi, de nem zavarja a játékot – listából választható. 

- A rugalmas átló alkalmazása – listából választható. 

- Képes előrelátni az akciót – listából választható.  

- Szükség esetén belép a büntetőterületre – listából választható. 

- Hatékony helyezkedés álló labdánál (pl. szögletrúgás, szabadrúgás, kirúgás) – listából 

választható). 

- Helyezkedés eseményei 

- Perc: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a percet kötelező 

megadni. 

- Esemény leírása: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a leírást 

kötelező megadni. 

- Eset: listából választható 

- Együttműködés a játékvezető asszisztensekkel és a tartalék játékvezetővel: szabad szöveges 

mező - kitöltése nem kötelező.  
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- Személyiség: szabad szöveges mező - kitöltése nem kötelező.  

- Általános megjegyzések és tanácsok a teljesítmény javítására és a személyiségre: szabad 

szöveges mező - kitöltése nem kötelező.  

- A játékvezetővel megbeszélendő pontok:  

- Pozitívumok 

- Tökéletesítendő pontok 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Asszisztensek értékelése fül 

 

 
 

Ezen a fülön a játékvezető asszisztensi posztra elfogadottan küldött, játékvezető asszisztensi értékelésű  

személyekhez kapcsolódóan kerül adat rögzítésre. 

 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 

 

További adatok: 
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- A játékvezető asszisztens teljesítménye (Kérem, említsen néhány fontos döntést a perc 

megjelölésével!): 

- Helyes jelzések és a "várj és nézz" technika jó alkalmazása: listából választható. 

- Jó helyezkedés és mozgás: listából választható. 

- Megfelelő éberség és jó együttműködés a játékvezetővel: listából választható. 

- A közelében történő szabálysértésekre megfelelő reagálás: listából választható. 

- Az álló labda (pl. szögletrúgás, szabadrúgás, kirúgás) hatékony felügyelete: listából 

választható. 

- Megjegyzések: szöveges érték adható meg. 

- Kérem írja le a perc megjelölésével az(oka)t az eset(ek)et, amely alapján a negatív bejelölést 

tette:  

- Perc: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a percet kötelező megadni. 

- Esemény leírása: szöveges mező - ha rögzítünk itt eseményt, akkor a leírást kötelező 

megadni. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

További személyek értékelése fül 

 

 
 

Ezen a fülön a játékvezető asszisztens posztra érvényesen küldött, egyéb hivatalos személyként 

értékelendő személyekhez kapcsolódóan kerül adat rögzítésre. 

 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 
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Ezt követően egyetlen mezőben lehet megadni az adott személy értékelését.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

Futsal ellenőri jelentés 

 

Alapadatok fül 

 

 
 

A felületen megjelenő adatok a következők: 

- Ellenőr kódja: a mérkőzéshez játékvezető ellenőrként küldött személy regisztrációs kódja - nem 

módosítható. 

- Ellenőr neve: a fent meghatározott személyhez tartozó név - nem módosítható. 

- Verseny: a verseny neve - nem módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 

- Dátum: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett dátuma – nem módosítható. 

- Időpont: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett időpontja - nem módosítható. 

- Létesítmény: nem módosítható. 

- Helyszín: lehet üres - nem módosítható. 

- Mérkőzés állapota: nem módosítható. 
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- Jegyzőkönyv státusza: listából választható - alapértelmezett értéke „nyitott”. 

- Mérkőzés jellege: szöveges mezőben adható meg, ha a jelentés státusza „nyitott”.  

- Jelentés státusza: listából választható – alapértelmezetten „nyitott”. „lezárt” érték esetén a 

mentést követően már nem módosítható. 

- Eredmények:  

- Végeredmény: a mérkőzés minden szakaszát figyelembe kell venni az összesítéskor 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege 

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege 

- Félidei eredmény: csak a mérkőzés legelső szakaszát kell figyelembe venni. 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege az első szakaszban  

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege az első szakaszban  

- Büntetőpontok:  

- Hazai 

- Vendég 

- Hivatalos személyek:  

- Poszt neve: nem módosítható. 

- Kód: nem módosítható. 

- Név: nem módosítható. 

- Osztályzat: 6,0 és 10,0 közötti szám adható meg, 1 tizedes jeggyel - csak akkor 

módosítható, ha a jelentés státusza „nyitott”. 

- Nehézségi fok: listából választható - csak akkor módosítható, ha a jelentés státusza 

„nyitott”. 

- Értékelés: egyéb hivatalos személynél tölthető. 

- Különleges események, megjegyzések a Fegyelmi Bizottság és a Versenybizottság számára: 

szöveges mező - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Játékvezetők értékelése fül 

 

 
 

Ezen a fülön a játékvezető posztra elfogadottan küldött, ill. a játékvezető értékeléssel játékvezető 

asszisztensi posztra elfogadottan küldött személyekhez kapcsolódóan kerül adat rögzítésre. 

 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 
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Ezt követően az alábbi adatok bevitelére van lehetőség: 

- A játékszabályok alkalmazása és értelmezése / a mérkőzés irányítása, taktikai hozzáállás és a 

játék vezetése: szabad szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Személyiség és fegyelmezés / egységesség, következetesség: szabad szöveges mező, kitöltése 

nem kötelező. 

- Fizikai állóképesség, helyezkedés / jelzések: szabad szöveges mező, kitöltése nem kötelező.  

- Együttműködés a játékvezetők között / csapatmunka: szabad szöveges mező, kitöltése nem 

kötelező. 

- A játékvezetővel megbeszélendő pontok:  

- Pozitívumok 

- Tökéletesítendő pontok 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

További személyek értékelése fül 

 

 
 

Ezen a fülön a játékvezető asszisztens posztra érvényesen küldött, egyéb hivatalos személyként 

értékelendő személyekhez kapcsolódóan kerül adat rögzítésre. 

 

A felületen felül megjelenő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés kódja 

- Dátum 

- Időpont 

 

Ezt követően egyetlen mezőben lehet megadni az adott személy értékelését.  
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Nyomtatás  

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A gomb megnyomásakor elkészülnek a mérkőzés sportágának 

megfelelő formátumú és tartalmú jelentések. 

 

Visszanyitás 

 

A gombhoz jogosultsággal rendelkező számára a gomb akkor aktív, ha a jelentés státusza „lezárt”.  

A gomb megnyomásakor a következő kérdés jelenik meg felugró ablakban: „Valóban vissza kívánja nyitni 

a jelentést?” 

Mégsem gomb megnyomása esetén visszatérünk a listanézetre módosítás nélkül.  

Tovább gomb megnyomása esetén a jelentés státusza „nyitott”-ra változik. 

 

Láthatóvá tétel  

 

A gombhoz jogosultsággal rendelkező számára a gomb akkor aktív, ha a jelentés „nem látható”.  

A gomb megnyomásakor a következő kérdés jelenik meg felugró ablakban: „Valóban láthatóvá kívánja 

tenni a jelentést?” 

 

Mégsem gomb megnyomása esetén visszatérünk a listanézetre módosítás nélkül.  

Tovább gomb megnyomása esetén a jelentés láthatósági státusza „látható”-ra változik. 

 

Ebben az esetben a jelentés láthatóvá válik a jelentést készítő ellenőr és az admin felhasználón kívül 

azok számára, aki: 

 játékvezetőként, vagy valamilyen asszisztensként érvényesen („elfogadott” státusz) küldve volt a 

mérkőzésre  

 sem játékvezető ellenőre, sem hivatalos személye nem volt a mérkőzésnek, akkor bármely 

mérkőzést, illetve jelentést láthatja a listában, amelynél megyéje megegyezik a verseny 

megyéjével  

 

7.4.3.Fair Play jelentések 

 

Ezen a fülön a játékvezető ellenőrként küldött személyek rögzíthetik be a mérkőzésekhez kapcsolódó 

Fair Play jelentéseket. 
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A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van játékvezető ellenőrként – szerkesztheti is a jelentést 

- tagja a Fair play jelentés betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez tartozó 

versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, melyekhez elfogadott 

játékvezető ellenőri küldés van  

- tagja a Fair play jelentés karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez tartozó 

versenyek mérkőzéseinek jegyzőkönyvét szerkesztheti is, melyekhez elfogadott játékvezető 

ellenőri küldés van – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, ha azok „lezárt” 

státuszúak 

- admin felhasználó - minden mérkőzés jelentését szerkesztheti, melyhez elfogadott játékvezető 

ellenőri küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések a következők: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezetten: Labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható, a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható – alapértelmezetten a felhasználó megyéje, ami módosítható - a 

szűrés nem kötelező. 

- Verseny: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jelentés tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jelentés tartozik) - 

listából választható - a szűrés kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a felhasználó, vagy üres - kitöltése nem kötelező. 

 

A fülön az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A 

szűrések módosítsa a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés tervezett ideje 

- Mérkőzés tényleges ideje 

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó jegyzőkönyv rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Módosít – akkor lehetséges, ha a felhasználó játékvezető (azon mérkőzéseknél, ahol ő az 

elfogadott státuszú játékvezetői küldött), vagy admin.   

Nyomtat – nyomtatvány készítési lehetőség 

Lezár – megnyomásával zárható le egy jelentés; csak az a személy jogosult rá, aki az adott 

jelentéshez tartozó mérkőzés játékvezető ellenőre. 

Visszanyit – a funkció jogosultsághoz kötött - segítségével van lehetőség egy „lezárt” jelentés 

státuszának „nyitott”-ra való visszaállítására. 
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A szerkesztő felület adatai – csak az értékelés adatai módosíthatóak: 

- Verseny: nem módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Létesítmény: nem módosítható. 

- Dátum: tény/terv - nem módosítható. 

- Időpont: nem módosítható. 

- Eredmény: nem módosítható. 

- Mérkőzés státusza: nem módosítható. 

- Mérkőzés táblázatos adatai, melyek nem módosíthatóak: 

- Forduló 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Versenytípus 

- Évad 

- Mérkőzés kódja 

- Értékelés: a mérkőzés tényleges időpontjában érvényes kategóriák jelennek meg a felületen, 

illetve ezekhez kapcsolódóan a hazai és vendég csapat kapott pontszámai.  

- Sorszám: a kategória sorszáma. 
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- Megnevezés és pontszámok: a kategória neve kerül megjelenítésre, mögötte zárójelben 

pedig a minimálisan és maximálisan adható pontszámok.  

- Pontszámok: a hazai és vendég csapat kapott pontszámai. 

- Összes pontszám: a kategóriákban kapott pontok összege a két csapathoz kapcsolódóan. 

- Átlag pontszám: a csapatok átlagai (az üres érték nem osztó!). 

- Átlagon kívüli kategóriák: az átlag pontszám alatt jelennek meg szintén táblázatos 

formában azok a kategóriák, amelyek nem átlagolandók, ha van érvényben ilyen. 

- Szöveges értékelés: szöveges mezőben adható meg. 

- Lezárás dátuma: az adott jelentés „lezárt” státuszba kerülésének ideje – a program tölti. 

- Értékelést végző: a fair play jelentést készítő neve – a program tölti. 

 

Fair Play jelentés nyomtatása 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. Nyomtatni csak lezárt státuszú jelentést lehet, nyitott státuszban 

inaktív a gomb. 

 

A Nyomtatás gomb megnyomásakor az adott jelentés adatai a következő formátumban kerülnek 

megjelenítésre: 
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7.4.4.Szövetségi ellenőri jelentések  

 

Ebben a menüpontban a szövetségi ellenőrként küldött személyek rögzíthetik be a mérkőzésekhez 

kapcsolódó jelentéseiket. 

 

A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van szövetségi ellenőrként – szerkesztheti is a jelentést 

- tagja a Szövetségi ellenőri jelentés betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, melyekhez elfogadott 

szövetségi ellenőri küldés van  

- tagja a Szövetségi ellenőri jelentés karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó 

megyéjéhez tartozó versenyek mérkőzéseinek jegyzőkönyvét szerkesztheti is, melyekhez 

elfogadott szövetségi ellenőri küldés van – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jelentést tekintheti meg, ha azok „lezárt” státuszúak 

- admin felhasználó - minden mérkőzés jelentését szerkesztheti, melyhez elfogadott szövetségi 

ellenőri küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje, ami módosítható - a 

szűrés nem kötelező. 

- Verseny: a választott évad és szervezet alapján listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jelentés tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jelentés tartozik) - 

listából választható - a szűrés kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a felhasználó, vagy üres - kitöltése nem kötelező. 

Az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés terv. ideje 

- Mérkőzés tény. ideje  

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó ellenőri jelentés rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt 

- Elszámolás státusza: nem elszámolható (nincs ellenőri jelentés, vagy nyitott) / elszámolható (van 

lezárt ellenőri jelentés, de nincs elszámolás / elszámolt (van lezárt ellenőri jelentés és 

elszámolás) 

 

Listanézet gombjai: Megtekint, Módosít, Nyomtat, Visszanyit. 

 

A szövetségi ellenőri jelentésnek két típusa létezik:  

- Normál: MLSZ rendezésű verseny mérkőzése esetén tölthető ki ilyen jelentés 

- Amatőr: megyei rendezésű verseny mérkőzése esetén tölthető ki ilyen jelentés. 

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület a következő fülekkel jelenik meg: 
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1. Alapadatok: a fül mindkét típus esetén mindig megjelenik. 

2. Rendezés: csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés 

blokk. 

3. Stadion: csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 

4. Játéktér: csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 

5. Szurkolók: csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés 

blokk. 

6. Események: a fül csak normál típusú jelentés esetén jelenik meg. 

7. Lapok: a fül mindkét típus esetén mindig megjelenik. 

 

Lezárt státuszú jelentés esetén egyik fülön lévő adat sem módosítható, csak a Szövetségi ellenőri 

jelentés karbantartó felhasználói csoport tagjai által. 

 

Alapadatok fül 

 

Ez normál és amatőr jelentésen is mindig megjelenő fül. 

 

  
 

A fül két részből áll: 

A felső részben a mérkőzés alapadatai jelennek meg: 

- Ellenőr kódja: a mérkőzéshez játékvezető ellenőrként küldött személy regisztrációs kódja - nem 

módosítható. 

- Ellenőr neve: a fent meghatározott személyhez tartozó név - nem módosítható. 

- Verseny: a verseny neve - nem módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 
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- Dátum: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett dátuma – nem módosítható. 

- Időpont: a mérkőzés tényleges, vagy tervezett időpontja - nem módosítható. 

- Létesítmény: nem módosítható. 

- Helyszín: lehet üres - nem módosítható. 

- Mérkőzés állapota: nem módosítható. 

- Eredmények:  

- Végeredmény: a mérkőzés minden szakaszát figyelembe kell venni az összesítéskor 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege 

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege 

- Félidei eredmény: csak a mérkőzés legelső szakaszát kell figyelembe venni. 

- Hazai: hazai gólok és vendég öngólok összege az első szakaszban  

- Vendég: vendég gólok és hazai öngólok összege az első szakaszban 

- Büntetők eredménye:  

- Hazai: büntetőből rúgott gólok összege 

- Vendég: büntetőből rúgott gólok összege 

- Jelentés státusza: listából választható – alapértelmezetten „nyitott”. „lezárt” érték esetén a 

mentést követően már nem módosítható. 

 

Az alsó részben az alapadatok fülhöz tartozó kérdések jelennek meg blokkokra csoportosítva. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Rendezés fül 

 

Csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Stadion fül 

 

Csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Játéktér fül 

 

Csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Szurkolók fül 

 

Csak akkor jelenik meg a fül, ha az adott típusú jelentéshez van érvényes kérdés blokk. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Események fül 

 

Ez a fül csak normál jelentések esetében jelenik meg. A lista a mérkőzéshez kapcsolódó zavaró, 

rendbontó eseményeket tartalmazza.  
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A lista adatai: 

- Sorszám 

- Melyik oldal?  

- Mikor?  

- Esemény 

- Honnan?  

- Hová?  

- Intézkedés történt-e?  

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új esemény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Bezár – hatására visszakerülünk a mérkőzések listájához. 

 

Lezárt jelentésnél csak megtekintésre van lehetőség, kivétel a Szövetségi ellenőri jelentés karbantartó 

felhasználói csoport tagjai, akik ekkor is szerkeszthetik.  

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sorszám: egész szám adható meg, kitöltése kötelező. 

- Melyik oldal?: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Mikor?: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 
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- Esemény: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Honnan?: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Hová?: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Intézkedés történt-e?: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Megjegyzés: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Lapok fül 

 

Ez a fül normál és amatőr jelentések esetében is mindig megjelenik.  

 

 
 

A lista a kiosztott lapok adatait tartalmazza a mérkőzéshez kapcsolódóan, melynek adatai: 

- Sorszám 

- Mez 

- Játékos neve 

- Sportszervezet neve 

- Idő sárga 

- Idő sárga/piros 

- Idő piros 

- Oka 

 

A listánál élő funkció gombok: 
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Új felvitel – új esemény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Bezár – hatására visszakerülünk a mérkőzések listájához. 

 

Lezárt jelentésnél csak megtekintésre van lehetőség, kivétel a Szövetségi ellenőri jelentés karbantartó 

felhasználói csoport tagjai, akik ekkor is szerkeszthetik.  

 

 
 

A szerkesztő felület felugró ablakban jelenik meg a következő mezőkkel: 

- Sorszám: egész szám adható meg, kitöltése kötelező. 

- Mez: 2 karakterben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Játékos neve: 30 karakterben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Sportszervezet neve: 30 karakterben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Idő sárga: 6 karakterben adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Idő sárga/piros: 6 karakterben adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Idő piros: 6 karakterben adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Oka: szöveges mező, kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

Nyomtatás gomb 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. A nyomtatvány a fejlécből és alatta a következő 5 blokkból áll: 
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I. Általános adatok: az Alapadatok és Lapok füleken rögzített adatok jelennek meg ebben a 

blokkban. Az alapadatok fülről a mérkőzés adatai, és a fülhöz tartozó kérdések és válaszok 

kerülnek megjelenítésre. A lapok adatai táblázatszerűen jelennek meg úgy, hogy minden 

rögzített adat látszódjon a táblázatban. 

 

 
 

II. A rendezéssel és a rendfenntartással kapcsolatos megállapítások: a Rendezés fülön rögzített 

adatok jelennek meg ebben a blokkban, a fülhöz tartozó kérdések és válaszok kerülnek 

megjelenítésre. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

384 

 
 

III. A stadion állapota (általános megjelenés, nézők kényelme, biztonsága és a higiéniai 

létesítmények) biztonsági előírások teljesítése: a Stadion fülön rögzített adatok jelennek 

meg ebben a blokkban, a fülhöz tartozó kérdések és válaszok kerülnek megjelenítésre. 
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IV. A játéktéren történtek értékelése: a Játéktér fülön rögzített adatok jelennek meg ebben a 

blokkban, a fülhöz tartozó kérdések és válaszok kerülnek megjelenítésre. 
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V. Szurkolók magatartása: a Szurkolók és az Események füleken rögzített adatok jelennek meg 

ebben a blokkban kettéválasztva, hazai és vendég csapatra.  

 

 
 

A nyomtatás csak „lezárt” státuszú jelentésnél lehetséges. 

 

Visszanyit gomb 

 

A funkció jogosultsághoz kötött. Csak „lezárt” státuszú jelentés esetén aktív a gomb – hatására a 

jelentés státusza ismét „nyitott” lesz. 

  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

387 

7.4.5.Marketing jelentés 

 

Ezen a fülön a szövetségi ellenőrként küldött személyek rögzíthetik be a mérkőzéshez kapcsolódóan a 

marketing jelentéseiket. 

 

A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van szövetségi ellenőrként – szerkesztheti is a jelentést 

- tagja a Marketing jelentés betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez tartozó 

versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, melyekhez elfogadott 

szövetségi ellenőri küldés van   

- tagja a Marketing jelentés karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseinek jegyzőkönyvét szerkesztheti is, melyekhez elfogadott 

szövetségi ellenőri küldés van  – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jelentést tekintheti meg, ha azok „lezárt” státuszúak 

- admin felhasználó - minden mérkőzés jelentését szerkesztheti, melyhez elfogadott szövetségi 

ellenőri küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje, ami módosítható - a 

szűrés nem kötelező. 

- Verseny: a választott évad és szervezet alapján listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jelentés tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jelentés tartozik) - 

listából választható - a szűrés kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a felhasználó, vagy üres - kitöltése nem kötelező. 

Az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés terv. ideje 

- Mérkőzés tény. ideje  

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó ellenőri jelentés rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt 

- Elszámolás státusza: nem elszámolható (nincs ellenőri jelentés, vagy nyitott) / elszámolható (van 

lezárt ellenőri jelentés, de nincs elszámolás / elszámolt (van lezárt ellenőri jelentés és 

elszámolás) 

 

Listanézet gombjai: Megtekint, Módosít, Nyomtat, Lezár. 

 

A szerkesztő felületen felül megjelennek a mérkőzés adatai, melyek nem módosíthatóak: 
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Ez alatt megjelennek a jelentés konkrét adatai, tehát a blokkok, kérdések és megadhatóak a válaszok. 

 

 
 

Új jelentés rögzítésekor csak azok a blokkok és kérdések jelennek meg, amelyek a mérkőzés dátumakor 

érvényesek. A válasz (igen/nem) megadása minden megjelenő kérdés esetében kötelező.  

 

A gombok jelentése: 

- Minden válasz: Igen, van gomb: a gombra kattintva minden megjelent blokk minden kérdésénél 

a legördülő választólista értékét igenre állítjuk. 

- Minden válasz: Nem, nincs gomb: a gombra kattintva minden megjelent blokk minden 

kérdésénél a legördülő választólista értékét nemre állítjuk. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Lezár gomb 

 

A gomb csak akkor aktív, ha a jelentés „nyitott” státuszú és az adott mérkőzéshez tartozó szövetségi 

ellenőr a felhasználó (kivéve admin). 

 

A gomb megnyomásakor megjelenő üzenet: „Valóban le kívánja zárni a jelentést?”.  

A Mégsem gomb megnyomásakor bezáródik az ablak, és visszakerülünk a mérkőzések listanézetére. A 

Tovább gomb megnyomásakor a kijelölt jelentés „lezárt” státuszba kerül. 
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Nyomtat gomb 

 

Nyomtatás csak lezárt státuszú jelentés esetében lehetséges, a gomb egyéb esetekben (nincs jelentés, 

vagy nyitott) inaktív. 
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7.4.6.Biztonsági ellenőri jelentések 

 

Ebben a menüpontban a biztonsági ellenőrként küldött személyek rögzíthetik be a mérkőzésekhez 

kapcsolódó jelentéseiket.  
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A fülre kattintva a felhasználó azoknak a mérkőzéseknek a listáját láthatja: 

- melyekre elfogadott küldése van szövetségi ellenőrként – szerkesztheti is a jelentést 

- tagja a Biztonsági ellenőri jelentés betekintő felhasználói csoportnak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jegyzőkönyvet tekintheti meg, melyekhez elfogadott 

biztonsági ellenőri küldés van 

- tagja a Biztonsági ellenőri jelentés karbantartó felhasználói csoportnak - a felhasználó 

megyéjéhez tartozó versenyek mérkőzéseinek jegyzőkönyvét szerkesztheti is, melyekhez 

elfogadott biztonsági ellenőri küldés van – a lezártat is 

- van joga a menüponthoz, de nem tagja az említett csoportoknak - a felhasználó megyéjéhez 

tartozó versenyek mérkőzéseihez tartozó jelentést tekintheti meg, ha azok „lezárt” státuszúak 

- admin felhasználó - minden mérkőzés jelentését szerkesztheti, melyhez elfogadott biztonsági 

ellenőri küldés van. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje, ami módosítható - a 

szűrés nem kötelező. 

- Verseny: a választott évad és szervezet alapján listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Forduló: listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Rögzítés állapota: rögzítendő (azon mérkőzések, melyekhez nincs, vagy „nyitott” státuszú 

jelentés tartozik) / lezárt (azon mérkőzések, melyekhez „lezárt” státuszú jelentés tartozik) - 

listából választható - a szűrés kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a felhasználó, vagy üres - kitöltése nem kötelező. 

Az alapértelmezett szűréseknek megfelelő mérkőzések listája jelenik meg a fülre kattintáskor. A szűrések 

módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés kódja 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Mérkőzés helye 

- Mérkőzés terv. ideje 

- Mérkőzés tény. ideje  

- Mérkőzés állapota: tervezett/lejátszott/elmaradt/félbeszakadt 

- Rögzítő: a mérkőzéshez tartozó ellenőri jelentés rögzítőjének neve, vagy üres  

- Rögzítés állapota: hiányzik/nyitott/lezárt 

- Elszámolás státusza: nem elszámolható (nincs ellenőri jelentés, vagy nyitott) / elszámolható (van 

lezárt ellenőri jelentés, de nincs elszámolás / elszámolt (van lezárt ellenőri jelentés és 

elszámolás) 

 

A listanézet gombjai: Megtekint, Módosít, Lezár, Nyomtat, Utólagos megjegyzés 

 

Alapadatok fül 

 

Ezen a fülön a mérkőzés alapadatai, ill. a játékvezető és további ellenőrök alapadatai kerülnek 

megjelenítésre. A legtöbb adat csak megjelenített adat, és csak néhány módosítható. 
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A fülhöz tartozó mezők: 

- Ellenőr kódja: nem módosítható. 

- Ellenőr neve: nem módosítható. 

- Telefonszám: nem módosítható. 

- E-mail: nem módosítható. 

- Érkezés: óó:pp formátumban adható meg, módosítható. 

- Távozás: óó:pp formátumban adható meg, módosítható. 

- Megjegyzés: szabad szöveges mezőben adható meg, módosítható. 

- Mérkőzés kódja: nem módosítható. 

- Mérkőzés ideje: nem módosítható. 

- Sportlétesítmény: nem módosítható. 

- Mérkőzés minősítése: listából választható, módosítható. 

- Hazai csapat: nem módosítható. 

- Vendég csapat: nem módosítható. 

- Játékvezető kódja: nem módosítható. 

- Játékvezető neve: nem módosítható. 

- Játékvezető ellenőr kódja: nem módosítható. 

- Játékvezető ellenőr neve: nem módosítható. 

- Játékvezető ellenőr telefonszáma: nem módosítható. 

- Szövetségi ellenőr kódja: nem módosítható. 

- Szövetségi ellenőr neve: nem módosítható. 

- Szövetségi ellenőr telefonszáma: nem módosítható. 

- Utólagos megjegyzés: ezen a felületen nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Jelentés adatai fül 

 

Ezen a fülön jelennek meg a kérdések, azokhoz tartozóan pedig a válaszlehetőségek. 

 

 
 

A képernyőn látható adatok magyarázata: a kérdések a válaszlehetőségekkel blokkokba lettek 

csoportosítva. 

 

A jelenleg érvényes kérdéscsoportok (blokkok): 

 

- mérkőzés adatai:  
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- A sportlétesítmény biztonsági állapota és a működtetés tapasztalatai 
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- A rendezéssel és a rendfenntartással kapcsolatos megállapítások 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból.  
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Szabályszegések fül 

 

A fülön a szabályszegések kerülnek megjelenítésre a jelentéshez kapcsolódóan. 

 

 
 

A lista a következő oszlopokat tartalmazza: 

- Sorszám 

- Szakasz 

- Perc 

- Esemény 

- Ki? 

- Hol? 

- Intézkedés 

- Biztonsági Szabályzatra hivatkozás 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szabályszegés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

Lezárt státuszú jelentés esetén csak a Megtekint gomb aktív, a többi inaktív (kivéve a Biztonsági ellenőri 

jelentés karbantartó felhasználói csoport tagjai számára, akik szerkeszthetik is az adatokat). 
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A listanézethez tartozó szerkesztő felületen a következő adatok adhatóak meg: 

- Sorszám: alapértelmezetten a következő sorszám, ami eggyel nagyobb, mint a legnagyobb 

sorszám a jelentéshez kapcsolódó szabályszegés rekordok között, de módosítható – kitöltése 

kötelező.  

- Szakasz: listából választható – kitöltése kötelező.  

- Perc: egész szám adható meg – kitöltése kötelező.  

- Esemény: szöveges mezőben adható meg – kitöltése kötelező.  

- Ki?: szabad szöveges mezőben adható meg – kitöltése kötelező.  

- Hol?: szabad szöveges mezőben adható meg – kitöltése kötelező.  

- Intézkedés: szabad szöveges mezőben adható meg – kitöltése kötelező. 

- Biztonsági Szabályzatra hivatkozás: szabad szöveges mezőben adható meg – kitöltése nem 

kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból.  
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Mellékletek fül 

 

A fülön a mellékletek kerülnek megjelenítésre a jelentéshez kapcsolódóan. 

 

 
Megjelenik a szokásos fájl feltöltő lehetőség, amely csak nyitott státuszú jelentés esetén engedi meg a 

feltöltést.  

Ez alatt pedig megjelenítésre kerülnek a már feltöltött rekordok: 

 

A táblázatban megjelenített adatok: 

- Fájl neve 

- Feltöltés dátuma 

- Feltöltő 

 

A Törlés gomb csak nyitott státuszú jelentés esetében jelenik meg. A Letöltésre lehetőség van lezárt 

státuszú jelentés esetében is. 

 

Lezár gomb 

 

A jelentést csak a mérkőzésre „elfogadott” küldéssel rendelkező biztonsági ellenőr zárhatja le addig, míg 

a jelentés „nyitott”. 

 

A gomb megnyomásakor megjelenik egy üzenő ablak: „Valóban le kívánja zárni a jelentést?”. Az üzenő 

ablak Tovább és Mégsem gombokat tartalmaz.  

Mégsem gomb megnyomásakor rekord változás nélkül az ablak bezárásra kerül, és visszakerülünk a 

mérkőzések listájára.  

Tovább gomb megnyomásakor a kijelölt jelentés „lezárt” státuszba kerül és visszakerülünk a mérkőzések 

listájára. 

 

Nyomtat gomb 

 

Nyomtatás csak lezárt státuszú jelentés esetében lehetséges, a gomb egyéb esetekben (nincs jelentés, 

vagy nyitott a jelentés) inaktív. 
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Utólagos megjegyzés gomb 

 

A gombra kattintva van lehetősége a biztonsági ellenőrnek arra, hogy utólagos megjegyzést rögzítsen fel 

a jelentéséhez kapcsolódóan. 

A gombra kattintva egy felugró ablakban szövegesen adható meg a megjegyzés - csak lezárt státuszú 

jelentés esetén rögzíthető. Ha már rögzítésre került érték, akkor az a továbbiakban is módosítható. 
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7.5.Rendezvények 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség a Versenyszervezési Osztály által jóváhagyott 

edzőmérkőzések, mini tornák adatainak, rögzítésére. 

 

7.5.1.Edzőmérkőzések 

 

Az Edzőmérkőzések olyan mérkőzések, amelyek függetlenek bármilyen versenytől. Ezeket többnyire a 

sportszervezetek szervezik egymás között, és előfordulhat olyan eset, hogy játékvezetőt kérnek 

valamelyik megyétől, vagy az MLSZ központtól. Ezeket az edzőmérkőzéseket a játékvezetői irodák 

(megyei vagy központi) munkatársai rögzítik fel a rendszerbe. Ezekre a mérkőzésekre ezt követően 

ugyanúgy történhet játékvezető küldés, mint ahogy a versenyek mérkőzéseire, és a küldés láthatóvá 

tétele és a küldés elfogadása/elutasítása is hasonlóan működik. 

 

A Hivatalos személyek / Rendezvények menüpontban az Edzőmérkőzések fülön lehetséges új 

edzőmérkőzés rögzítése.  

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szervezet: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje (ekkor nem 

módosítható), vagy ha ilyen nincs, akkor választható - a szűrés kötelező. 

 

A listában azok a mérkőzések kerülnek megjelenítésre, melyek nem tartoznak versenyhez.  
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A lista nézet oszlopai: 

- Azonosító 

- Hazai sportszervezet 

- Hazai csapat 

- Vendég sportszervezet 

- Vendég csapat 

- Terv dátum 

- Tény dátum 

- Létesítmény 

- Helyszín 

- Státusz 

- Szint 

- Nem 

- Korosztály 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

Módosításra és törlésre csak tervezett mérkőzések esetében van lehetőség. 

 

 
 

A szerkesztő felületen megjelenő és megadható adatok: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten labdarúgás. 

- Évad: listából választható a sportágnak megfelelő évadok közül - alapértelmezetten a 

labdarúgáshoz tartozó aktuális évad. 

- Megye: listából választható - alapértelmezettként a felhasználó megyéje (ekkor nem 

módosítható), Ha nincs a felhasználónak megyéje, akkor bármelyik megyét kiválaszthatja. 

- Terv dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Tény dátum: nem módosítható. 

- Hazai sportszervezet: a Keresés gomb segítségével választható - kitöltése nem kötelező. 

- Hazai csapat: szövegként adható meg a hazai csapat neve - kitöltése kötelező. 

- Vendég sportszervezet: a Keresés gomb segítségével választható - kitöltése nem kötelező. 

- Vendég csapat: szövegként adható meg a vendég csapat neve - kitöltése kötelező. 

- Helyszín: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Státusz: Új felvitelkor „tervezett” - nem módosítható.  

- Szint: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Nem: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Korosztály: listából választható – kitöltése kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

7.5.2.UEFA minitornák  

 

Ezen a fülön van lehetőség felrögzíteni az UEFA minitornák adatait. A lista minden oszlopra szűrhető és 

sorrendezhető, lapozható.   

 
 

A lista oszlopai: 

- Minitorna kódja 

- Minitorna neve 

- Minitorna kezdete 

- Minitorna vége 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új minitorna felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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Minitorna mérkőzések – a torna mérkőzéseinek nyilvántartása. 

Minitorna posztok – a tornára küldendő hivatalos személyek posztjainak nyilvántartása. 

 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Megnevezés: szöveges mezőben adható meg a torna megnevezése, kitöltése kötelező. 

- Minitorna kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Minitorna vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Minitorna mérkőzések 

 

A gombra kattintva azon minitorna mérkőzéseinek listájához jutunk, amelyen állva megnyomtuk a 

Minitorna mérkőzések gombot.  

 

A lista minden oszlopra szűrhető és sorrendezhető, lapozható.   
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A listanézet oszlopai: 

- Terv dátum 

- Helyszín 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új mérkőzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a minitornák listájához. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Terv dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Helyszín: szöveges mezőben adható meg a mérkőzés helyszíne, kitöltése kötelező. 

- Hazai csapat neve: szöveges mezőben adható meg a hazai csapat neve, kitöltése kötelező. 

- Vendég csapat neve: szöveges mezőben adható meg a vendég csapat neve, kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Minitorna posztok 

 

A gombra kattintva az adott torna mérkőzéseire küldendő posztok és díjaik listájához jutunk. 

 

A lista minden oszlopra szűrhető és sorrendezhető, lapozható.   
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A listanézet oszlopai: 

- Mérkőzés dátuma 

- Poszt 

- Mérkőzés díja 

- Napidíj 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új minitorna poszt időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a minitornák listájához 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Mérkőzés: a torna mérkőzései közül választható, kitöltése nem kötelező. 

- Poszt: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Mérkőzés díja: pozitív egész számként adható meg - amennyiben kiválasztásra kerül egy mérkőzés, 

akkor arra a konkrét mérkőzésre vonatkozik a díj a választott posztra, ha nincs kiválasztva mérkőzés, 

akkor a minitorna összes mérkőzésére vonatkozik a díj; kitöltése nem kötelező. 

- Napidíj: pozitív egész számként adható meg, kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

7.5.3.Válogatott posztok 

 

Ezen a fülön van lehetőség felrögzíteni a válogatott posztok díjazásának adatait.  

A lista minden oszlopra szűrhető és sorrendezhető, lapozható.   

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

414 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Válogatott 

- Válogatott esemény 

- Mérkőzés dátuma 

- Poszt 

- Mérkőzés díja 

- Napidíj 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új poszt adatok felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Válogatott: legördülő listából választható, kitöltése kötelező. 

- Válogatott esemény: a választott válogatotthoz tartozó válogatott események közül választható, 

kitöltése kötelező. 

- Mérkőzés: az adott válogatott mérkőzései közül választható, kitöltése nem kötelező. 

- Poszt: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Mérkőzés díja: pozitív egész számként adható meg - amennyiben kiválasztásra kerül egy mérkőzés, 

akkor arra a konkrét mérkőzésre vonatkozik a díj a választott posztra, ha nincs kiválasztva mérkőzés, 

akkor a válogatott összes mérkőzésére vonatkozik a díj; kitöltése nem kötelező. 

- Napidíj: pozitív egész számként adható meg, kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

7.5.4.Egyéb elszámolás 

 

Ezen a fülön van lehetőség olyan elszámolások rögzítésére, amelyek esetében nincs előre rögzített 

esemény vagy mérkőzés (pl. edzőtáborok utólagos elszámolása, stb.). 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év jelenik meg - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap jelenik meg - kitöltése kötelező.  

 

Minden felhasználó csak azokat a rekordokat láthatja, amelyek olyan hivatalos személyhez tartoznak, 

akinek a megyéje/karbantartó megyéje megegyezik a felhasználó megyéjével. Ha a felhasználónak nincs 

megyéje, akkor az MLSZ megyéjű/karbantartó megyéjű hivatalos személyekhez tartozó rekordokat 

láthatja. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

416 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Elszámolás dátumtól 

- Elszámolás dátumig 

- Elszámolás módja 

- Elszámolás összege 

- ÁFA összege 

- Megjegyzés 

- Státusz 

- Kifizetési jegyzék 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új elszámolás felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Átadás bérszámfejtésre – elszámolási adatok átadásának előkészítése. 

 

Csak „rögzített” státuszú rekord esetében van lehetőség módosításra vagy törlésre, de csak akkor, ha a 

rekord nincs kifizetési jegyzékhez rendelve. Egyéb státuszok esetén a funkció gombok inaktívak. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználó megyéje, vagy ha a felhasználónak nincs megyéje, akkor 

az MLSZ - nem módosítható.  

- Személy kód: kézzel beírható, vagy a szokásos Keresés gombra kattintva kiválasztható az „aktív” 

státuszú hivatalos személyek közül - kitöltése kötelező. 

- Személy név: program tölti a kód alapján. 

- Számlaszám: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem kötelező.  

- Elszámolás dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Elszámolás dátumig: alapértelmezetten a dátumtól értéke, de megadható dátum választóval, 

vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Elszámolás módja: megjelenített adat a választott személyhez tartozó nyilatkozat alapján – ha a 

személynek nincs az elszámolás időszakában érvényes, jóváhagyott nyilatkozata, akkor az alábbi 

üzenet jelenik meg és a rögzítés nem lehetséges. 
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- Elszámolás összege: számolt mező, a tételek összege. 

- ÁFA összege: csak akkor írható a mező, ha az elszámolás módja „számlát ad”; egész szám adható 

meg - kitöltése nem kötelező. 

- Megtett kilométer: 2 tizedessel beírható szám, csak akkor tölthető ki, ha a személynek van az 

elszámolás idejére (dátumtól) vonatkozóan olyan „jóváhagyott” nyilatkozata, melyben szerepel 

az üzemanyag és a hengerűrtartalom - kitöltése nem kötelező. 

- Útvonal: szöveges mezőbe írható be a megtett útvonal - kitöltése nem kötelező. 

- Megjegyzés: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Költséghely: listából választható az elszámolás idejében érvényes rekordok közül - kitöltése nem 

kötelező. 

- UTK kód: szövegként adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Eseménykód: szövegként adható meg. 

- Státusz: Új felvitelnél alapértelmezetten „rögzített”, és nem módosítható.  

- Számla kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva; nem lehet nagyobb az aktuális 

dátumnál - kitöltése számla adónál kötelező. 

- Számla teljesítési dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva; nem lehet nagyobb 

az aktuális dátumnál - kitöltése számla adónál kötelező. 

- Számla esedékesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése 

számla adónál kötelező. 

 

A mezők alatt egy lista található, amelyben az elszámolás tételei kerülnek megjelenítésre a következő 

oszlopokkal: 

- Költség típus 

- Összeg 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új tétel felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Költség típus: listából választható az elszámoláskor érvényes költség típusok közül - kitöltése 

kötelező. 

- Összeg: egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felületek gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, 

Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. A mentésnek feltétele, hogy az elszámoláshoz 

legalább egy tétel tartozzon. 

 

Átadás bérszámfejtésre 

 

A gombra kattintva az alábbi kérdés, illetve információ jelenik meg: 

 

 
 

A Tovább gombra kattintva azokról az elszámolásokról, melyeknek elszámolási módja nem „számlát ad” 

és státusza „rögzített”, valamint az érintett személynek az elszámolás idejére ismert az adóazonosító 

adata, elkészülnek az információ átadáshoz szükséges adatrekordok és az ilyen elszámolások státusza 

„átadott”-ra áll át.  
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7.6.Szabályteszt 
 

A játékvezetők elméleti tudásának megfelelő szinten tartása követelmény. A menüpontban a különféle 

tesztek összeállítása, kitöltése és ellenőrzése valósítható meg. 

 

7.6.1.Törzsadatok 

 

A menüpont a kérdések, kérdőívek kezeléséhez szükséges törzsadatok felvitelére szolgál. 

 

Alaptörzsek 

  

Témakörök 

Ezen a fülön lehet karbantartani a kérdésekhez tartozó témaköröket. Minden témakör egy sportághoz 

kapcsolódik. 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sportág 

- Témakör 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új témakör felvitele.  
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Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Témakör: szabad szöveges mező – kitöltése kötelező. 

Szintek 

 

Ezen a fülön lehet karbantartani a válasz csoportokhoz tartozó szinteket.  

 

A lista szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Szint 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szint felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felületen megadható adat: 

- Szint megnevezése: szabad szöveges mező, értéke egyedi - kitöltése kötelező. 
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Jogkörök 

Ezen a fülön lehet karbantartani a kérdőív és kérdések szerkesztésével illetve a lekérdezéssel 

kapcsolatos jogköröket.  

 

 

 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Email 

- Szervezet 

- Kérdést szerkeszthet? 

- Kérdőívet szerkeszthet? 

- Statisztikát láthat? 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új személyi jogkör felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Személy kódja: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - kitöltése kötelező 

- Személy neve: kód alapján töltődik 

- Email: formátuma ellenőrzött 

- Szervezet: listából választható - kitöltése kötelező 

- Kérdést szerkeszthet?: igen/nem választással 

- Kérdőívet szerkeszthet?: igen/nem választással 

- Statisztikát láthat?: igen/nem választással 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Új felvitel mentésekor ellenőrzésre kerül, hogy a felvitt személy felhasználója-e a rendszernek, és ha 

nem, e-mail-t kap a felvételről. 

 

A rekord minden mentéséhez jogosultságok kezelése is kapcsolódik: 

- A szerepkörökhöz tartozó felhasználói csoportok: 

- „Szabályteszt tesztmester”  

- az a személy kerül be a csoportba, akinek szervezeteként az MLSZ lett megadva a 

jogkör rekordban új felvitelkor, vagy módosításkor 

- ha szervezete MLSZ-ről valamely megyére változik a jogkör rekordban, kikerül a 

csoportból 

- „Szabályteszt regionális tesztmester”  

- az a személy, akinek szervezeteként valamely megye lett megadva a jogkör 

rekordban új felvitelkor, vagy módosításkor 

- ha szervezete valamely megyéről MLSZ-re változik a jogkör rekordban, kikerül a 

csoportból 

 

- A három jogkörhöz tartozik egy-egy rendszerben lévő felhasználói csoport: 

- Kérdést szerkeszthet?:  

- mezőértéke = igen:  
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1. „Szabályteszt kérdés szerkesztő” csoportba kerül be a személy, ha még nem volt 

benne 

2. szervezetétől függetlenül minden kérdést szerkeszthet  

- mező értéke = nem: a személy nem kerül be a csoportba, illetve, ha benne volt, kikerül 

- Kérdőívet szerkeszthet?:  

- mezőértéke = igen:  

1. „Szabályteszt kérdőív szerkesztő” csoportba kerül be a személy, ha még nem volt 

benne 

2. ha szervezete: 

a. MLSZ: minden kérdőívet szerkeszthet 

b. megye: csak a saját megyéjéhez tartozó kérdőíveket szerkesztheti 

- mező értéke = nem: a személy nem kerül be a csoportba, illetve, ha benne volt, kikerül 

- Statisztikát láthat?:  

- mezőértéke = igen:  

1. „Szabályteszt statisztikát láthat” csoportba kerül be a személy, ha még nem volt 

benne 

2. ha szervezete: 

a. MLSZ: minden kérdőív statisztikáját láthatja 

b. megye: csak a saját megyéjéhez tartozó kérdőívek statisztikáját láthatja 

- mező értéke = nem: a személy nem kerül be a csoportba, illetve, ha benne volt, kikerül 

 

Kérdések kezelése 

 

Minden kérdőív, kérdésekből és az ahhoz tartozó válasz csoportokból és válaszokból áll. Ebben a 

menüpontban ezeket a kérdéseket és a hozzá tartozó válasz csoportokat, valamint a csoportok alatt 

található válaszokat lehet karbantartani. Egy kérdéshez több válasz csoport is tartozhat.  

Egy csoportba kétféle választípust lehet megadni:  

- feleletválasztós: több válasz is megadható alá, ezek közül akár több helyes válasz is lehetséges. 

- szabadszövegű: csak egy helyes válasz adható meg. 

 

A menü megnyitásakor a kérdések listája jelenik meg. 
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A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sportág 

- Témakör 

- Kérdés 

- Videó fájl  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérdés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Válaszok – a kérdéshez kapcsolódó válasz csoportok és azok válaszainak kezelésére szolgál. 
 

Ha egy kérdés szerepel már egy kérdőíven, akkor nem lehet módosítani és törölni sem, illetve a 

válaszcsoportjait és válaszait sem lehet megváltoztatni. Ekkor a Módosít és Töröl gomb inaktív. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Témakör: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Kérdés: szabad szöveges mező - kitöltése kötelező. 

- Videó fájl: mp4, vagy flv kiterjesztésűnek kell lennie, nem szerkeszthető - a mezőhöz tartozó 

gombok: 

- a „Feltölt” gombbal lehet kiválasztani a feltölteni kívánt fájlt. 

- A „Töröl” gomb segítségével lehet egy kérdésről eltávolítani a csatolt videót.  

Ha egy kérdéshez egy új fájlt akar a felhasználó csatolni, amihez már tartozik videó, akkor a 

csatoláskor a régi fájl törlődik. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Válaszok 

A gomb megnyomásakor két lista jelenik meg egymás alatt. A felső a válasz csoportok listája, az alsó a 

válaszok listája.  
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A „Válasz csoportok” lista adatai: 

- Szint  

- Típus 

- Csoport név 

- Pontszám 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új válasz csoport felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 Vissza – hatására visszakerülünk a kérdések listájához. 

 

Ha egy kérdés szerepel már egy kérdőíven, akkor a válaszcsoportjait és válaszait nem lehet módosítani 

és törölni sem. Ekkor az Új felvitel, Módosít és Töröl gomb inaktív. 

 

 
 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

429 

A szerkesztő felület adatai: 

- Szint: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Típus: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Csoport: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Pontszám: pozitív egész szám adható meg – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül: 

- egy kérdéshez nem lehet többször ugyanolyan csoportnevet megadni. 

- egy kérdéshez nem lehet többször ugyanolyan szint és típus kombinációt menteni. 

 

A „Válaszok” lista adatai: 

- Sorszám  

- Válasz  

- Helyes válasz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új válasz felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

Ha egy kérdés szerepel már egy kérdőíven, akkor nem lehet a válaszait módosítani és törölni sem. Ekkor 

a Módosít és Töröl gomb inaktív. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sorszám: pozitív egész szám adható meg – kitöltése kötelező. 
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- Válasz: szabad szöveges mező – kitöltése kötelező. 

- Helyes válasz: igen/nem listából választható - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül: 

- egy válasz csoporthoz tartozó válaszokban a sorszámnak egyedinek kell lennie. 

 

Kérdőívek kezelése 

 

A menüpont célja kérdőívek összeállítása a meglévő kérdésekből, és megadható az a kör, akik kitölthetik 

a kérdőívet. 

Egy kérdőívet az a személy szerkeszthet, akinek van hozzá jogosultsága, vagyis benne van a „Szabályteszt 

kérdőív szerkesztő” csoportban. Amíg „Tervezés alatt” státuszban van a kérdőív, addig lehet kiválasztani 

a kérdés törzsből a kérdéseit, illetve ilyenkor lehet hozzáadni a kitöltő személyeket. 

 

A menü megnyitásakor a kérdőívek listája kerül megjelenítésre.  

 

A lista szűrési beállításai: 

- Sportág: listából választható, alapértelmezett értéke a labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Státusz: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

 

 
 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

431 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sportág 

- Szint 

- Megnevezés 

- Kezdete 

- Határidő 

- Státusz 

 

A listanézethez tartozó gombok a következők: Új felvitel, Módosítás, Megtekintés, Törlés, Részletek, 

Kérdőív teszt, Exportálás, Kiosztás, Lezárás.  

 

A Módosítás, Törlés, Részletek és Kiosztás gombok csak a „Tervezés alatt” státuszú kérdőívek esetében 

aktívak.  

Az Exportálás, Eredmények betöltése és Lezárás gombok csak a „Kiosztott” státuszú kérdőívek esetében 

aktívak. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Szint: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Megnevezés: szöveges mező - kitöltése kötelező. 

- Elérhető max. pontszám: a program számítja ki a kérdések összeállítása után. 

- Részpont adható: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Kétirányú mozgás: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Részeredményt mutat: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Véletlen sorrend: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Időkorlát (perc): pozitív egész szám, vagy 0 adható meg – kitöltése kötelező. 

- Kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező 

- Határidő: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező 

- Leírás: szöveges mező - kitöltése kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Részletek 

A részletek gomb megnyomásakor a kérdések és kitöltő személyek listáihoz jutunk.  

 

Kérdések 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 

- Sorrend 

- Kérdés 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérdés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszatérünk a kérdőívek listájához. 

Az Új felvitel, Módosítás és Törlés gombok csak a „Tervezés alatt” státuszú kérdőívek esetében aktívak. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Sorrend: pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Kérdés: listából választható - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Kitöltő személyek 

 

 
 

A lista minden oszlopra szűrhető és rendezhető, ill. lapozható - oszlopai: 
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- Kitöltő kódja 

- Kitöltő neve 

- Email 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kitöltő személy felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Generálás – rögzítési munkát könnyítő funkció. 

Vissza – hatására visszatérünk a kérdőívek listájához. 

 

Az Új felvitel, Módosítás, Törlés és Generálás gombok csak a „Tervezés alatt” státuszú kérdőívek 

esetében aktívak. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Személy kódja: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki – kitöltése kötelező. 

- Kitöltő neve: a kód alapján a program tölti. 

- Email: ha a személynek van adata, a program tölti, vagy kézzel töltendő – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Új felvitel mentésekor ellenőrzésre kerül, hogy a felvitt személy felhasználója-e a rendszernek, és ha 

nem, e-mail-t kap a felvételről. 

 

Generálás 

 

A kérdőív kitöltő személyeit nem csak kézi rögzítéssel, hanem generálással is meg lehet határozni. A 

gomb hatására egy felugró ablak kerül megjelenítésre: 
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A kitöltő személyek generálása az aktuális sportszakma adatokból lehetséges. 

 

A szerkesztő felület szűrő adatai: 

- Évad: listából választható, alapértelmezetten az aktuális dátumhoz tartozó évad 

- Szervezet: listából választható 

- Típus: listából választható 

 

A szűrő feltételek megadása után a Szűrés gomb megnyomására a listában megjelennek a lehetséges 

kitöltők: 

 

 
 

Valamennyi személy egyszerre történő „bepipálását” teszi lehetővé a Mindet kijelöl gomb, de kézzel 

egyesével is lehet jelölni a személyeket. 

 

A szerkesztő felület gombjai:  

- Generálás: hatására a kijelölt személyek bekerülnek a kitöltők listájába.  

- Mégsem: hatására visszatérünk a kitöltők listájához. 
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A kitöltő személy akár kézi rögzítéssel, akár generálással került a listába, mentéskor bekerül a 

„Szabályteszt kitöltő” felhasználói csoportba, ha még nem szerepelt benne. 

 

Kérdőív teszt 

A funkció célja, hogy a kérdőív készítője ellenőrizni tudja a kérdések sorrendjét és helyességét. Ha a 

teszt végére ért, automatikusan visszatér a rendszer a kérdőívek listájára. 

 

A gomb megnyomásakor az „igazi” kitöltés képe jelenik meg: 

 

 
 

Annyi a különbség, hogy ilyenkor nem számol, és nem tárol el semmilyen eredményt a program.  

 

Exportálás 

Az elkészült kérdőív a számítógépet nem használók számára nyomtatható formában, word 

dokumentumban is elkészíthető, melynek végén a megoldó kulcs is szerepel. 

 

A gomb megnyomása után lehetőség van a dokumentum megnyitására, nyomtatására és/vagy 

mentésére. 
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Eredmények betöltése 

A számítógépet nem használó személyeknek is lehetőséget kell adni a tesztek kitöltésére. A teszt 

kinyomtatása a kérdőívek kezelésénél megoldott. Ez a funkció a kitöltött kérdőívek válaszainak 

csoportos betöltésére szolgál. 

 

 
 

A gomb megnyomásakor a szokásos feltöltő felület jelenik meg, ahol kitallózható a kívánt csv 

kiterjesztésű állomány.   
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A csv állomány felépítése: 

- az első sor a fejléc, tartalma a feltöltő felületen is látható: Jv kód, Kérdés, Válaszcsoport, Pont  

- a második sortól az adatmezők balról jobbra a következők: 

- Személy regisztrációs kódja  

- Kérdés sorszáma a kérdőíven belül 

- Válaszcsoport megnevezése 

- Válaszra adott pontszám 

 

A Mégsem gomb megnyomásakor nincs fájl feltöltés és visszatérünk a kérdőívek listájához.  

A Tovább gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy: 

- a személy létezik-e 

- a személynek van-e joga kitölteni a kérdőívet, illetve még nem töltötte ki az adott kérdőívet 

- a kérdés sorszáma és hozzákapcsolódóan a válaszcsoport létezik-e a kérdőíven 

- a válaszra adható-e olyan pontszám, ami az állományban van. 

 

Ha a program hibás sort talál, az kiírásra kerül a képernyőre. Ha minden sor rendben van, akkor az 

adatok rögzítésre kerülnek, a „Papír alapú kitöltés” mező értéke „Igen” lesz  és a kérdőív példány 

státusza „ellenőrzött” lesz. 

 

Kiosztás 

Ezzel a funkcióval lehet egy kérdőívet kiosztani a kitöltőknek. Ilyenkor elkészülnek az egyedi kérdőív 

példányok, amik szükségesek a kitöltéshez és az értékeléshez. Csak olyan kérdőív osztható ki, melynek 

van legalább egy: 

- kérdése,  

- válaszcsoportja,  

- helyes válasza és  

- kitöltője, 

illetve minden kérdésnek van legalább egy helyes válasza. 

 

A gomb megnyomásakor a feltételek megléte esetén a program megerősítő kérdésére adott: 

- „igen” válasz esetén elkészülnek az egyedi kérdőív példányok és a kérdőív státusza kiosztott lesz 

- „nem” válasz esetén visszatérünk a kérdőívek listájához. 

 

Lezárás 

Egy folyamatban lévő kérdőívet lehet lezárni. A gomb megnyomásakor a program megerősítést vár: 

„Biztos lezárja a kérdőívet?”. Ha a felhasználó igennel válaszol, akkor a kérdőív státusza „Lezárt” lesz. A 

státusz állítás előtt ellenőrzésre kerül, hogy van-e még olyan felhasználó, aki nem töltötte ki a kérdőívet 

vagy nem importáltak be a kérdőívéhez eredményt. Ha van ilyen, akkor a program figyelmeztet: „Nincs 

minden kérdőív példány ellenőrizve, vagy törölve” és a kérdőív nem zárható le.  
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7.6.2.Kérdőívek kitöltése 

 

Amikor egy kérdőív elkészül és kiosztásra kerül, akkor a hozzárendelt személyek kitölthetik azt. Ezt 

megtehetik a rendszeren belül vagy a kinyomtatott papír alapú teszt segítségével.  

 

A menü megnyitásakor egy listanézet jelenik meg, ahol a kitöltésre váró illetve a már kitöltött 

kérdőíveket láthatja a programba belépett személy.  

 

A listánál megadható szűrés: 

- Státusz: listából választható, alapértelmezett érték: „Új” - kitöltése nem kötelező. 

Ha a felhasználó „Szabályteszt kitöltő”, akkor a listában az általa kitölthető kérdőíveket láthatja és 

töltheti ki. Ha a felhasználó „Szabályteszt kérdőív szerkesztő”, akkor az összes általa szerkesztett 

kérdőívet láthatja. 

 

 
 

A listanézeten megjelenő adatok a következők: 

- Megnevezés 

- Kezdete 

- Határidő 

- Státusz 

A listanézethez tartozó gombok: Megtekintés, Kitöltés. 
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Megtekintés 

 

 

A Megtekintés gombra megnyíló felület adatai: 

- Megnevezés 

- Kitöltő kódja 

- Kitöltő neve 

- Kitölthetőség kezdete 

- Kitölthetőség határideje 

- Kitöltés kezdete – csak kitöltés után meglévő adat, addig üres 

- Kitöltés vége – csak kitöltés után meglévő adat, addig üres 

- Elért pontszám – csak ellenőrzés után meglévő adat, addig üres 

- Százalékos eredmény – csak ellenőrzés után meglévő adat, addig üres 

- Papír alapú kitöltés – csak kitöltés után meglévő adat, addig alapértelmezett értéke „Nem” 

- Státusz  

 

Kitöltés 

 

Csak azok a kérdőívek tölthetőek ki, melyeknek kitöltési időszaka aktuális, azaz már, illetve még 

kitölthető. Ellenkező esetben a felhasználó üzenetet kap, miszerint a kérdőív az adott időpontban nem 

tölthető ki.  

Ha a felhasználó megnyomja a Kitöltés gombot először egy kérdést kap: „Biztos elkezdi a kérdőív 

kitöltését?”. Ha igennel válaszol, akkor elindul a kérdőív kitöltése.  

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

441 

 
 

 

A megjelenő felület tartalmát befolyásolják a kérdőív felvitelekor megadott tulajdonságok is, pl: 

- ha van megadva időkorlát, akkor a jobb felső sarokban megjelenik egy óra és elkezd visszafelé 

számolni, vagy 

- ha engedélyezett a részeredmény mutatása, akkor a jobb oldalon az óra előtt kap helyet ez is. 

A „Befejezés” gomb akkor válik aktívvá, ha minden kérdésre érkezett valamilyen válasz. 

 

Ha minden kérdésre felelt a kitöltő és megnyomja a Befejezés gombot, akkor a kérdőív „Kitöltött” 

státuszú lesz, és ezután már nem lehet kitölteni. Amennyiben egy kérdőív csak „Feleletválasztós” 

kérdéseket tartalmaz, akkor a kérdőív automatikusan kiértékelődik és beáll „Ellenőrzött” státuszba. 

 

7.6.3.Kérdőívek ellenőrzése 

 

A menüpontban a kérdőívek listája kerül megjelenítésre.  

 

A listánál megadható szűrések: 

- Szervezet: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Státusz: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Kérdőív: listából választható - kitöltése nem kötelező. 
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A listanézeten megjelenő adatok a következők: 

- Megnevezés 

- Kezdete 

- Határidő 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül.  

Újraindít –  „Kitöltött”-ről, vagy „Kitöltés alatt”-ról „Új” státuszra visszaállító funkció. 

Ellenőriz – a „Kitöltött” státuszú kérdőívek ellenőrzése. 

Töröl – ha egy kérdőívet egy kitöltőnek bármilyen okból mégsem kell kitöltenie. 

 

Az „Újraindít”, „Ellenőriz”, „Töröl” gombok csak a „Szabályteszt kérdőív szerkesztő” jogkörrel 

rendelkezőknek jelenik meg. 
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Megtekint 

 

A gombra kattintva a kérdőív főbb adatai láthatóak: 

 

 
 

A Megtekintés gombra megnyíló felület adatai: 

- Megnevezés 

- Kitöltő kódja 

- Kitöltő neve 

- Kitölthetőség kezdete 

- Kitölthetőség határideje 

- Kitöltés kezdete – csak kitöltés után meglévő adat, addig üres 

- Kitöltés vége – csak kitöltés után meglévő adat, addig üres 

- Elért pontszám – csak ellenőrzés után meglévő adat, addig üres 

- Százalékos eredmény – csak ellenőrzés után meglévő adat, addig üres 

- Papír alapú kitöltés – csak kitöltés után meglévő adat, addig alapértelmezett értéke „Nem”. 

- Státusz  

 

Újraindít 

 

Ha egy kérdőív kitöltés bármilyen okból (pld. hálózati hiba) félbeszakadt, vagy valamilyen döntés alapján 

egy már kitöltött kérdőívet újra ki kell töltetni, akkor újra kell tudni kezdeni. Erre szolgál ez a funkció. A 

gomb csak a „Kitöltés alatt” és „Kitöltött” státuszban aktív. Megnyomásakor feljön egy kérdés: „Biztos 

újraindítja a kérdőív kitöltését?”. Ha igennel válaszol a felhasználó, akkor a kérdőív státusza „Új”értéket 

kap.  

 

Ellenőriz 

 

Amennyiben egy kérdőív csak „Feleletválasztós” kérdéseket tartalmaz, akkor a kitöltést követően a 

kérdőív automatikusan kiértékelődik és beáll „Ellenőrzött” státuszba.  

Az Ellenőriz gomb csak „Kitöltött”, vagy „Ellenőrzött” státuszban aktív. Mindkét esetben a gomb 

megnyomásakor először a kérdőív statisztikája jelenik meg: 
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A felületen láthatóak a program által kiértékelt válaszok esetén az elért pontszámok, illetve a sárga csík 

jelöli azokat a kérdéseket, melyeknél ellenőrzésre van szükség: ezek a kérdőívek azon szabadszöveges 

válaszú kérdései, melyek elért pontszáma az ellenőr által beállítható.  

Ha a kérdőívnél a Részpont adható tulajdonság értéke „igen”, akkor az értékelendő kérdésnél 0 és a 

válaszcsoportnál meghatározott pontszám érték közötti egész értékek adhatóak meg.  

Ha a kérdőívnél a Részpont adható tulajdonság értéke „nem”, akkor az értékelendő kérdésnél 0 vagy a 

válaszcsoportnál meghatározott pontszám érték adható meg. 

 

Ha az ellenőrzés már egyszer megtörtént (minden kérdésnek van elért pontszáma), akkor a további 

megnyitáskor a színes kiemelés elmarad, de „Kitöltött” státusz esetén a pontszámok a szabadszöveges 

válaszú kérdéseknél módosíthatóak. 

 

Papíron kitöltött, „Ellenőrzött” státuszú kérdőívek esetén csak a statisztikai adatok állnak rendelkezésre 

(hiszen a kitöltők válasza nem ismert), ezért ebben az esetben Bezár gomb-bal visszatérhetünk a 

kérdőívek listájához.  

 

A Tovább gomb megnyomására a kitöltéshez hasonló képernyő jelenik meg: 
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„Kitöltött” státusz esetén a szabadszöveges válaszú kérdések jelennek meg, amelyeknél az ellenőr 

megadhatja az általa meghatározott elért pontszámot és értékelést is írhat. 

Ha egy kérdéshez feleletválasztós és szabadszöveges válasz is tartozik, akkor mindkét típus szerepel a 

felületen, de csak a szabadszöveges válasz értékelhető az ellenőr által. 

 

„Ellenőrzött” státusz esetén minden kérdés és válasz megjelenítésre kerül, de a pontszámokon, illetve az 

értékeléseken változtatni már nem lehet. 

 

A Befejezés gomb: 

- „Kitöltött” státusz esetén csak az ellenőrzés végén aktív 

- „Ellenőrzött” státusz esetén mindig aktív 

  

A Befejezés gomb megnyomásakor a statisztikához térünk vissza. Első ellenőrzés után most már minden 

kérdéshez tartozik elért pontszám: 
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A felület gombjai: 

„Kitöltött” státusz esetén: 

- Vissza: hatására visszatérünk a válaszok értékelésére. 

- Bezár: a kérdőív státusza „Kitöltött” marad, az ellenőrzés ismételhető. 

- Elfogad és bezár: a kérdőív státusza „Ellenőrzött”-re vált és a kérdőív a továbbiakban csak 

megtekinthető. 

„Ellenőrzött” státusz esetén: 

- Bezár: hatására visszatérünk a kérdőívek listájára. 
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Biztonsági Iroda 8.

8.1.Fogadási csalások 
 

A funkció célja, hogy a fogadási csalással, mérkőzés jogellenes befolyásolásával kapcsolatban lehet 

bejelentéseket tenni a weboldalon keresztül – anonim módon, vagy a szabályzat értelmében bejelentési 

kötelezettséget teljesítve, nevet megadva. 

 

A rögzítendő adatokat az alábbi ábra mutatja: 

 

 

Lehetőség van fájlok feltöltésére is. 
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Az így felvitt adatok a Bejelentés elküldése gomb megnyomását követően kerülnek tárolásra. 

 

A bejelentésekről e-mailt kap a Biztonsági Iroda, továbbá e menüpontban is megtekinthető minden 

bejelentés, melyekhez státusz rendelhető, hogy látható legyen, mely ügyek kerültek már intézésre, 

lezárásra. 

 

A menüpontra kattintva egy listanézet jelenik meg a következő oszlopokkal: 

- Bejelentés dátuma  
- Bejelentő funkciója 
- Bejelentő neve 
- Versenyévad 
- Szervezet 
- Információ típusa 
- Státusz 

A lista adattartalma a bejelentési időszak, illetve státusz szűréssel változtatható. 

 

 

A listanézeten lévő gombok:  
Módosít - a listából kiválasztott rekord adatai közül csak a státusz módosítható - lehetőségek: 

 bejelentett 

 törölt 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

449 

 lezárt 

 eljárás kezdeményezve – további adatok adhatóak meg. 

Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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8.2.Rendezők vizsgáztatása 
 

Az MLSZ Biztonsági képzési-, továbbképzési- és vizsga szabályzata alapján a labdarúgó mérkőzések 

biztonságos lebonyolítása érdekében a Szövetség keretén belüli biztonsági képzési, továbbképzési és 

vizsgáztatási feladatok kerülnek végrehajtásra. 

A menüpont célja a képzések, a vizsgáztatás és az igazolások kiadási folyamatának számítógépes 

támogatása. 

8.2.1.Alapadatok 

Vizsga időpontok 

Ezen a fülön van lehetősége a Biztonsági Iroda munkatársainak arra, hogy felvigyék a lehetséges vizsga 

dátumokat.  

A menüpontra kattintva a listanézet tartalma: 

- Dátum  

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

 Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

A szerkesztő felületen lévő mezők: 

 
 

Dátum: dátumválasztóval vagy kézi beírással adható meg. 

Státusz: Tervezett / Jóváhagyott / Foglalt státuszú lehet a vizsga dátuma. Új felvitelnél 

alapértelmezetten csak Tervezett lehet a státusz. Módosítással csak Jóváhagyott, vagy Tervezett státusz 

állítható be. Jóváhagyott státusz esetén, az aktuális dátumnál minimum 30 nappal későbbi dátumra 

nyújtható be vizsgaigény az időpontra. Vizsgaigény beérkezéskor az időpont státusza Foglalt-ra vált és 

nem módosítható, illetve nem törölhető. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a felvitelből. 

Vizsgadíjak 

 

Ezen a fülön van lehetősége a Biztonsági Iroda munkatársainak arra, hogy felvigyék az érvényes 

vizsgadíjakat. 

A menüpontra kattintva a listanézet tartalma: 

- Vizsgadíj összege  

- Érvényesség kezdete  

- Érvényesség vége  
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új vizsgadíj felvitele.  

 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

A szerkesztő felületen lévő mezők: 

 
 

- Vizsgadíj összege: egész számként adható meg, és nem lehet negatív 

- Érvényesség kezdet: dátumválasztóval vagy kézi beírással adható meg – nem lehet kisebb, mint 

az utoljára érvényes rekord kezdő dátuma + 1 nap. 
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- Érvényesség vége: dátumválasztóval vagy kézi beírással adható meg. Nagyobbnak kell lennie az 

érvényesség kezdődátumánál.  

Mentéskor, ha az utoljára érvényes rekord végdátuma nem volt kitöltve, akkor a mentett rekord kezdő 

dátuma mínusz 1 nap kerül ide beírásra. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Vizsgáztató személyek 

Ezen a fülön rögzíthetőek azok a személyek, akik vizsgáztathatnak. Az itt felrögzített személyek 

választhatóak ki vizsgabizottsági tagoknak az egyes vizsgák esetében. Csak olyan személyek lehetnek 

vizsgáztatók, akik a rendszerben már regisztrálva vannak személyként. 

A menüpontra kattintva a listanézet tartalma: 

- Kód  

- Név  

- Telefonszám  

- E-mail cím  

- Érvényességi dátumtól  

- Érvényességi dátumig  

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új vizsgáztató személy felvitele.  

 Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

A szerkesztő felületen lévő mezők: 

- Kód: beírható a regisztrációs kód, vagy a mellette lévő Keresés gomb segítségével a 

személyek listájából válaszható ki a megfelelő személy  

- Név: a kiválasztott kód alapján megjelenítésre kerül a személy neve, nem módosítható 

- Telefonszám: kitöltése nem kötelező 

- E-mail cím: kitöltése kötelező 

- Érvényességi dátumtól: dátumválasztóval vagy kézi beírással kötelezően megadandó 

- Érvényességi dátumig: dátumválasztóval vagy kézi beírással adható meg - nagyobbnak kell 

lennie a kezdődátumnál 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Vizsgaigények 

A vizsgaigények beadása az mlsz.hu weboldalon lehetséges. A beadott igények a Vizsgaigények fülön 

jelennek meg. Ezen a fülön a beadott vizsgaigényekhez kapcsolódóan a Biztonsági Iroda jogosultsággal 

rendelkező munkatársa adhatja meg, hogy az adott vizsga megrendezésre kerül-e, ha igen, mikor és hol, 

mennyi a vizsga díja, ki lesz a jegyzőkönyvvezető, és kik lesznek a vizsgáztató személyek. 

A menüpontra kattintva a listanézet tartalma: 

- Ssz - sorszám 

- Szervező  

- Javasolt hely  

- Javasolt időpont  

- Tényleges hely 

- Tény időpont 

- Személyenkénti díj 

- Teljes díj 

- Státusz 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Vizsgázók – jelentkezők kezelése. 

 Vizsgáztatók – vizsgáztatók meghatározása. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Vizsga szervezőjének adatai: csak megjelenített adatok, módosításuk nem lehetséges. 

- Név  

- Cím  

- Adószám  

- E-mail cím  

- Telefonszám  

- Vizsga javasolt helyszíne irányítószám: megjelenített adat, nem módosítható 

- Vizsga javasolt helyszíne helység: megjelenített adat, nem módosítható 

- Vizsga javasolt helyszíne közterület neve: megjelenített adat, nem módosítható 

- Vizsga javasolt helyszíne közterület jelleg: megjelenített adat, nem módosítható 

- Vizsga javasolt helyszíne házszám: megjelenített adat, nem módosítható 

- Vizsga javasolt időpontja: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény helyszín irányítószám: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény helyszín helység: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény helyszín közterület neve: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény helyszín közterület jelleg: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény helyszín házszám: megjelenített adat, nem módosítható 

- Tény idő: kitöltése kötelező, dátum választóval vagy kézzel. Ha a mező még üres, 

alapértelmezetten a javasolt időpont mezőben található érték. 

- Személyenként díj: számolt mező, nem módosítható, a tény időpontnak megfelelő 

személyenkénti díj  

- Teljes díj: számolt mező, nem módosítható. 

- Státusz: a rekordok Igényelt, Jóváhagyott, illetve Elutasított státuszba állíthatóak.  

 

Az MLSZ által megadott adatokról (vizsga helyéről, idejéről, díjáról, kijelölt vizsgáztatókról) a Jóváhagyott 

státusz beállítását követően e-mailt kap a vizsgát szervező a megadott e-mail címre a következő 

tartalommal: 

Tisztelt Szervező! 

Az MLSZ-hez beérkezett rendező vizsgáztatás igénye jóváhagyásra került. 

A vizsga ideje:  

A vizsga helyszíne:  

 

Üdvözlettel: 

MLSZ Biztonsági Iroda 

Az igény elutasítás esetén =státusz = Elutasított) a következő értesítő levél megy ki a vizsga szervező e-

mail címére: 

Tisztelt Szervező! 

 

Az MLSZ-hez beérkezett rendező vizsgáztatás igénye elutasításra került. 
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Bővebb információért kérjük, forduljon az MLSZ Biztonsági Irodájának munkatársaihoz 

 

Üdvözlettel: 

MLSZ Biztonsági Iroda 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Vizsgázók 

 

A gomb megnyomásakor adott sorszámú vizsgaigény vizsgázói láthatóak. 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Név  

- Születési idő  

- Születési hely  

- Nem 

- Anyja neve 

- Szakmai igazolvány szám 

- E-mail 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új vizsgázó személy felvitele.  

 Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 Vissza - a gomb megnyomásával a vizsgaigények listájához térünk vissza. 

 

A megadható vizsgázó adatok a következők: 

- Regisztrációs kód: nem kötelező, csak egész szám írható be 

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születési hely: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Születési idő: dátum választóval, vagy beírható kézzel  

- Nem: férfi/nő választólistából 

- Anyja neve: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Szakmai igazolvány szám: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Telefonszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- E-mail: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely irányítószám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely helység: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület jelleg: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely házszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Akció rádiusz: kitöltése nem kötelező, választólistából választható  
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Vizsgáztatók gomb 

 

A Vizsgáztatók gomb megnyomásakor adott sorszámú vizsgaigény vizsgáztatói láthatóak. 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Kód  

- Név  

- Elnök?: igen / nem 

- Jegyzőkönyvvezető?: igen / nem 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új vizsgáztató személy felvitele.  

 Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 Vissza - a gomb megnyomásával a vizsgaigények listájához térünk vissza. 
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A felületen megadható vizsgáztatói adatok: 

- Kód: beírható a regisztrációs kód, vagy a mellette lévő Keresés gomb segítségével a személyek 

listájából válaszható  

- Név: a kiválasztott kód alapján megjelenítésre kerül a személy neve 

- Elnök?: igen / nem választólistából választható, alapértelmezett értéke nem. Egy vizsgához csak 

egy elnök jelölhető ki. 

- Jegyzőkönyvvezető?: igen / nem választólistából választható, alapértelmezett értéke nem. Egy 

vizsgához csak egy jegyzőkönyvvezető jelölhető ki. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha egy személy vizsgáztatóként felvételre kerül és még nem felhasználó a rendszerben, akkor felvételre 

kerül és a „Rendező vizsgabizottsági tag” felhasználói csoporthoz is bekerül.  

Ha a személy jegyzőkönyvvezető, a „Rendező vizsga jegyzőkönyvvezető” felhasználói csoporthoz is 

hozzárendelésre kerül. 

Meglévő igazolások 

A megfelelő igazolással rendelkező személyek (rendezők) kerülhetnek be ebbe a menüpontba, vagy úgy, 

hogy sikeres vizsgát tesznek, ami a rendszerben adminisztrálásra kerül, vagy pedig korábban tettek 

vizsgát.  

A listanézet oszlopai: 

- Regisztrációs kód  

- Név 

- Születési idő  

- Szakmai igazolvány szám  

- E-mail  

- Telefonszám  

- Igazolás száma  

- Igazolás érvényessége  
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új igazolás felvitele 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A szerkesztő felület a következő:  
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- Regisztrációs kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gombbal választható  

- Név: személy neve a választott regisztrációs kód alapján. Nem módosítható. 

- Születési név: a személy születési neve a választott regisztrációs kód alapján. Nem módosítható. 

- Születési idő: a személy születési ideje a választott regisztrációs kód alapján. Nem módosítható. 

- Születési hely: a személy születési helye a választott regisztrációs kód alapján. Nem 

módosítható. 

- Nem: a személy neme a választott regisztrációs kód alapján. Nem módosítható. 

- Anyja neve: a személy anyja neve a választott regisztrációs kód alapján. Nem módosítható. 

- Szakmai igazolvány szám: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- E-mail (Email): kitöltése kötelező 

- Telefonszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely irányítószám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely helység: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület jelleg: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely házszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Akció rádiusz: kitöltése nem kötelező, választólistából választható  

- Igazolás száma: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Igazolás érvényessége: kitöltése nem kötelező, dátum választóval választható, vagy kézzel írható 

be. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

8.2.2.Vizsgáztatás 

 

A menüpontban a Jóváhagyott, az Elutasított és Megrendezett státuszú rekordok jelennek meg. 

A funkciónál szabályozó szerepe van a jogosultságoknak. A belépő felhasználó a rekordok közül csak 

azokat láthatja/módosíthatja, amely vizsgáknál fel lett véve vizsgáztatónak. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Vizsga sorszáma 

- Vizsga szervezője 

- Vizsga helye  

- Vizsga ideje 

- Vizsga státusza 
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A listanézeten található gombok: Vizsgázók, Eredmények, Osztályozó ív, Jegyzőkönyv, Igazolások 

Vizsgázók 

A gomb megnyomásakor az adott sorszámú vizsga vizsgázóinak adatai láthatóak. 

 

A megjelenő listanézet oszlopai: 

- Név  

- Születési idő 

- Születési hely 

- Nem 

- Anyja neve 

- Szakmai igazolvány szám 

- E-mail 
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A listához tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Vissza 

 

Vizsgázók adatai csak abban az esetben módosíthatóak (új felvitel, módosítás, törlés), ha a vizsga 

státusza Jóváhagyott. Megrendezett státusz esetén már nincs lehetőség a vizsgázók módosítására, vagy 

új felvitelre, törlésre.  
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A megadható vizsgázó adatok a következők: 

- Regisztrációs kód: nem kötelező, csak egész szám írható be 

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születési hely: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Születési idő: dátum választóval, vagy beírható kézzel  

- Nem: férfi/nő választólistából 

- Anyja neve: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Szakmai igazolvány szám: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Telefonszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- E-mail: kitöltése kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely irányítószám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely helység: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely közterület jelleg: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Tartózkodási hely házszám: kitöltése nem kötelező, szabad szöveges mező 

- Akció rádiusz: kitöltése nem kötelező, választólistából választható  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Eredmények 

A gombra kattintva adhatóak meg a vizsgához tartozó adatok, eredmények. 

A felület táblázat típusú, ahol oszlopokba rendezve jelennek meg az adatok, és az oszlopokba lehet 

beírni/kiválasztani a megfelelő értékeket. 
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A felületen megjelenő és megadható adatok: 

- Vizsga időpontja: a vizsga időpontja, nem módosítható. 

- Vizsga helyszíne: a vizsga helyszíne, nem módosítható 

- Vizsga személyenkénti díja:  a vizsga személyenként díja, nem módosítható 

- Teljes vizsgadíj: a teljes vizsgadíj, nem módosítható 

- Vizsga státusza: Vizsga státuszaként ezen a felületen csak Jóváhagyott vagy Megrendezett 

státusz állítható be. Megrendezett státusz csak akkor választható, ha minden vizsgázó esetében 

kitöltésre került az eredmény oszlop. Megrendezett státuszú vizsga esetében már nincs 

lehetőség az eredmény adatok módosítására. 

- Eredmény: Megfelelt / Nem felelt meg lehetőségek közül választható. 

- Tételek száma: szabad szöveggel adható meg max. 50 karakteren a kihúzott tételek sorszáma. 

- Igazolás száma: A kiadandó igazolás száma adható meg szabad szövegként, max. 50 karakteren 

csak akkor, ha az eredmény „Megfelelt”. 

- Ig. érvényes: Az igazolás érvényességi végdátuma adható meg itt dátum választóval, vagy kézzel 

beírva csak akkor, ha az eredmény „Megfelelt” és a dátum nem lehet kisebb a vizsga tényleges 

időpontjánál. 

- Megjegyzés: szabad szöveges megjegyzés adható meg, max. 500 karakterrel. 

Ha a vizsga lementésre kerül Megrendezett státuszban, akkor a vizsgához kapcsolódó sikeres vizsgát 

tevő vizsgázók személyi, illetve igazolási adatai aktualizálásra kerülnek. 

Osztályozó ív 

A gomb csak Megrendezett státuszú vizsgák esetében aktív, megnyomásakor az osztályozó ív 

dokumentuma készül el PDF formátumban.  
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Sorainak száma megegyezik a vizsgázók számával az alábbi adattartalommal:  

- Név  

- Születési dátum  

- Születési hely  

- Szakmai igazolvány száma 

- Kihúzott tételek száma  

- Eredmény: Megfelelt vagy Nem felelt meg 

 

A dokumentum tartalmazza még a vizsga dátumát, a vizsgabizottság elnökének és tagjainak (max. 2) 

nevét, illetve aláírási helyét. 

Jegyzőkönyv 

A gomb csak Megrendezett státuszú vizsgák esetében aktív, megnyomásakor a Vizsgajegyzőkönyv 

dokumentuma készül el PDF formátumban az alábbi tartalommal: 
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- Vizsga ideje  

- Vizsga helye 

- Vizsgabizottság elnökének neve 

- Vizsgabizottság tagjainak neve  

- Jegyzőkönyv vezetőjének neve 

- Vizsgázók száma  

- Ebből megfelelt  

- Ebből nem felelt meg 

A dokumentum tartalmazza még a vizsga dátumát, a vizsgabizottság elnökének és tagjainak (max. 2) 

nevét, illetve aláírási helyét. 

Igazolások 

A gomb csak Megrendezett státuszú vizsgák esetében aktív, megnyomásakor az igazolások 

dokumentumai készülnek el PDF formátumban az alábbi tartalommal: 
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- Igazolás száma  

- Vizsgázó neve 

- Szakmai igazolvány száma  

- Dátum: amikor az igazolás kiadásra került 

- Aláírás: a vizsgabizottság elnöke 
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Bozsik Egyesületi Program 9.
 

9.1.Törzsek, adminisztráció 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség minden olyan törzsadat felrögzítésére, amelyre szükség van a 

mindennapi szakmai működéshez és az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A menüpontra kattintva 

a menüpont alá tartozó almenüpontok közül választhatunk: 

- Törzsadatok 

- Szervezeti struktúra 

- Szerződések 

- Teljesítések 

 

9.1.1.Törzsadatok 

 

A Törzsadatok menüpontban a program adminisztrátora rögzítheti be a sportszervezetek és a személyek 

szerződéseihez kapcsolódó alapvető adatokat.  

 

Sportszervezeti szerződések adatai 

 

Ezen a fülön van lehetőség karbantartani a sportszervezetek keretszerződéseihez tartozó törzsadatokat, 

évadonként és szezononként. Az adatok felvihetőek kézzel, vagy másolhatóak lesznek egy másik 

megadott időszak adataiból. 

 

A lista a Bozsik Egyesületi Program szerződés típusait jeleníti meg: 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megnevezés 

- Rövidnév 

- Évad 

- Szezon 

- Időszak kezdete 

- Időszak vége 

- Kifizetés határideje 

- Számla benyújtás határideje 

- Szerződés kelte 

- Számla teljesítési dátuma 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szerződés típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Adatok másolása – rögzítési munkát könnyítő funkció. 

Szerződés sablon – sablon feltöltési lehetőség. 

Teljesítés igazolás sablon – sablon feltöltési lehetőség. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- A szerződés megnevezése: szövegesen adható meg a szerződés neve, kitöltése kötelező.  

- A szerződés rövidneve: szövegesen adható meg, a rövidnév rákerül a szerződés nyomtatványra, 

kitöltése kötelező.  

- Évad: listából választható ki a labdarúgáshoz tartozó évadok közül, kitöltése kötelező. 

- Szezon: listából választható, kitöltése kötelező.  

- Időszak kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Időszak vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Kifizetés határideje: a benyújtott számlák eddig a határidőig kerülnek kiegyenlítésre - 

megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Számla benyújtás határideje: a számlákat eddig a határidőig kell benyújtaniuk a 

sportszervezeteknek - megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés kelte: a keretszerződések ezzel a dátummal kerülnek megkötésre - megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Számla teljesítési dátuma: a benyújtott számlákra ennek a teljesítési dátumnak kell kerülnie - 

megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Feladási kód: listából választható, kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Adatok másolása 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 

- Forrás szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben még nem szerepelnek a 

szükséges adatok 
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A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 

 

Szerződés sablon 

A gombra kattintva itt feltölthető minden egyes sportszervezeti keretszerződés típushoz az a sablon RTF 

formátumban, amelynek segítségével az egyes szerződések generálásra kerülnek. A szerződésnek 

lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a generálást 

a változók behelyettesítésével. 

 

A gombra kattintva megjelenik a sablon feltöltő felület. 
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Teljesítés igazolás sablon 

A gombra kattintva itt feltölthető minden egyes sportszervezeti keretszerződés típushoz az a sablon RTF 

formátumban, amelynek segítségével az egyes teljesítési igazolások generálásra kerülnek. A teljesítési 

igazolásnak lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a 

generálást a változók behelyettesítésével. 

A gombra kattintva megjelenik a sablon feltöltő felület. 

 

 
 

Sportszervezeti támogatási kategóriák 

 

Ezen a fülön van lehetőség megadni a sportszervezetekhez kapcsolódóan, hogy adott évadban és 

szezonban milyen kategóriákban jár támogatás a sportszervezetnek. Az adatok felvihetőek kézzel, vagy 

másolhatóak egy megadott időszak adataiból. A kategóriákat lehet szűkíteni többféle szempont szerint. 

 

A lista a támogatási kategóriák adatait jeleníti meg:  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megnevezés 

- Évad 

- Szezon 

- Verseny típusa 

- Támogatás típusa 

- Szervezeti szint 

- Támogatás összege 

- Támogatott alkalmak száma 

- Teljesítés igazolás alapja 

- Korosztályok együttes teljesítése 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Adatok másolása – rögzítési munkát könnyítő funkció. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Megnevezés: szövegesen adható meg a támogatási kategória megnevezése, kitöltése kötelező. 

- Évad: a labdarúgáshoz tartozó évadok közül választható, kitöltése kötelező. 

- Szezon: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Verseny típusa: listából választható, kitöltése kötelező – lehetőségek: fesztivál, torna, 

foglalkozás.  

- Támogatás típusa: listából választható, kitöltése kötelező – lehetőségek: részvétel, rendezés.  

- Szervezeti szint: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Támogatás összege: pozitív egész számként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Támogatott alkalmak száma: pozitív egész számként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Teljesítés igazolás alapja: szabad szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Korosztályok együttes teljesítése: igen / nem értékek közül választható kitöltése kötelező. 

- Korosztályok: itt adhatóak meg a korosztályok, amelyekre a támogatási kategória vonatkozik.  

- Minimális játékos szám: egész szám adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Név: a szerződésre nyomtatandó korosztály megnevezés, kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Adatok másolása 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 
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- Forrás szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben még nem szerepelnek a 

szükséges adatok 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 

 

Személyes szerződés adatok 

 

Ezen a fülön van lehetőség megadni a személyek szerződéseihez kapcsolódó szerződés paramétereket, 

amelyek alapján a szerződések generálhatóak lesznek. Az adatok felvihetőek kézzel, vagy másolhatóak 

egy megadott időszak adatairól. 

 

A lista a személyes szerződés adatait jeleníti meg: 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megnevezés 

- Évad 

- Szezon 

- Szerződés típusa 

- BEGYES kód 

- Edző típus 

- Időszak kezdete 

- Időszak vége 

- Adatfrissítés határideje 

- Szerződés kelte 

- Bruttó havidíj 

- Hónapok száma 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szerződés típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Adatok másolása – rögzítési munkát könnyítő funkció. 

Szerződés sablon – sablon feltöltési lehetőség. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Megnevezés: szöveges mezőben adható meg, kitöltése kötelező.  

- Évad: listából választható ki a labdarúgáshoz tartozó évadok közül, kitöltése kötelező. 

- Szezon: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Egyesületi szint: listából választható, kitöltése kötelező. 

- BEGYES kód: szövegesen adható meg a szerződésre kerülő kód, kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés típus: listából választható, kitöltése kötelező. 

- Edző típus: listából választható, kitöltése nem kötelező. 

- Edzésszám: megadható az elvárt edzések száma pozitív egész számként, kitöltése nem kötelező. 

- Időszak kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Időszak vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Adatfrissítés határideje: eddig a dátumig kell a személyes adataikat frissíteniük a személyeknek, 

megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező.  

- Végzettség: szövegesen adható meg, mi a végzettség elvárás, kitöltése nem kötelező.  

- Szerződés kelte: az itt megadott dátum kerül a szerződés kelt dátumába megadható dátum 

választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Feladási kód: listából választható, kitöltése nem kötelező. 

- Bruttó havidíj: ez a személy díjazása az ellátandó feladatra havonta, számként adható meg, 

kitöltése kötelező.   

- Hónapok száma: az időszakban elszámolható hónapok száma (szorzószám), pozitív egész szám 

vagy nulla adható meg, kitöltése kötelező.  

- Egyéb elvárás: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Feladatlista: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Adatok másolása 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 

- Forrás szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben még nem szerepelnek a 

szükséges adatok 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 

 

Szerződés sablon 

A gombra kattintva itt feltölthető minden egyes személyes keretszerződés típushoz az a sablon RTF 

formátumban, amelynek segítségével az egyes szerződések generálásra kerülnek. A szerződésnek 

lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a generálást 

a változók behelyettesítésével. 

 

A gombra kattintva megjelenik a sablon feltöltő felület. 
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9.1.2.Szervezeti struktúra 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a szervezeti struktúra megadására minden évadban, és azon belül 

szezonban. 

A vezető felhasználók ebbe a menüpontba belépve csak azokat a szervezeti egységeket és 

koordinátorait láthatják, amelyeknek a vezetői, és az ez alatti szinten lévő további szervezeti egységeket 

és azok koordinátorait.  

A szervezet koordinátorai a közvetlenül alattuk lévő szervezeti szintre vihetnek fel új szervezeti 

egységeket. Pl. a megyei koordinátor vihet fel alközpontokat, az alközpontvezető csoportokat, de a 

megyei koordinátor bár az alközpontok mellett a csoportokat is láthatja, de nem viheti fel őket. 

Az adatok felvihetőek kézzel, vagy másolhatóak egy korábbi időszak adatairól. 

 

A menüpontra kattintva dupla listában láthatóak a szervezetek, vezetőik és sportszervezeteik. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

482 

 
 

A listanézethez tartozó szűrések, melyek a felső listanézetre vonatkoznak: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

 

Szervezetek listája 

 

A felső listában a szervezetek jelennek meg, illetve vezetőjük adata. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

Szervezet adatok: 

- Szint 

- Terület 

- Régió 

- Megye 

- Alközpont kódja 

- Alközpont neve 

- Csoport kódja 

- Csoport neve 

Szervezet vezető adatok: 

- Szervezet vezetőjének kódja 

- Szervezet vezetőjének neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szerződés típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Szervezet koordinátorai – koordinátorok nyilvántartása. 

Adatok másolása – rögzítési munkát könnyítő funkció. 

 

Törölni csak akkor lehet egy szervezetet, ha nem tartozik hozzá sportszervezet, és csak vezetője van, 

koordinátora nincs (Szervezet koordinátorai gomb listája üres).  
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A szerkesztő felület mezői: 

- Név: szöveg adható meg, kitöltése kötelező. 

- Évad: alapértelmezetten a szűrésben megadott évad - nem módosítható.  

- Szezon: alapértelmezetten a szűrésben megadott szezon neve, nem módosítható.  

- Szint: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Felettes szervezet: listából választható - kitöltése nem kötelező. Amennyiben üresen marad 

(régió, terület és országos kiemelt csoport esetén lehetséges ez), automatikusan az országos 

szervezet alá kerül a szervezet, ha még nem volt országos szervezet az adott évadra és szezonra, 

akkor automatikusan létrehozásra kerül.  

- Megye azonosítója: csak olyan szinteknél aktív, amelyeknek megye kapcsolata van - ekkor 

listából kötelező kiválasztani egy értéket. Egy évadon és egy szezonon belül minden megyéhez 

tartozóan csak egy szervezet rekordot lehet rögzíteni. 

- Szervezet vezetője: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - a vezető megadása a szervezethez kötelező - módosításkor felülíródik a rekord. 

- A megadott vezető koordinátor is a szervezetben?: igen/nem válaszok közül választhat a 

felhasználó - kitöltése kötelező, alapértelmezett értéke igen. 

- Szervezet vezetőjének e-mail címe: a szokásos e-mail formátumban adható meg – 

alapértelmezetten az Egyéb személyes adatoknál megadott adat, de módosítható; ha a 

személyhez még nem tartozott ilyen adat, akkor mentésre kerül a szervezeti rekord mentésekor 

- kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a következők kerülnek végrehajtásra: 

- a szervezet vezetőjeként megadott személy hozzárendelésre kerül a „Bozsik Egyesületi 

szervezeti vezető” felhasználói csoporthoz. Ha még nem felhasználó a személy, akkor a 

felvételéről e-mailt kap. 
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- amennyiben „A megadott vezető koordinátor is a szervezetben?” kérdésre „igen” választ adott a 

felhasználó, akkor a személy a „Bozsik Egyesületi szervezeti koordinátor” felhasználói 

csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

- amennyiben a létrehozott szervezet megye szintű, akkor a megadott személy a „Bozsik 

Egyesület megyei koordinátor” felhasználói csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

 

Szervezet koordinátorai  

 

A gomb megnyomásakor a vezető felhasználók csak azokat a szervezeti egységeket és koordinátorait 

láthatják, amelyeknek a vezetői, és az ez alatti szinten lévő további szervezeti egységeket és azok 

koordinátorait.  

A szervezet koordinátorai közvetlenül az alattuk lévő szervezeti szinthez vihetnek fel új koordinátorokat. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Koordinátor kódja 

- Koordinátor neve 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Megtekint, Módosít, Töröl, Vissza. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Szervezet koordinátora: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb 

megnyomásával választható ki – kitöltése kötelező. 

- Koordinátor e-mail címe: a szokásos e-mail formátumban adható meg – alapértelmezetten az 

Egyéb személyes adatoknál megadott adat, de módosítható; ha a személyhez még nem tartozott 

ilyen adat, akkor ez is mentésre kerül a rekord mentésekor - kitöltése kötelező. 

 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a következők kerülnek végrehajtásra: 

- a személy a „Bozsik Egyesületi szervezeti koordinátor” felhasználói csoporthoz hozzárendelésre 

kerül. Ha még nem felhasználó, akkor a felvételéről e-mailt kap. 

- amennyiben a szervezete megye szintű, akkor a megadott személy a „Bozsik Egyesület megyei 

koordinátor” felhasználói csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

 

Adatok másolása 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 

- Forrás szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

- Cél szezon: listából választható azon szezonok közül, amelyben még nem szerepelnek a 

szükséges adatok 
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A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 

 

 

Sportszervezetek listája 

 

Az alsó listában a felső listában kiválasztott szervezethez kapcsolódó sportszervezetek szerepelnek: 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Felkészítő edző kódja 

- Felkészítő edző neve 

 

A gombok csak akkor aktívak, ha olyan szervezet rekordján állunk a felső listában, amelynek szintjéhez 

tartozhat verseny (csoport, kiemelt csoport).  

 

 
 

 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

488 

A szerkesztő felület mezői: 

- Sportszervezet: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - kitöltése kötelező. 

- Ehhez a szervezethez szerződik?: igen/nem listából választható érték, alapértelmezett értéke az 

igen - kitöltése kötelező.  

- Felkészítő edző: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - kitöltése kötelező. 

- Felkészítő edző e-mail címe: a szokásos e-mail formátumban adható meg – alapértelmezetten az 

Egyéb személyes adatoknál megadott adat, de módosítható; ha a személyhez még nem tartozott 

ilyen adat, akkor ez is mentésre kerül a rekord mentésekor - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor: 

- a megadott személy hozzárendelésre kerül a „Bozsik Egyesületi felkészítő edző” felhasználói 

csoporthoz. Ha még nem felhasználó, akkor a felvételéről e-mailt kap. 

 

9.1.3.Szerződéses adatok ellenőrzése 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a személyek szerződéséhez szükséges adatok (nyilatkozatok, 

tanulmányok, önéletrajz feltöltöttsége) ellenőrzésére. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: listából választható csak olyan évek közül, amelyekhez kapcsolódóan létezik „Bozsik 

programban résztvevő személy” típusú személy nyilatkozat rekord - alapértelmezetten az 

aktuális dátumnak megfelelő év - kitöltése kötelező. 

- Személy típus: alközpontvezetők / csoportvezetők / felkészítő edzők választólistából szűrhető a 

személy típusa - kitöltése kötelező.  

 

A fülön azok a személyek kerülnek megjelenítésre a szűrések alapján, akik a megadott évben 

szerepelnek személyként az egyesületi programban a szűrésben megadott személy típusban. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Végzettség állapota 

- Önéletrajz állapota 

- Nyilatkozat állapota 

- Nyilatkozat státusza 

 

A listanézet gombja: Részletek. A gombra kattintva egy fix méretű felugró ablak jelenik meg, a jobb 

oldalán függőleges görgetősávval, az alján a gombokkal (Ment és bezár, Bezár). 

 

A felületen megjelenítésre kerülnek a személyhez tartozó adatok 7 blokkban: 

 

- Alapadatok: az adatok nem módosíthatóak: 

 

 
 

- Fotó 

- Regisztrációs kód 

- Titulus 
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- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Állampolgárság 

- Nem 

 

- Címek: az adatok nem módosíthatóak: 

 

 
 

- Típus 

- Ország 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület jellege 

- Házszám 

 

- Elérhetőség: az adatok nem módosíthatóak: 

 

 
 

- Telefon 

- Mobil 

- Fax 

- E-mail 

 

- Nyilatkozat:  
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- Év: kitöltése kötelező - jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező - mentéskor 

az előző rekord Dátumig mezője, ha üres, akkor az itt megadott dátumot megelőző nap kerül 

bele - jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező - 

jóváhagyott státuszban is módosítható. 

- Státusz: „jóváhagyott” státuszban menthető a már „rögzített” státuszú rekord - új felvitelkor 

pedig, az ezen a felületen létrehozott rekord „jóváhagyott” státuszban kerül elmentésre. 

- Elszámolás módja: listából választható, kitöltése kötelező - jóváhagyott státuszban már nem 

módosítható. 

- Van 36 órás munkaviszonya?: listából választható, csak akkor adható meg itt érték, ha az 

elszámolás módja magánszemély (ekkor kitöltése kötelező) - jóváhagyott státuszban már 

nem módosítható. Igen választása esetén a Munkahely adatok blokk kitöltése kötelező. 

- MLSZ alkalmazott?: listából választható. Alapértelmezett érték nincs, csak akkor adható meg 

itt érték, ha az elszámolás módja magánszemély (ekkor kitöltése kötelező) - jóváhagyott 

státuszban már nem módosítható. 

- Munkahely adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező 

megadni őket), ha van 36 órás munkaviszony - mezők jóváhagyott státuszban nem 

módosíthatóak. 

- Munkahely neve: szöveges mezőben adható meg. 
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- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező 

megadni őket), ha az elszámolás módja „számlát ad” - a mezők jóváhagyott státuszban nem 

módosíthatóak. 

- Vállalkozás neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adószáma: 11 karakteres mezőben számokkal adható meg.  

- Vállalkozás bankszámlaszáma: 24 karakteres mezőben számokkal adható meg. 

- Gépjármű adatok: a mezők kitöltése nem kötelező, jóváhagyott státuszban is 

módosíthatóak. 

- Rendszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Teljesítmény: 5 karakteres szöveges mezőben adható meg. 

- Üzemanyag típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Gépjármű tulajdonosa?: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Nyilatkozat értékek: az adatok módosíthatóak. 

 

- Méret adatok: az adatok nem módosíthatóak. 

 

 
 

- Felszerelés 

- Méret 
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- Végzettség: az adatok nem módosíthatóak. 

 

 
 

- Szint 

- Név 

- Típus 

- Besorolás 

- Intézmény 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Letöltés: a gombra kattintva letöltődik a végzettséghez tartozóan felcsatolt 

dokumentum. 

 

- Önéletrajz: Letöltés -  a gombra kattintva letöltődik a felcsatolt önéletrajz dokumentum. 

 

 
A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. A Ment és bezár gomb csak „rögzített”, illetve 

„jóváhagyott” státuszban aktív. 

 

9.1.4.Szerződések 

 

Személyek szerződései 

 

A menüpontra kattintva a személy típusokhoz tartozó megyékre összesített darabszám  adatokat 

tartalmazó táblázat jelenik meg. 

 

A táblázat szűrési lehetőségei: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 
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- Személy típusa: listából választható – a szűrés kötelező.  

A szűrés a Szűrés gombra kattintva lép életbe. 

 

 
 

Minden felhasználó csak a megyéjének megfelelő adatokat láthatja (admin és MLSZ megyéjű felhasználó 

minden megyét láthat). 

 

A táblázat minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megye 

- Frissített 

- Nem frissített 

- Összesen 

- Nem szerződött 

- Szerződött 

- Összesen 

 

A táblázat gombja: Személyenkénti lista 

 

Személyenkénti lista 

A gombra kattintva a kiválasztott megyéhez kapcsolódó személyek listájára jutunk. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Régió neve (kódja)  

- Megye neve (kódja)  

- Alközpont neve (kódja) 

- Csoport neve (kódja)  

- Sportszervezet neve (kódja) 

- Személy neve (kódja)  

- Frissítve 

- Szerződés 

- Előállítás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Érkeztetés dátuma 

- Elszámolás dátuma 

- Személy adatai 

- E-mail cím 

- Születési név 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

- Lakcím 

- Adóazonosító 

- TAJ szám 

- Bankszámlaszám 

 

A listanézet gombjai: Szerződések generálása, Nyomtatás, Érkeztetés, Generálás törlése, Vissza 
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Szerződések generálása  

 

Szerződést generálni csak olyan személyek számára lehet, akik már frissítették a személyes adataikat 

(tehát a Frissítve oszlopban Igen szerepel), és még nincs generált szerződésük. 

 

A gombra kattintva tájékoztatás jelenik meg:  

- ha nincs olyan személy, akihez szerződés generálható, akkor a „X megyében jelenleg nem 

hozható létre Y típusú szerződés, mert nincs olyan személy, akinek az esetében teljesülnének a 

szerződés generálás feltételei.” üzenet jelenik meg. Az ablak az OK gombbal csukható. 

- ha van olyan személy, akihez szerződés generálható, akkor a „X megyében létrehozható Y típusú 

szerződések száma jelenleg Z. Valóban elő akarja állítani a szerződéseket?” üzenet jelenik meg. 

Az ablakon Tovább ill. Mégsem gomb található. 

Tovább gomb megnyomásakor létre jönnek a szerződések a megfelelő személyekhez kapcsolódóan.   

 

Nyomtatás 

 

A gombra kattintva a következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem 

listából választhat a felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke nem. Az ablakhoz tartozó gombok: 

Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Érkeztetés 

 

A gomb csak dokumentáltan nyomtatott szerződések esetében aktív. A gombra kattintva egy felugró 

ablakban az érkeztetés dátumát lehet megadni dátum választóval, vagy kézzel beírva. A dátum nem 

lehet kisebb, mint a nyomtatás dátuma és nem lehet nagyobb, mint az aktuális dátum, de azokkal 

egyenlő lehet. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem.  

Tovább gombra kattintva (csak ha az érkeztetés dátuma ki lett töltve!), az érkeztetés dátuma és 

személye bekerül a szerződés adatai közé.  

 

Generálás törlése 

 

A gomb akkor aktív, ha a listában lévő szerződés még nincs érkeztetve. A gombra kattintva a program a 

következő kérdést teszi fel: „Valóban törölni kívánja a szerződés előállítására és nyomtatására vonatkozó 

adatokat?” Az ablak gombjai: Tovább, Mégsem. 

A Tovább gombra kattintva az adott rekordhoz tartozó megfelelő adatok törlésre kerülnek. Ezt követően 

a szerződés újra generálhatóvá válik. 
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Sportszervezetek szerződései 

 

Ebben a menüpontban évadra és időszakra szűrve megjelenítésre kerülnek a sportszervezetek már 

kigenerált szerződései.  

A menüponthoz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

A szűrés a Szűrés gombra kattintva lép életbe. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad 

- Időszak 

- Régió 

- Megye 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Szerződés sorszáma 

- Előállítás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Érkeztetés dátuma 

- E-mail cím: az utánpótlás ügyintéző kapcsolattartó(k) e-mail címe(i) kerül(nek) megjelenítésre. 
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A listanézet gombjai: Szerződések generálása, Nyomtatás, Érkeztetés, Generálás törlése 

 

Szerződések generálása 

A gombra kattintva ellenőrzésre kerül, hogy a szűrésben megadott évadra és szezonra vonatkozóan van-

e már szerződés rekord. Ha nincs, akkor megtörténik a generálás, ha pedig már van, akkor a program az 

alábbi tájékoztatást nyújtja:  

„Az aktuális évadra és időszakra már megtörtént a szerződés generálás. Újbóli generálásnál a még nem 

nyomtatott szerződéseket a program törli, és újra generálja, illetve generálja azokat, amelyek korábban 

még nem kerültek generálásra. 

Folytatni kívánja a generálást?” 

 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem 

Tovább gomb megnyomásakor generálásra kerülnek a megfelelő szerződések.  

 

Nyomtatás 

A gombra kattintva a következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem 

listából választhat a felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke igen. Az ablakhoz tartozó gombok: 

Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Érkeztetés 

A gomb csak dokumentáltan nyomtatott szerződések esetében aktív. A gombra kattintva egy felugró 

ablakban az érkeztetés dátumát lehet megadni dátum választóval, vagy kézzel beírva. A dátum nem 

lehet kisebb, mint a nyomtatás dátuma és nem lehet nagyobb, mint az aktuális dátum, de azokkal 

egyenlő lehet. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem.  

Tovább gombra kattintva (csak ha az érkeztetés dátuma ki lett töltve!), az érkeztetés dátuma és 

személye bekerül a szerződés adatai közé.  

 

Generálás törlése 

A gomb akkor aktív, ha a listában lévő szerződés még nincs érkeztetve. A gombra kattintva a program a 

következő kérdést teszi fel: „Valóban törölni kívánja a szerződés előállítására és nyomtatására vonatkozó 

adatokat?” Az ablak gombjai: Tovább, Mégsem. 

A Tovább gombra kattintva az adott rekordhoz tartozó megfelelő adatok törlésre kerülnek. Ezt követően 

a szerződés újra generálhatóvá válik. 

file://///dl-filesrv.datalogic.local/Idrive/datalogic/Ügyfelek/MLSZ%20Magyar%20Labdarúgó%20Szövetség/IFA/Specifikációk/12_Bozsik%20Egyesületi/SABLON-Személyes%20szerződés.docx


 

IFA Felhasználói kézikönyv 

499 

9.1.5.Teljesítések  

 

A menüpontra kattintva a menüpont alá tartozó almenüpontok közül választhatunk. 

 

Személyek teljesítés igazolásai  

 

Ebben a menüpontban megjelenítésre kerülnek a személyek számára kigenerált szerződésekhez 

kapcsolódó teljesítések adatai. A menüponthoz a szervezeti szintek vezetőinek és koordinátorainak, ill. a 

programvezetőnek és adminisztrátornak, továbbá az admin felhasználónak van joga belépni. 

A csoportvezetőknek csak a csoportjukba tartozó felkészítő edzők adataihoz, az alközpontvezetőknek az 

alközpontjukba tartozó csoportvezetők és felkészítő edzők adataihoz, a megyékhez kapcsolódó 

személyeknek a megyéjükbe tartozó alközpontvezetők, csoportvezetők és felkészítő edzők adataihoz, 

míg a programvezetőnek és adminisztrátornak, továbbá az admin felhasználóknak minden megyéhez 

tartozóan van hozzáférésük a személyek (felkészítő edzők, csoportvezetők, alközpontvezetők) teljesítési 

adataihoz. 

A menüpontba belépve egy listanézetet látunk, felette szűréssel. Adatok a szűrést követően jelennek 

csak meg a listában.  

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható; a menüponthoz hozzáférő felhasználók a saját megye szintű 

szervezetük alatti szervezethez tartozó személyek szerződéseit láthatják csak; ha valaki megye 

feletti szinthez tartozó vezető vagy koordinátor, akkor a szintje alatt lévő minden megyét 

láthatja, ha megye alatti szinthez tartozik, akkor csak a felettes megyéjét láthatja; az admin 

felhasználó láthatja az összes megyét - a szűrés nem kötelező. 

- Alközpont: a megyénél megadott szervezet alá tartozó alközpont szintű szervezetek közül 

választható; alközpontvezető, ill. koordinátor felhasználó esetén alapértelmezetten az 

alközpontja - a szűrés nem kötelező. 

- Csoport: alközpontnál megadott szervezet alá tartozó csoport szintű szervezetek közül 

választható; csoportvezető, ill. koordinátor felhasználó esetén alapértelmezetten a csoportja - a 

szűrés nem kötelező. 
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A listanézet oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Szerződés típus 

- Megye 

- Alközpont 

- Csoport 

- Sportszervezet 

- Szerződésszám 

- Szerződés állapota 

- Jóváhagyott hónapok 

- Teljesítés összege 

- Csoportvezetői jóváhagyás dátuma 

- Alközpontvezetői jóváhagyás dátuma 

- Megyei jóváhagyás dátuma 

- Központi jóváhagyás dátuma 

- Elszámolás dátuma 

 

A listanézet gombja: Teljesítés igazolása, Átadás bérszámfejtésre 
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Teljesítés igazolása 

 

A személyek teljesítés igazolásának felülete a szerződő kódja és neve alatt, több blokkban kerül 

megjelenítésre: 

 

Fesztivál / torna nevezés és részvétel blokk 

 

 
 

 
 

Ebben a blokkban az kerül megjelenítésre, hogy az adott személy szervezeti szintjéhez tartozó 

versenyekre mennyi nevezés és részvétel történt. 

 

A blokkban megjelenített adatok: 

- Korosztály 

- Nevezés 

- Csoport (db): csak alközpontvezetőnél kerül megjelenítésre ez az oszlop – tartalma: az 

alközponthoz az adott évadban tartozó csoportok száma. 

- Sportszervezet (db): csak alközpontvezetőnél és csoportvezetőnél kerül megjelenítésre 

ez az oszlop – tartalma: 

- csoportvezetők esetén: az adott évadban és időszakban a csoportba besorolt 

sportszervezetek darabszáma. 

- alközpontvezetők esetén: az adott évadban és időszakban az alközpont alá 

tartozó csoportokba besorolt sportszervezetek darabszáma. 

- Csapat (db): 

- felkészítő edzők esetén: a sportszervezethez tartozó csapatok száma 

korosztályonként 

- csoportvezetők esetén: a csoport csapatainak száma. 

- alközpontvezetők esetén: az alközpont csapatainak száma. 

- Játékos (db): 

- felkészítő edzők esetén: a sportszervezethez tartozó játékosok száma 

- csoportvezetők esetén: a csoport játékosainak száma. 

- alközpontvezetők esetén: az alközpont játékosainak száma. 
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- Részvétel 

- Verseny (db) 

- felkészítő edzők esetén: azon csoport szintű versenyek száma, amelyeken a 

sportszervezet adott korosztályba tartozó csapatai részt vettek az adott 

évadban és időszakban (szezonban).  

- csoportvezetők esetén: ugyanazokból az adatokból dolgozik, mint a felkészítő 

edzők esetében, annyi különbséggel, hogy a csoportra összesíteni kell az 

adatokat a sportszervezetek besorolása alapján. 

- alközpontvezetők esetén: ugyanazokból az adatokból dolgozik, mint a 

csoportvezetők esetében, annyi különbséggel, hogy az alközpontba összesíteni 

kell az adatokat a csoportok alközpontba tartozása és a sportszervezetek 

besorolása alapján. 

- Csapat (db) 

- felkészítő edzők esetén: azoknak a sportszervezeti csapatoknak a száma 

korosztályonként, amelyek részt vesznek versenyen az adott évadban.  

- csoportvezetők esetén: a csoport csapatainak száma. 

- alközpontvezetők esetén: az alközpont csapatainak száma. 

- Mérkőzés (db) 

- felkészítő edzők esetén: a sportszervezethez kapcsolódó versenyek 

mérkőzéseinek száma korosztályonként.   

- csoportvezetők esetén: a csoport csapataihoz kapcsolódó versenyek 

mérkőzéseinek száma korosztályonként. 

- alközpontvezetők esetén: az alközpont csapataihoz kapcsolódó versenyek 

mérkőzéseinek száma korosztályonként. 

- Edzés: csak felkészítő edzők esetében jelenik meg ez az oszlop - az egyes korosztályokba tartozó 

csapatok edzéseinek összesített adata.  

- Státusz: ebben az oszlopban jelenik meg az ellenőrzések eredménye – ellenőrzésre kerül, hogy 

elegendő csapat, játékos került-e nevezésre, elegendő versenyen vettek-e részt, és elegendő 

edzés lett-e nekik tartva. Ha minden megfelelő, akkor „zöld pipa” látszik, ha van olyan adat, ami 

nem felel meg az elvárásoknak, akkor „piros x” látszik. 

- felkészítő edzők esetén 

- a benevezett csapatok játékosainak létszáma megfelel-e az előírásoknak minden 

csapat esetében? – támogatási kategóriáknál megadott korosztály minimum 

játékos szám. 

- a sportszervezet minden csapata részt vett-e az előírt számú versenyen? – 

támogatott alkalmak száma. 

- a sportszervezet minden csapatának megtartásra került-e az előírt számú edzés? – 

személyes szerződés adatoknál meghatározott edzésszám. 

- csoportvezetők esetén: ugyanazok az ellenőrzések történnek, mint a felkészítő edzőnél, 

csak csoportra összesítve. 

- alközpontvezetők esetén: ugyanazok az ellenőrzések történnek, mint a felkészítő 

edzőnél, csak alközpontra összesítve. 
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Edzés rendezés blokk 

 

A blokk csak alközpontvezetők teljesítés igazolásánál jelenik meg. 

 

Ebben a blokkban az alközponti szinthez tartozó edzések adatai kerülnek megjelenítésre az adott 

személy alközpontjához kapcsolódóan korosztályokra csoportosítva. 

 

 
 

 

- Korosztály: a korosztály neve. 

- Edzések száma: az alközponthoz kapcsolódó edzések száma. 

- Edzés anyagok: ha minden érintett edzésnél kitöltött a leírás mező, akkor „zöld pipa”, ha 

valamelyiknél nincs kitöltve, akkor „piros x” szerepel a mezőben. 

- Játékosok száma: az alközponthoz kapcsolódó edzéseknél megadott játékosok száma. 

 

 

Végzettség és tanulmány blokk 

 

Ebben a blokkban a tanulmány adatok kerülnek megjelenítésre a személyhez tartozóan. Annyi sorból áll 

a táblázat, ahány végzettsége szerepel a rendszerben a személynek. 

 

 
 

A blokk oszlopai: 

- Szint 

- Végzettség típusa  

- Végzettség neve 

- Intézmény 

- Kezdete 

- Vége 

- Letöltés 

 

Önéletrajz dokumentum blokk 

 

Ebben a blokkban a személy önéletrajz adata tölthető le: 
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A blokk oszlopai: 

- Kód 

- Név, cím, leírás 

- Letöltés 

 

 

Teljesítések jóváhagyása blokk 

 

 
 

 
 

- Edzői végzettség meglét: igen/nem listából választható - minden jóváhagyási szinten 

módosítható. 

- Szakmai önéletrajz megléte: igen/nem listából választható - minden jóváhagyási szinten 

módosítható. 

- Hány hónapra jár díjazás: egész szám írható be - minden jóváhagyási szinten módosítható. 

- Havidíj: bekínálásra kerül - nem módosítható. 

- Csoport jóváhagyás dátuma:  

- csak felkészítő edző esetén jelenik meg a mező  

- a megadott dátum nem lehet az aktuális napnál nagyobb 

- mentés után nem módosítható 

- csak az adott sportszervezet csoportvezetőjének, vagy az admin felhasználónak van joga 

beírni a dátumot. 

- Csoport jóváhagyó: a csoport jóváhagyás dátumát beíró személy neve - nem módosítható.  

- Alközponti jóváhagyás dátuma:  

- csak felkészítő edző és csoportvezető esetén jelenik meg a mező  

- a megadott dátum nem lehet az aktuális napnál nagyobb 
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- csak a csoport szintű jóváhagyás után írható be (ha van csoport szintű jóváhagyás, tehát 

felkészítő edző esetén), ekkor nem lehet kisebb, mint a csoportszintű jóváhagyás 

dátuma 

- mentés után nem módosítható 

- csak az adott sportszervezet alközpontvezetőjének, ill. a csoport alközpontvezetőjének, 

vagy az admin felhasználónak van joga beírni a dátumot. 

- Alközponti jóváhagyó: az alközponti jóváhagyás dátumát beíró személy neve - nem 

módosítható. 

- Megyei jóváhagyás dátuma:  

- megyei koordinátor vagy vezető írhatja be a dátumot, ami 

- az aktuális napnál nem lehet nagyobb 

- csak az alközpont szintű jóváhagyás után írható be (ha van alközpont szintű jóváhagyás, 

tehát felkészítő edző és csoportvezető esetén) 

- ekkor nem lehet kisebb, mint a alközponti szintű jóváhagyás dátuma 

- mentés után nem módosítható. 

- Megyei jóváhagyó: a megyei jóváhagyás dátumát beíró személy neve - nem módosítható. 

- Programfelelős jóváhagyás dátuma:  

- a programvezető írhatja be a dátumot, ami 

- nem lehet az aktuális napnál nagyobb 

- a megyei jóváhagyás dátumánál nem lehet kisebb  

- csak megyei jóváhagyás után írható be 

- mentés után nem módosítható. 

- Programfelelős: a programfelelős jóváhagyás dátumát beíró személy neve - nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Átadás bérszámfejtésre 

A gombra kattintva az alábbi kérdés, illetve tájékoztatás jelenik meg: 

 

 
 

A Tovább gombra kattintva azon személyi szerződés adatai alapján készül információ átadás, amelyet a 

programfelelős jóváhagyott és még nem került átadásra. Az átadó azonosítója és az átadás dátuma - 
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listában Elszámolás dátuma oszlop! -, letárolásra kerül a szerződés adatai között (az adat a szerződések 

listájában is megjelenik).  

 

Sportszervezetek teljesítés igazolásai 

 

Ebben a menüpontban megjelenítésre kerülnek a sportszervezetek számára kigenerált szerződések és az 

ezekhez kapcsolódó teljesítések adatai. A menüponthoz a megyei igazgatóknak és koordinátoroknak, ill. 

a programvezetőnek és program adminisztrátornak van hozzáférése. 

A listanézethez tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható; a menüponthoz hozzáférő felhasználók a saját megye szintű 

szervezetük alatti szervezethez tartozó sportszervezetek szerződéseit láthatják csak; ha valaki 

megye feletti szinthez tartozó vezető vagy koordinátor, akkor a szintje alatt lévő minden megyét 

láthatja; az admin felhasználó láthatja az összes megyét - a szűrés nem kötelező. 

 

 
 

A listanézetben megjelenő oszlopok: 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Szerződésszám 

- Szerződés állapota: ha a szerződés érkeztetett, akkor „rendben” kerül ide, egyébként üresen 

marad. 

- Versenyeken való részvételekért járó összeg 

- Versenyek rendezéséért járó összeg 

- Kiemelt foglalkoztatás rendezéséért járó összeg 

- Közös Grassroots fesztivál rendezéséért járó összeg 

- Mindösszesen összeg 

- Megyei jóváhagyás dátuma 
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- Központi jóváhagyás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Számla érkeztetés dátuma 

 

A listanézet gombjai: Teljesítés igazolása, Nyomtatás, Számla érkeztetés. 

 

Teljesítés igazolása 

 

A sportszervezetek teljesítés igazolásának felülete több blokkban kerül megjelenítésre: 

  

Fesztiválok és tornák rendezése blokk 

 

 
 

Az egyes oszlopokban megjelenő adatok: 

- Korosztály 

- Támogatható alkalom 

- Tényleges rendezések száma  

- Szervezeti szint 

- Elfogadható alkalom: a tényleges rendezések számával egyezik meg, de felülírható (csak kisebb 

számmal, mint a támogatható alkalom).  

- Fizethető összeg / alkalom 

- Fizetendő összeg 

 

Fesztivál / Torna részvétel 

 

 
 

Az egyes oszlopokban megjelenő adatok: 

- Korosztály 

- Támogatható alkalom 

- Tényleges részvételek száma 
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- Minimális játékos szám 

- Szervezeti szint 

- Elfogadható alkalom: a tényleges részvételek számával egyezik meg, de felülírható (csak kisebb 

számmal, mint a támogatható alkalom).  

- Fizethető összeg / alkalom 

- Fizetendő összeg 

 

Edzés rendezés (alközponti foglalkoztatás) 

 

 
 

Az egyes oszlopokban megjelenő adatok: 

- Korosztály 

- Támogatható alkalom 

- Tényleges rendezések száma 

- Minimális játékos szám 

- Elfogadható alkalom: a tényleges rendezések számával egyezik meg, de felülírható (csak kisebb 

számmal, mint a támogatható alkalom).  

- Fizethető összeg / alkalom 

- Fizetendő összeg 

 
Közös grassroots fesztivál rendezés 

 

 

 

Az egyes oszlopokban megjelenő adatok: 

- Támogatható alkalom 

- Tényleges rendezések száma 

- Elfogadható alkalom: a tényleges rendezések számával egyezik meg de felülírható (csak kisebb 

számmal, mint a támogatható alkalom).  

- Fizethető összeg / alkalom 

- Fizetendő összeg: szorzatként számolja a rendszer 
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Dátumok 

 

A felület alján megjelenik még két dátum mező, ahol a megyei ill. programvezetői jóváhagyás dátumát 

lehet beállítani (az adott dátum nem lehet nagyobb az aktuális napnál, és nem lehet kisebb a szerződés 

érkeztetés dátumánál). 

 

 
 

A Megyei jóváhagyás dátumát az adott sportszervezethez a függőségi láncon keresztül tartozó megye 

megyei koordinátora állíthatja csak be. A megadott dátum és a jóváhagyó személy azonosítója 

letárolásra kerül. 

A programfelelős jóváhagyásának dátuma csak akkor állítható be, ha már a megyei jóváhagyás dátuma 

ki van töltve, és csak a Bozsik Egyesületi programvezető felhasználói csoportba tartozó felhasználó 

állíthatja be. A megadott dátum és a jóváhagyó személy azonosítója letárolásra kerül. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

Nyomtatás 

 

A gombra kattintva a következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem 

listából választhat a felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke „nem”. Az ablakhoz tartozó gombok: 

Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a teljesítés igazolás. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. 

 

Számla érkeztetés 

 

Számla érkeztetésre akkor van lehetőség, ha már a programfelelős által jóváhagyott a teljesítés. 

 

file://///dl-filesrv.datalogic.local/Idrive/datalogic/Ügyfelek/MLSZ%20Magyar%20Labdarúgó%20Szövetség/IFA/Specifikációk/12_Bozsik%20Egyesületi/SABLON-Személyes%20szerződés.docx
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A Számla érkeztetés gomb megnyomásakor megjelenő felületen a következő adatok rögzíthetőek be: 

- Számlaszám: 50 karakter írható be maximum - kitöltése kötelező. 

- Kiállítás dátuma: alapértelmezetten a szerződés típusnál megadott dátum, de felülírható - 

kitöltése kötelező. 

- Teljesítés dátuma: alapértelmezetten a szerződés típusnál megadott dátum, de felülírható - 

kitöltése kötelező. 

- Esedékesség dátuma: alapértelmezetten a szerződés típusnál megadott dátum, de felülírható - 

kitöltése kötelező. 

- Nettó összeg: a program által számolt, nem írható felül.   

- Áfa mérték (%): 0 vagy 27 adható meg. 

- Áfa összeg: a program számolja, de felülírható. 

- Bruttó összeg: a program által számolt, nem írható felül. 

- Adószám: alapértelmezetten a sportszervezethez tartozó adószám, de felülírható.  

- Bankszámlaszám: alapértelmezetten a sportszervezethez tartozó bankszámlaszám, de 

felülírható.  

- Érkeztetés dátuma: a program bekínálja az aktuális dátumot, de módosítható - nem lehet 

kisebb, mint a teljesítés igazolás nyomtatásának dátuma, és nem lehet nagyobb az aktuális 

napnál.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

9.2.Sportszervezeti adminisztráció 
 

A sportszervezetek felkészítő edzői évadonként és időszakonként (szezononként) ebben a menüpontban 

rögzíthetik fel a csapataikat, a csapatok tagjait, ill. a csapatoknak tartott edzések adatait. A rögzítésre 

akkor van lehetőség, ha a sportszervezeteket és felkészítő edzőiket a csoportvezetők felrögzítették a 

szervezeti struktúrába.  

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

511 

9.2.1.Csapatok megadása 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

- Sportszervezet: listából választható azon sportszervezetek közül, amelyek szerepelnek az adott 

évadhoz és szezonhoz tartozó besorolásban - a választólista szűkítésre kerül a felhasználótól 

függően:  

- adott felhasználó csak azokat az egyesületeket látja a listában, melyeknél felkészítő 

edző.  

- ha valaki egy felettes szervhez tartozik, akkor az ilyen módon hozzá tartozó 

sportszervezeteket láthatja.  

- admin felhasználó esetében nincs szűkítés. 

A szűrés nem kötelező. 

 

A listában megjelenítésre kerülnek a sportszervezetekhez berögzített csapatok:  

- a szervezeti egység vezetője a hozzá tartozó csapatok adatait láthatja (csak láthatja!) 

- a többi felhasználó csak azon csapatok adatait láthatja és módosíthatja, amelyek esetében ő a 

felkészítő edző 

- az admin felhasználó bármely sportszervezet esetén szerkesztheti a csapatok adatait 
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A listanézet oszlopai: 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Sportszervezet neve 

- Csapat neve 

- Csapatvezető kódja 

- Csapatvezető neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új csapat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Összeállítás – csapat játékosainak meghatározása. 
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Itt van lehetőség a sportszervezet további csapatainak rögzítésére is az alábbi adatok megadásával: 

- Sportszervezet: ha a felhasználóhoz a fentiek alapján csak egy sportszervezet tartozik, akkor 

annak a neve az alapértelmezett érték - egyébként ugyanazok közül a sportszervezetek közül 

választhat a felhasználó, amelyek közül a szűrésben is választhat.  

- Sportág: listából választható - alapértelmezetten a szűrésben megadott sportág - nem 

módosítható.  

- Nem: férfi / nő listából választható.  

- Korosztály: a szűrt évadhoz tartozó listából választható. 

- Csapat neve: szöveg adható meg. 

- Csapatvezető: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Összeállítás  

 

A listában megjelennek azok a játékosok, akik már a csapathoz vannak rendelve: 
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A listanézetben megjelenő adatok: 

- Kód 

- Név 

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A játékosok közül lehetőség van törölni (a Töröl), vagy hozzáadni új játékosokat a (a Hozzáad) gombra 

kattintva.  
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Ekkor választólistából választhatunk új játékost, a sportszervezethez leigazolt, versenyengedéllyel 

rendelkező, megfelelő korú játékosok közül.  

 

A szerkesztő felülethez tartozó gombok: Tovább és Mégsem.  

Ha az összeállítást befejeztük, a Vissza gomb hatására visszatérhetünk a csapatok listájához. 

 

9.2.2.Edzések rögzítése 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

- Sportszervezet: listából választható azon sportszervezetek közül, amelyek szerepelnek az adott 

évadhoz és szezonhoz tartozó besorolásban - a választólista szűkítésre kerül a felhasználótól 

függően:  

- adott felhasználó csak azokat az egyesületeket látja a listában, melyeknél felkészítő 

edző.  

- ha valaki egy felettes szervhez tartozik, akkor az ilyen módon hozzá tartozó 

sportszervezeteket láthatja.  

- admin felhasználó esetében nincs szűkítés. 

A szűrés nem kötelező. 
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A listában megjelenítésre kerülnek a sportszervezetek csapataihoz berögzített edzések:  

- a szervezeti egység vezetője a hozzá tartozó csapatok edzéseinek adatait láthatja (csak láthatja!) 

- a többi felhasználó csak azon csapatok edzés-adatait láthatja és módosíthatja, amelyek 

esetében ő a felkészítő edző 

- az admin felhasználó bármely sportszervezet esetén szerkesztheti a csapatok edzés-adatait 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Sportág 

- Sportszervezet 

- Csapat 

- Edzés kódja 

- Dátum 

- Helyszín 

- Hossz (perc)   

- Edző  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új edzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Összeállítás – csapat játékosainak meghatározása.   

Dokumentumok – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 

Lehetőség van új edzések felvitelére egyénileg, vagy csoportosan generálással, a következő adatok 

megadásával: 

- Sportszervezet: a kiválasztás a sportszervezet kódjának megadásával, vagy Keresés gomb 

megnyomásával listából történhet (csak aktív sportszervezetek választhatóak). A felhasználó 

ugyanazok közül a sportszervezetek közül választhat, mint amelyek közül a szűréskor, ha csak 

egy ilyen van, akkor az az alapértelmezés. 

- Csapat: a választott sportszervezethez tartozó csapatok közül választható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Dátumig: alapértelmezetten a Dátumtól mezőben megadott érték, de átírható annál nagyobb 

dátumra.  

- Időpont: óó:pp formátumban adható meg az edzés időpontja. 

- Helyszín: szövegként adható meg. 

- Felkészítő edző: a regisztrációs kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb 

megnyomásával választható ki. 

- Hossz (perc): pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Leírás: szöveg adható meg. 

 

Mivel a létrejövő rekordok egy-egy napra vonatkoznak, a Módosítás és Megtekintés gombok 

használatakor már csak egy dátum jelenik meg a felületen. 

 

Összeállítás 

 

A gombra kattintva a listában megjelennek azok a játékosok, akik már az edzéshez vannak rendelve: 
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A listanézetben megjelenő adatok: 

- Kód 

- Név 

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A játékosok közül lehetőség van törölni (a Töröl), vagy hozzáadni új játékosokat (a Hozzáad) gombra 

kattintva.  

 

Ekkor választólistából választhatunk új játékost a csapat játékosai közül.  
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A szerkesztő felülethez tartozó gombok: Tovább és Mégsem.  

Ha az összeállítást befejeztük, a Vissza gomb hatására visszatérhetünk a csapatok listájához. 

 

Dokumentumok 

 

A gomb módosítás és megtekintés jogértékkel érthető el. Módosítás jogértékkel lehetőség van az 

edzésekhez tartozó dokumentációk, fájlok feltöltésére, vagy törlésére a felületen, megtekintés 

jogértékkel csak ezek megtekintésére. 

 

A gomb megnyomására a feltöltő felület ablaka jelenik meg. Feltöltés, vagy letöltés után a Bezár 

gombbal visszatérünk az edzések listájára.  
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9.2.3.Közös grassroots fesztiválok 

 

Ebben a menüpontban olyan Bozsik Intézményi versenyek kerülnek megjelenítésre, ahol a rendező 

szervezet sportszervezet és a versenyhez tartozó verseny típus „közös grassroots fesztivál”. 

A listában a sportszervezethez tartozó felhasználók csak a saját sportszervezetük adatait láthatják, az 

adminisztrátor minden rekordot láthat. 

 

A listanézethez tartozó szűrés: 

- Évad: a labdarúgás évadjai közül választható, alapértelmezetten a dátum szerint aktuális évad. 
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A listanézet oszlopai: 

- Sportszervezet 

- Körzeti jóváhagyás dátuma 

- Sportszervezeti jóváhagyás dátuma 

- Fesztivál kódja 

- Fesztivál neve 

- Dátum 

- Helyszín 

- Nem 

- Korosztály 

- Megye 

- Körzet 

- Körzeti szervező 

- Időszak 

A listanézet gombja: Teljesítés igazolása 

 

A gombra kattintva a következő adatok jelennek meg blokkokba rendezve: 

- Verseny adatai (csak megjelenített adatok – nem módosíthatóak): 

 

 
 

- Kód 

- Időszak 

- Dátum 

- Helyszín 

- Nem 

- Korosztály 

- Sportág 

- Rendező sportszervezet (csak megjelenített adatok – nem módosíthatóak): 

 

 
 

- Kód 

- Név 

- Teljesítés dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - a mező csak akkor 

írható, ha a sportszervezeti jóváhagyás dátuma üres. 

 

- Résztvevő csoportok (táblázatos formában jelennek meg ezek az adatok – nem módosíthatóak): 
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- Intézmény 

- Csoport 

- Csoportvezető 

- Részletek: ebben az oszlopban az egyes sorokhoz tartozóan megjelenik egy-egy 

Részletek gomb, melyre kattintva egy felugró ablakban (amelyen csak egy Bezár gomb 

van alul) megjelenítésre kerülnek a csoportok összeállításai:  

 

 
   

- Azonosító 

- Név 

- Nem 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

- Kiemelkedő?:  

 

- Fesztivál dokumentumok (táblázatos formában jelennek meg a versenyhez feltöltött 

dokumentumok): 
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- Kód 

- Dátum 

- Megnevezés 

- Letöltés: ebben az oszlopban az egyes sorokhoz tartozóan megjelenik egy-egy Letöltés 

gombot - a gombra kattintva letölthető a dokumentum. 

 

- Körzeti teljesítés igazolás (egy sorba rendezve jelennek meg az adatok) 

 

 
 

- Megye 

- Körzet 

- Körzeti szervező 

- Teljesítés igazolás dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - a mező 

csak akkor jelenik meg, ha a sportszervezeti jóváhagyás dátuma üres.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. Az első két gomb csak akkor jelenik meg, ha a 

sportszervezeti jóváhagyás dátuma mező üres. 

 

9.3.Versenyek 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség az egyes szervezeti szintekhez tartozó versenyek rögzítésére. A 

menüpontra kattintva a versenyek adatai kerülnek megjelenítésre. 

 

A menüpontban minden felhasználó a közvetlenül hozzá tartozó, vagy hierarchiában alatta lévő 

szervezeti egységek versenyeit láthatja. A verseny adatait csak a (kiemelt)csoport szintű szervezet 

koordinátora módosíthatja. 

 

A listanézet szűrései: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 
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- Szervezet: listából választható azon szervezetek közül, melyek az előző 3 szűrésnek megfelelnek, 

tartozhat hozzájuk verseny és a felhasználó annak vezetője, koordinátora közvetlenül, vagy a 

szervezeti struktúra láncolaton keresztül (kivéve az admint, aki minden rekordot láthat) - a 

szűrés kötelező.   

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Korosztály 

- Dátum 

- Név 

- Szezon 

- Nem 

- Típus 

- Rendező sportszervezet 

- Rendező személy 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új verseny felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: alapértelmezetten a szűrésben megadott sportág - nem módosítható.  

- Nem: listából választható – kitöltése kötelező.  

- Korosztály: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Típus: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Szezon: alapértelmezetten a szűrésben megadott sportág - nem módosítható. 

- Név: szövegként adható meg – kitöltése kötelező. 

- Helyszín: szövegként adható meg – kitöltése kötelező. 

- Dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Rendező sportszervezet: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb 

megnyomásával választható ki – kitöltése kötelező. 

- Rendező személy: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

9.3.1.Csapatok  

 

A gombra kattintva a kiválasztott versenyhez rendelt csapatok adatai kerülnek megjelenítésre. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Sorsolási szám 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Csapat kódja 

- Csapat neve 

 

A listánál élő funkció gombok: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gomb segítségével a szervezeti egységhez rendelt sportszervezetek megfelelő korú és nemű 

csapatai közül választhatjuk ki azokat, amelyek a versenyen részt vesznek. A gombra kattintva egy 

felugró táblázatban pipálással jelölhetjük a résztvevőket, és megadhatjuk a sorsolási számukat: 
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9.3.2.Mérkőzések  

 

Mérkőzések felrögzítésére csak torna típusú versenyek esetében van lehetőség, tehát a gomb csak ekkor 

aktív. 

A gombra kattintva a kiválasztott versenyhez rögzített mérkőzések adatai kerülnek megjelenítésre. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Forduló 

- Dátum 
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- Csapat 

- Ellenfél 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új mérkőzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Generál – új mérkőzések csoportos generálása. 

Vissza – hatására visszakerülünk a versenyek listájához 

 

Generál  

A gombra kattintva lehetőség van új mérkőzések csoportos generálására. Ehhez felugró ablakban a 

következő fordulónak a dátumát kell megadni, amelyre vonatkozóan generáljuk a mérkőzéseket:  

 

 
 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem. Tovább gomb megnyomásakor a rendszer körmérkőzéseket 

generál a versenyben részt vevő csapatok között a megadott fordulóra vonatkozóan, tehát keletkezik 

annyi mérkőzés, ahányat a csapatok játszani tudnak egymás ellen (ez x számú csapat esetén x*(x-1)/2 db 

mérkőzést jelent). 

 

Az egyes mérkőzések részletes adatai 3 fülön adhatóak meg: 

 

Alapadatok 

 

A felületen a mérkőzés fő adatai (dátuma és ideje, fordulója, hazai és vendég csapat) mellett rögzíthető, 

hogy mely szakaszok milyen hosszú ideig tartottak, és feltölthetőek csatolt fájlok ill. dokumentumok is a 

mérkőzésekről. 
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Ezen a felületen a mérkőzés következő adatai jelennek meg generálás után, illetve adhatóak meg kézi 

rögzítéssel: 

- Kód: a program adja, nem módosítható. 

- Dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Idő: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Forduló: pozitív egész számként adható meg. 

- Hazai: a verseny csapatai közül listából választható. 

- Vendég: a verseny csapatai közül listából választható. 

- Mérkőzés szakaszai: a táblázatban a sportágnak megfelelő mérkőzés szakaszok jelennek meg, és 

megadható, hogy adott mérkőzésnél volt-e az adott szakasz, és ha igen, akkor mennyi volt az 

adott szakasz hossza, és az extra hosszabbítás hossza.  

- Fájl feltöltés: lehetséges a mérkőzéshez kapcsolódóan több fájl feltöltése a felületen.  

 

Összeállítás 

 

Az Összeállítás fülön megadhatóak a hazai és a vendég csapat játékosai.  
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A mez száma és a játékos neve mellett egy pipálással az adható meg, hogy a játékos kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott-e. 

 

A játékosok egyesével is kiválaszthatóak, megadhatóak, vagy átemelhetőek a csapat összeállításából, ill. 

korábbi jegyzőkönyvekből. 

 

Átemelés összeállításból 

A funkció célja, hogy a Sportszervezeti adminisztráció, Csapatok megadása menüpontban összeállított 

(Összeállítás gomb) játékos lista adatai átkerüljenek az adott mérkőzéshez. 

 

A gombra kattintás után a program megerősítést vár:   

 
 

Az Ok gomb megnyomása után a játékosok bekerülnek a listába: 
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Átemelés jegyzőkönyvből gomb 

A funkció célja, hogy korábbi nevezésből a játékos lista adatai átkerüljenek az adott mérkőzéshez. 

 

A gombra kattintás után a program megerősítést vár:   

 
 

Az Ok gomb megnyomása után a játékosok bekerülnek a listába. 

 

Az átemelés(ek) után a mezszámot kell megadni, illetve a + gombra kattintva bővíthető, az X gombra 

kattintva szűkíthető a kezdő- és csere játékosok listája.  

 

Események 

 

Ebben a listában megjelenítésre kerül a mérkőzéshez felrögzített minden esemény.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Játékos 

- Típus 

- Perc 

- Szakasz 

- Média 

- Megjegyzés 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Verseny: megjelenítésre kerül a verseny neve, nem módosítható. 

- Név: listából választható a mérkőzéshez tartozó játékosok közül. 

- Mérkőzés: megjelenítésre kerül a mérkőzés dátuma és a hazai illetve vendég csapatok nevei, 

nem módosítható. 

- Eseménytípus: listából választható. 

- Perc: pozitív egész szám adható meg. 

- Szakasz: listából választható. 

- Médiafájl URL: szöveges mezőben adható meg a média fájl elérési útja.  

- Médiafájl típusa: listából választható. 

- Megjegyzés: szöveges mezőben adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

9.3.3.Résztvevők 

 

Résztvevők felrögzítésére csak fesztivál típusú versenyek esetében van lehetőség, a gomb csak ekkor 

aktív. 

A gombra kattintva a kiválasztott versenyhez rendelt résztvevők adatai kerülnek megjelenítésre. 
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 A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név  

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

- Sportszervezet kódja 

- Sportszervezet neve 

- Csapat kódja 

- Csapat neve 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gombra kattintva a szervezeti egységhez rendelt sportszervezetek megfelelő korú és nemű 

csapatainak tagjai közül választhatjuk ki azokat, akik az adott fesztiválon részt vesznek (a csapat 

meghatározása megtörtént a csapatok gombnál, az ugyanígy meghatározott csapatokhoz tartozó 

csapattagok közül lehet választani). 

A gomb megnyomása után a fesztiválon részt vevő csapatok kiválasztását követően (táblázat felett 

legördülő lista a csapatokról) a csapat játékosai közül a táblázat első oszlopában megjelölhetőek azok, 

akik részt vesznek a fesztiválon: 
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A táblázat oszlopai: 

- Név 

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

 

A felülethez tartozó gombok Tovább és Mégsem. A Tovább gombra kattintva a résztvevők 

meghatározásra kerülnek. 

 

9.3.4.Dokumentumok 

 

Dokumentumok felrögzítésére csak fesztivál típusú versenyek esetében van lehetőség, tehát a gomb 

csak ekkor aktív. 

 

A gombra kattintva felugró ablakban megjelenítésre kerül(nek) a versenyhez (fesztiválhoz) feltöltött 

dokumentum(ok), továbbá lehetőség van további dokumentumok feltöltésére is a következő felület 

segítségével: 
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A feltöltött dokumentumok letölthetőek, törölhetőek. Egyidejűleg több feltöltött dokumentum is 

létezhet egy versenyhez.  

 

9.4.Kiemelt foglalkoztatás 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség a szervezeti szintekhez kapcsolódó foglalkoztatások, edzések 

rögzítésére. 

 

A listanézethez tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

- Szint: listából választható - a szűrés nem kötelező.  

 

A felhasználók ebbe a menüpontba belépve csak azokat a szervezeti egységeket láthatják, amelyeknek a 

vezetői, és az ez alatti szinten lévő további szervezeti egységeket. A koordinátorok közvetlenül az alattuk 

lévő szervezeti szinthez kapcsolódóan csak megtekintési jogosultsággal rendelkeznek (Keret és 

Foglalkozások gomb segítségével elérhető felületekre is), csak a saját szervezeti egységükhöz van 

módosítási joguk. Az admin felhasználó minden szervezetet láthat és módosíthat. 
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A listanézet oszlopai: 

- Szint neve 

- Szervezet kódja 

- Szervezet neve 

- Szervezet vezetője 

- Játékosok száma 

 

A listanézet gombjai: Keret, Edzések. 

 

9.4.1.Keret 

 

A gombra kattintva szervezethez kapcsolódóan a kiemelt keret tagjai kerülnek megjelenítésre. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Születési név 

- Születési hely 

- Születési idő 

- Anyja neve 

- Nem 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gombra kattintva felugró ablakban megjelenik a személy választó lista, mely azokat a 

személyeket tartalmazza, akik a szűrésben lévő évadhoz kapcsolódóan szerepelnek a programban. 

 

A táblázatban a játékosok kódja, neve, születési helye, születési dátuma, anyja neve kerülnek 

megjelenítésre. Az első oszlopban lévő check box-ba tett pipával akár több személy is kiválasztható 

egyidejűleg. 
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A felület gombjai: Mégsem, Tovább. A Tovább gombra kattintva létrehozásra kerülnek a rekordok a 

megadott személyekkel a megadott szervezethez kapcsolódóan. 

 

9.4.2.Edzések 

A gombra kattintva az edzések kerülnek megjelenítésre.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Korosztály 

- Dátum 

- Helyszín 

- Hossz (perc) 

- Edző 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új edzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Összeállítás – a foglalkozáshoz tartozó összeállítás felvitele. 

Dokumentumok – a szükséges doumentumok feltöltési lehetősége. 

Vissza – hatására visszakerülünk a szervezetek listájához. 

 

 
 

A szerkesztő felületen lehetőség van edzések új felvitelére egyénileg, vagy csoportosan generálással, a 

következő adatok megadásával: 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva; a megadott dátum intervallum 

napjaira vonatkozóan jön létre egy-egy rekord mentéskor; ha a két dátum azonos, egy rekord 

jön létre - kitöltése kötelező. 

- Időpont: óó:pp formátumban adható meg az edzés időpontja. 

- Helyszín: szövegként adható meg - kitöltése kötelező. 

- Korosztály: listából választható. 
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- Felkészítő edző: regisztrációs kód írható be, vagy a Keresés gombra kattintva listából 

választható, mely alapján a választott személy neve is megjelenítésre kerül - kitöltése kötelező.  

- Hossz (perc): pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Foglalkozás anyaga: szöveg adható meg, - kitöltése nem kötelező. 

- Rendező sportszervezet: kód írható be, vagy a Keresés gombra kattintva listából választható, 

mely alapján a választott sportszervezet neve is megjelenítésre kerül; azok közül a 

sportszervezetek közül lehet választani, akik az adott évadban és szezonban szerepelnek a 

programban. 

 

Módosít és Megtekint gombok használata esetén a Dátumtól és Dátumig mezők helyett csak egy Dátum 

mező szerepel! 

 

 

Összeállítás 

 

Az Összeállítás gombra kattintva a résztvevők listájához jutunk az adott edzéshez kapcsolódóan, 

amelyen a kurzor áll: 

 

  

 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 
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- Állampolgárság 

-  

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gombra kattintva a listában azok a játékosok kerülnek megjelenítésre, akik a keretbe 

tartoznak. Közülük a táblázat első oszlopában megjelölhetőek azok, akik részt vesznek a foglalkozáson. 

 

 

A felülethez tartozó gombok: Tovább és Mégsem. Tovább gombra kattintva létrejönnek az edzéshez 

tartozóan résztvevők rekordjai a megjelölt játékosokkal. 

 

Dokumentumok 

 

Módosítás jogértékkel lehetőség van az edzésekhez tartozó dokumentációk, fájlok feltöltésére a 

felületen, megtekintés jogértékkel csak ezek megtekintésére. 

 

A gombra kattintva felugró ablakban megjelenítésre kerül(nek) az edzéshez feltöltött dokumentum(ok): 
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A feltöltött dokumentumok letölthetőek, törölhetőek. Egyidejűleg több feltöltött dokumentum is 

létezhet egy edzéshez.  

 

Bozsik Intézményi Program 10.
 

10.1.Törzsek, adminisztráció 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség minden olyan törzsadat felrögzítésére, amelyre szükség van a 

mindennapi szakmai működéshez és az adminisztrációs feladatok elvégzéséhez. A menüpontra kattintva 

a menüpont alá tartozó almenüpontok közül választhatunk. 

 

10.1.1.Adminisztrációs törzsek 

 

Ebben a menüpontban a program adminisztrátora rögzítheti be az alapvető adatokat. 

 

Dátumok 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi - listából választható - a szűrés nem kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad 

- Szezon 

- Regisztráció kezdete 

- Regisztráció vége 

- Intézmény nevezés 

- Csoport nevezés 

- Játékos nevezés 

- Eszközválasztás 

- Nevezés lezárása 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új dátum felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - kitöltése kötelező. 

- Szezon: listából választható - kitöltése kötelező 

- Regisztráció kezdődátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Regisztráció végdátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem 

kötelező. 

- Intézmény nevezésének határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése 

nem kötelező. 

- Csoport nevezésének határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése 

nem kötelező. 

- Játékos nevezésének határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése 

nem kötelező. 

- Sporteszköz kiválasztás határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése 

nem kötelező. 

- Nevezések lezárásának dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem 

kötelező. 

- Intézmények adatfrissítésének határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, 

kitöltése nem kötelező. 

- Személyek adatfrissítésének határideje: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, 

kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Támogatási módok  

 

A listánál beállítható szűrő feltétel: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad 

- Kód 

- Név 

- Rövidnév 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új támogatási mód felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - kitöltése kötelező. 

- Kód: egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező.   

- Rövidnév: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Támogatási kategóriák 

 

A listánál beállítható szűrő feltétel: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad 

- Név 

- Minimális fiú csapatszám 

- Minimális lány csapatszám 

- Minimális csapatszám 
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- Minimális gyereklétszám 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új támogatási kategória felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - kitöltése kötelező. 

- Név: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Kategória leírása: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Előírt edzői végzettség: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális fiú csapatszám: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális lány csapatszám: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális összes csapatszám: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális gyereklétszám: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális pályaméret: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Tanulók motivációs ajándéka (Ft/tanév): egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Intézmények támogatása (Ft/tanév): egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Sportcsoportvezetők támogatása (Ft/csoport/tanév): egész szám adható meg - kitöltése nem 

kötelező. 

- Személyenkénti maximális csoportszám: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Sporteszközök  

 

A listánál beállítható szűrő feltétel: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad 

- Név 

- Mennyiségi egység 

- Szín 

- Egységár 

- Szállító 

- Leírás 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új sporteszköz felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Méretek – a sporteszközök kiegészítő adatainak kezelése. 

Megyei össz. átvételi elismervény sablon – a sablon feltöltési lehetősége. 

Körzeti össz. átvételi elismervény sablon – a sablon feltöltési lehetősége. 

Intézményi össz. átvételi elismervény sablon – a sablon feltöltési lehetősége. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - kitöltése kötelező. 

- Sportszer neve: szövegként adható meg - kitöltése kötelező. 

- Mennyiségi egység: szövegként adható meg - kitöltése kötelező. 

- Szín: szövegként adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Egységár: egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Leírás: szövegként adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Szállító neve: szövegként adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Feltöltött fájl: a feltöltés nem kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Méretek 

 

A gombra kattintva adott sporteszköz méretenként igényelhető darabszám listája kerül megjelenítésre.  

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Méret 

- Igényelhető darabszám 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új méret felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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Vissza – hatására visszakerülünk a sporteszközök listájához. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Méret: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Igényelhető darabszám: egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Sablon feltöltések 

 

A rendszerből 3 féle átvételi elismervény nyomtatható: 

- Megyei összesítő átvételi elismervény 
- Körzeti összesítő átvételi elismervény 
- Intézményi átvételi elismervény 

 

A programban szokásos módon van lehetőség ezek sablonjainak feltöltésére e gombok használatával. 

 

Intézményi szerződések törzsadatai 

 

Ezen a fülön van lehetőség karbantartani az intézmények keretszerződéseihez tartozó törzsadatokat 

évadonként és szezononként. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés nem kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Szerződés típus neve 

- Szerződő típusa 

- Szerződés típus rövidneve 

- Évad azonosítója 

- Időszak 

- Időszak kezdő dátuma 

- Időszak végdátuma 

- Szerződés kelte 

- Utazási támogatás felhasználhatóságának kezdődátuma 

- Utazási támogatás felhasználhatóságának végdátuma 

- Sporteszközök és sportfelszerelés átadásának határideje 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új törzsadat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Intézményi szerződés sablon – szerződés sablon kezelés.  

Fenntartó intézmény szerződés sablon – szerződés sablon kezelés.   
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Teljesítés igazolás sablon – TIG sablon kezelés. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Szerződés típus neve: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Szerződő típusa: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Szerződés típus rövidneve: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Évad azonosítója: listából választható a labdarúgás sportág évadjai közül - kitöltése kötelező. 

- Időszak: őszi / tavaszi listából választható, alapértelmezett értéke az őszi - kitöltése kötelező.  

- Időszak kezdő dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem 

kötelező. 

- Időszak végdátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Utazási támogatás felhasználhatóságának kezdődátuma: megadható dátum választóval, vagy 

kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Utazási támogatás felhasználhatóságának végdátuma: megadható dátum választóval, vagy 

kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Sporteszközök és sportfelszerelés átadásának határideje: megadható dátum választóval, vagy 

kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Feladási kód: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Intézmény szerződés sablon 

 

A gombra kattintva itt feltölthető az intézmény szerződés típushoz az a sablon RTF formátumban, 

amelynek segítségével az egyes intézményi szerződések generálásra kerülnek. A szerződésnek lehetnek 

változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a generálást a változók 

behelyettesítésével.  
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Fenntartó intézmény sablon 

 

A gombra kattintva itt feltölthető a fenntartó intézmény szerződő típushoz az a sablon RTF 

formátumban, amelynek segítségével az egyes fenntartó intézményi szerződések generálásra kerülnek. 

A szerződésnek lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja 

végezni a generálást a változók behelyettesítésével.  

 
 

 

Teljesítés igazolás sablon  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

556 

 

A gombra kattintva itt feltölthető az a teljesítés igazolás sablon RTF formátumban, amelynek 

segítségével teljesítési igazolások generálásra kerülnek. A dokumentumnak lehetnek változó adatai, 

ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a generálást a változók 

behelyettesítésével. 

 

 
 

Személyes szerződések törzsadatai 

 

Ezen a fülön van lehetőség megadni a személyek szerződéseihez kapcsolódó szerződés paramétereket, 

amelyek alapján a szerződések generálhatóak lesznek. 

 

A fülhöz tartozó szűrések: 

- Évad: a labdarúgás sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés nem kötelező. 

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés nem kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Évad azonosítója 

- Időszak azonosítója 

- Személy típusa 

- Tornák rendezésének kezdődátuma 

- Tornák rendezésének végdátuma 

- Minimális mérkőzésszám tornánként 

- Torna rendezésért járó összeg 

- Sportcsoportonként járó összeg körzetvezetőknek 

- Támogatási összeggel való első elszámolási dátum 

- Támogatási összeggel való második elszámolási dátum 

- Minimális edzésszám 

- Szerződés kelte 

- Szerződés érvényességi dátumtól 

- Szerződés érvényességi dátumig 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új törzsadat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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Körzetvezető szerződés sablon – szerződés sablon kezelés.   

Sportcsoportvezető szerződés sablon – szerződés sablon kezelés.    

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Évad azonosítója: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Időszak azonosítója: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Személy típusa: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Tornák rendezésének kezdődátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése 

nem kötelező. 

- Tornák rendezésének végdátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése 

nem kötelező. 

- Minimális mérkőzésszám tornánként: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Megbízási díj sportcsoportonként: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Költség támogatás sportcsoportonként: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Támogatási összeggel való első elszámolási dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel 

beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Támogatási összeggel való második elszámolási dátum: megadható dátum választóval, vagy 

kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Minimális edzésszám: pozitív egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Feladási kód: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés kelte: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Szerződés érvényességi dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése 

kötelező. 

- Szerződés érvényességi dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése 

kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Körzetvezető szerződés sablon 

 

A gombra kattintva itt feltölthető a körzetvezető személy típushoz az a sablon RTF formátumban, 

amelynek segítségével az egyes körzetvezetői szerződések generálásra kerülnek. A szerződésnek 

lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni a generálást 

a változók behelyettesítésével.  

 

 
 

 

Sportcsoportvezető szerződés sablon 

 

A gombra kattintva itt lesz feltölthető a sportcsoportvezető személy típushoz az a sablon RTF 

formátumban, amelynek segítségével az egyes sportcsoportvezetői szerződések generálásra kerülnek. A 

szerződésnek lehetnek változó adatai, ezeket a sablonban meg kell jelölni, így a program el tudja végezni 

a generálást a változók behelyettesítésével.  
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10.1.2.Intézményi adatok 

 

Intézményi törzslista 

 

Minden megyében elő kell állítani a teljes intézmény listát, amelynek az egyes intézményei 

megfeleltetésre kerülnek a Bozsik Intézményi programban regisztrált intézményekkel. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Intézmény neve 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület típusa 

- Házszám 

- Intézmény regisztrációs kódja 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új intézmény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Gyermeklétszám – az intézményhez kapcsolódó gyermeklétszám adatok kezelése. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Intézmény neve: szöveges mezőben adható meg – kitöltése kötelező.  

- Intézmény címe 

- Megye: listából választható – kitöltése kötelező.  

- Irányítószám: 4 karakter adható meg – kitöltése nem kötelező.  

- Helység: szöveges mezőben adható meg – kitöltése nem kötelező. 

- Közterület neve: szöveges mezőben adható meg – kitöltése nem kötelező. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg – kitöltése nem kötelező. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg – kitöltése nem kötelező. 

- Intézmény regisztrációs kódja: egész szám adható meg – kitöltése nem kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Gyermeklétszám 

A gombra kattintva az intézményhez tartozó gyermeklétszám adatok kerülnek megjelenítésre. 
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A listanézet oszlopai: 

- Évad 

- Nem 

- Korosztály 

- Létszám 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új létszám adat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk az intézmények listájához. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Évad: a labdarúgáshoz tartozó évadok közül választható. 

- Nem: férfi / nő listából választható. 

- Korosztály: a választott évadhoz tartozó korosztályok közül választható. 

- Létszám: pozitív egész szám adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Bozsik intézmények 

 

 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 
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- Név 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- OM kód 

- Típus 

- Jelleg 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új intézmény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Ügyintézők adatai – az ügyintézők körének meghatározása. 

 

A szerkesztő felület fix méretű, a gombok mindig látszódnak az alján, jobb oldalon függőleges scrollbar-

ral, mert nagyon sok mezőt kell megjeleníteni. 

 

A szerkesztő felület adatai 3 nagy csoportra bonthatóak: 

- Intézmény adatai: 
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- Kód: a rendszer osztja automatikusan futó sorszámként. 

- Típus: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Jelleg: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Teljes név: szöveg adható meg.  

- Rövid név: szöveg adható meg.  

- Képviselő neve (intézményvezető / DSE elnök): szöveg adható meg.  

- Székhely:  

- Megye: listából választható.  

- Irányítószám: 4 karakter adható meg.  

- Helység: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- OM kód (intézmény esetén): 6 karakter adható meg.  

- Alapítás ideje (DSE esetén): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Cégjegyzékszám: 50 karakter adható meg. 

- Cégjegyzés ideje (DSE esetén): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Adószám: 20 karakter adható meg. 

- Bankszámlaszám: 24 karakter adható meg. 

- Elérhetőség:  
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- Megye: listából választható.  

- Irányítószám: 4 karakter adható meg.  

- Helység: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Telefonszám: 3 telefonszám adható meg. 

- Telefaxszám: szöveges mezőben adható meg. 

- E-mail: szöveges mezőben adható meg. 

- Honlap: szöveges mezőben adható meg. 

 

 

- Fő intézmény adatai (ha az intézmény tagintézmény): 

 

 
 

- Kód: kézzel beírható, vagy Keresés gomb segítségével választható. 

- Teljes név: nem módosítható. 

- Rövid név: nem módosítható. 

- Képviselő neve: nem módosítható. 

- Székhely: nem módosítható. 

- Elérhetőség: nem módosítható. 

- Telefonszám: nem módosítható. 

- E-mail: nem módosítható. 

 

- Fenntartó intézmény adatai (ha az intézménynek van fenntartója, és az kéri a számlát): 
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- Kód: kézzel beírható, vagy Keresés gomb segítségével választható. 

- Teljes név: nem módosítható. 

- Rövid név: nem módosítható. 

- Képviselő neve: nem módosítható. 

- Székhely: nem módosítható. 

- Elérhetőség: nem módosítható. 

- Telefonszám: nem módosítható. 

- E-mail: nem módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ügyintézők adatai 

A gombra kattintva az adott intézmény ügyintézőinek listájához jutunk. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Típus 

- Törölt?  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új ügyintéző felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk az intézmények listájához 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Típus: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki - 

kitöltése kötelező. 

- Név: a választott személyhez tartozó név kerül megjelenítésre - nem módosítható. 

- Törölt?: igen/nem listából választható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Intézmény regisztrációk 

 

Ezen a fülön a külső, a programba való belépés nélkül elérhető felületen beadott regisztrációk kerülnek 

megjelenítésre. 

 

A regisztrációról a programvezető az alábbi értesítést kapja e-mail-ben, melynek tárgya „Intézményi 

regisztráció”: 

 

Tisztelt Programvezető, 

 

Új intézményi regisztráció történt. Kérjük, lépjen be az IFA programba és végezze el a szükséges ellenőrzést. 

 

Üdvözlettel: 

IFA rendszer 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Intézmény neve 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

 

A listanézethez tartozó gomb: Feldolgozás.  

 

A gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a regisztrált intézmény-, és alatta (ha szerepel a 

rendszerben) a hozzá hasonló intézmény adatai. Így a felhasználó eldöntheti, hogy egy teljesen új 

intézményről van-e szó, vagy pedig egy már meglévőről, amelyet már korábban regisztráltak. 
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A regisztrált intézmény adatai a táblázatban: 

- Ssz. 

- Típus 

- Jelleg 

- Név 

- Képviselő 

- OM kód 

- Cégjegyzékszám 

- Adószám 

- Bankszámlaszám 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Megjegyzés: ha van legalább 70%-ban hasonló intézmény, akkor „Van hasonló” megjegyzés 

kerül ide, különben üres marad. 

- Egyezőség: ha legalább 70%-ban hasonló intézményt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak az intézménynek a kódja kerül ide, akinek az esetében a legmagasabb volt a 70% 

feletti, átlagolt egyezőségi százalék, vagy üresen marad.  

- Beazonosítható?: listából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezetten mindenhol 

„nem”, kivéve, ahol talál a program 100%-ban megegyező intézményt, ott „igen” kerül 

beállításra. „Igen”-re csak akkor állítható át az értéke, ha a program talált olyan intézményt 

vagy intézményeket, akiknél a legalább 70%-os egyezőség fennáll. 
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Az újonnan regisztrált intézmény alatt a rendszerben szereplő hasonló intézmény, vagy intézmények 

adatai kerülnek megjelenítésre az egyezőség szerinti sorrendben (a legmagasabb van elöl). Pipálással 

egy intézmény kiválasztható.  

 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a következők 

történnek: 

- Beazonosítható = „igen” esetében a mentéskor a program nem hoz létre új intézményt, hanem 

megfelelteti a megjelölttel.  

- Beazonosítható = „nem” esetében mentéskor a program létrehozza az új intézményt. 

A folyamat végén a program információt ad az ellenőrzött rekordok számáról, illetve az új intézmények 

számáról: 

 

 
 

 

Személy regisztrációk  

 

Ezen a fülön a külső felületen beadott személy regisztrációk kerülnek megjelenítésre.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Személy típusa 

- Név 

- Titulus 

- Születési név 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

- Nem 

 

A listanézet gombja Regisztráció ellenőrzés. 
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Az ellenőrzés azt jelenti, hogy minden olyan ügyintéző adata ellenőrzésre kerül, akiknek intézménye már 

ellenőrzésre került, de az ügyintéző adatai még nem. 

 

A felület gombjai: Tovább, Mégsem 

 

A személyek adatai további 4 adattal kerülnek kiegészítésre: 

- Megjegyzés: ha van legalább 80%-ban hasonló személy, akkor „Van hasonló” megjegyzés 

kerül ide, különben üres marad. 

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a kódja kerül ide, akinél a legmagasabb volt az átlagolt egyezőségi 

százalék - ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor üresen marad. 

- Beazonosítható?: listából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezetten mindenhol 

„nem” az értéke, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy, ott „igen” kerül 

beállításra. Igenre csak akkor állítható át az érték, ha a program talált olyan személyt vagy 

személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 

 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a program az egyes 

sorokat a következőképp kezeli: 
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- Beazonosítható = igen esetében mentéskor az adott személy ügyintézőként megfeleltetésre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok az ügyintézők és a személyek listájába 

is bekerülnek. 

 

Mentéskor végrehajtásra kerül: 

- ha a személy még nem felhasználó, akkor a felvételéről e-mailt kap 

- valamint az ügyintéző típustól függően: 

- hozzárendelésre kerül a „Bozsik Intézményi e-ügyintéző” felhasználói csoporthoz, 

vagy 

- hozzárendelésre kerül a „Bozsik Intézményi sportcsoportvezető” felhasználói 

csoporthoz. 

A csoporthoz rendelésről üzenetet, illetve e-mail-es értesítést kap. 

 

Azok a személyek, akik már a regisztrációkor felhasználói, illetve ilyen típusú ügyintézői a rendszernek, 

az alábbi e-mail üzenetet kapják: 

 

Tisztelt Alex Péter, 

 

A Bozsik Intézményi Programot a 563871 kóddal bejelentkezve tudja használni az IFA rendszerben a 

következő linken: http://iistest75.datalogic.local/MlszIFA/BozsikIntezmenyi/Login. 

Amennyiben nem emlékszik a jelszavára, kérjük, a kódja beírását követően használja az Elfelejtett jelszó 

gombot, amelyre kattintva a rendszer új jelszót küld Önnek. 

 

Üdvözlettel: 

IFA rendszer 

 

A folyamat végén a program információt ad az ellenőrzött rekordok számáról, illetve az új regisztrációk 

számáról: 

 

 
 

Játékos regisztrációk 

 

Ezen a fülön az intézményi adminisztrációban berögzített játékos regisztrációk közül azok kerülnek 

megjelenítésre, ahol a játékos még nem szerepel a személy törzsben, azaz nincs regisztrációs kódja. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Név 

- Titulus 

- Születési név 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

- Nem 

 

A listanézet gombja Regisztráció ellenőrzés. 
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A felület gombjai: Tovább, Mégsem 

 

A személyek adatai további 4 adattal kerülnek kiegészítésre: 

- Megjegyzés: ha van legalább 80%-ban hasonló személy, akkor „Van hasonló” megjegyzés 

kerül ide, különben üres marad. 

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a kódja kerül ide, akinél a legmagasabb volt az átlagolt egyezőségi 

százalék - ha nem volt legalább 60%-ban hasonló személy, akkor üresen marad. 

- Beazonosítható?: listából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezetten mindenhol 

„nem” az értéke, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy, ott „igen” kerül 

beállításra. Igenre csak akkor állítható át az érték, ha a program talált olyan személyt vagy 

személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a program az egyes 

sorokat a következőképp kezeli: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor az adott személy játékosként megfeleltetésre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 
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A folyamat végén a program információt ad az ellenőrzött rekordok számáról, illetve az új regisztrációk 

számáról: 

 

 
 

 

10.1.3.Személyek adatai 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a személyek szerződéséhez szükséges adatok (nyilatkozatok, 

tanulmányok, önéletrajz feltöltöttsége) ellenőrzésére. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: listából választható csak olyan évek közül, amelyekhez kapcsolódóan létezik „Bozsik 

programban résztvevő személy” típusú személy nyilatkozat rekord - alapértelmezetten az 

aktuális dátumnak megfelelő év - kitöltése kötelező. 

- Személy típus: alközpontvezetők / csoportvezetők / felkészítő edzők választólistából szűrhető a 

személy típusa - kitöltése kötelező.  

 

A fülön azok a személyek kerülnek megjelenítésre a szűrések alapján, akik a megadott évben 

szerepelnek személyként az intézményi programban a szűrésben megadott személy típusban. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Végzettség állapota 

- Önéletrajz állapota 

- Nyilatkozat állapota 

- Nyilatkozat státusza 

 

A listanézet gombjai:  

- Részletek. A gombra kattintva egy fix méretű felugró ablak jelenik meg, a jobb oldalán 

függőleges görgetősávval, az alján a gombokkal (Ment és bezár, Bezár). 

- Felszerelési jegyzék. 

 

Részletek 

 

A felületen megjelenítésre kerülnek a személyhez tartozó adatok 7 blokkban: 

 

- Alapadatok: az adatok nem módosíthatóak: 

 

 
 

- Fotó 

- Regisztrációs kód 

- Titulus 

- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Állampolgárság 

- Nem 

 

- Címek: az adatok nem módosíthatóak: 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

581 

 
 

- Típus 

- Ország 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület jellege 

- Házszám 

 

- Elérhetőség: az adatok nem módosíthatóak: 

 

 
 

- Telefon 

- Mobil 

- Fax 

- E-mail 

 

- Nyilatkozat:  
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- Év: kitöltése kötelező - jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező - mentéskor 

az előző rekord Dátumig mezője, ha üres, akkor az itt megadott dátumot megelőző nap kerül 

bele - jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező - 

jóváhagyott státuszban is módosítható. 

- Státusz: „jóváhagyott” státuszban menthető a már „rögzített” státuszú rekord - új felvitelkor 

pedig, az ezen a felületen létrehozott rekord „jóváhagyott” státuszban kerül elmentésre. 

- Elszámolás módja: listából választható, kitöltése kötelező - jóváhagyott státuszban már nem 

módosítható. 

- Van 36 órás munkaviszonya?: listából választható, csak akkor adható meg itt érték, ha az 

elszámolás módja magánszemély (ekkor kitöltése kötelező) - jóváhagyott státuszban már 

nem módosítható. Igen választása esetén a Munkahely adatok blokk kitöltése kötelező. 

- MLSZ alkalmazott?: listából választható. Alapértelmezett érték nincs, csak akkor adható meg 

itt érték, ha az elszámolás módja magánszemély (ekkor kitöltése kötelező) - jóváhagyott 

státuszban már nem módosítható. 

- Munkahely adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező 

megadni őket), ha van 36 órás munkaviszony - mezők jóváhagyott státuszban nem 

módosíthatóak. 

- Munkahely neve: szöveges mezőben adható meg. 
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- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező 

megadni őket), ha az elszámolás módja „számlát ad” - a mezők jóváhagyott státuszban nem 

módosíthatóak. 

- Vállalkozás neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adószáma: 11 karakteres mezőben számokkal adható meg.  

- Vállalkozás bankszámlaszáma: 24 karakteres mezőben számokkal adható meg. 

- Gépjármű adatok: a mezők kitöltése nem kötelező, jóváhagyott státuszban is 

módosíthatóak. 

- Rendszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Teljesítmény: 5 karakteres szöveges mezőben adható meg. 

- Üzemanyag típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Gépjármű tulajdonosa?: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Nyilatkozat értékek: az adatok módosíthatóak. 

 

- Méret adatok: az adatok nem módosíthatóak. 

 

 
 

- Felszerelés 
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- Méret 

 

 

- Végzettség: az adatok nem módosíthatóak. 

 

 
 

- Szint 

- Név 

- Típus 

- Besorolás 

- Intézmény 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Letöltés: a gombra kattintva letöltődik a végzettséghez tartozóan felcsatolt 

dokumentum. 

 

- Önéletrajz: Letöltés - a gombra kattintva letöltődik a felcsatolt önéletrajz dokumentum. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok és a nyilatkozat 

státusza jóváhagyott lesz, Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Felszerelési jegyzék 

 

A gomb segítségével a körzeti szintű „felszerelések átvételi elismervénye” készíthető el. 

 

A funkciót az a felhasználó használhatja, aki: 

- a Bozsik Intézményi programvezető felhasználói csoport tagja (minden megye adataival 
dolgozhat), vagy 

- admin felhasználó (jogosultsága megegyezik a programvezetővel). 

 

A gomb akkor aktív, ha van legalább egy olyan körzet, ahol a körzetvezetőnek, valamint a körzethez 

tartozó intézmények valamennyi sportcsoportvezetőjének van a szűrésben meghatározott évre 

vonatkozóan „Bozsik programban részt vevő személy” típusú, „érvényes” (érvényes dátumú, 

„jóváhagyott” státuszú) nyilatkozata.  

 

A gombra kattintva a felugró ablakban az adatkör meghatározása történik három lépésben: 

- Évad választás: a szűrésben szereplő Év alapján két évadból választhat  

- ahol az évad végdátumában szereplő év = a szűrésben szereplő Év, vagy 
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- ahol az évad kezdő dátumában szereplő év = a szűrésben szereplő Év 

- Megye választás: csak azok közül a megyék közül lehet választani, melynek a választott évadra 

vonatkozóan legalább egy körzetére igaz, hogy a körzetvezetőnek, valamint a körzethez tartozó 

intézmények valamennyi sportcsoportvezetőjének van a szűrésben meghatározott évre 

vonatkozóan „Bozsik programban részt vevő személy” típusú, „érvényes” (érvényes dátumú, 

„jóváhagyott” státuszú) nyilatkozata. Csak egy megye választható! 

- Körzet választás: a megyéhez tartozó, a feltételnek megfelelő körzetek közül lehet választani. 

Több körzet is választható! 

 

 
 

A Tovább gomb megnyomására a kijelölt körzet(ek)re vonatkozó felszerelési jegyzék kerül nyomtatásra. 

 

A nyomtatvány első táblázatában a körzetvezető és a körzethez tartozó sportcsoportvezetők 

törzsadatainál megadott felszerelések szerinti méretei szerepelnek. 

 

A nyomtatvány második táblázata a fent szereplő személyek méreteit összesíti. 

 
 

Ha több körzet bejelölése történt a paraméterek megadásakor, akkor minden körzet nyomtatványa új 

lapon kezdődik. 
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10.1.4.Szervezeti struktúra 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a szervezeti struktúra megadására minden évadhoz kapcsolódóan.  

A vezető felhasználók ebbe a menüpontba belépve csak azokat a szervezeti egységeket és 

koordinátorait láthatják, amelyeknek a vezetői, és az ez alatti szinten lévő további szervezeti egységeket 

és azok koordinátorait.  

A szervezet koordinátorai a közvetlenül alattuk lévő szervezeti szintre vihetnek fel új szervezeti 

egységeket. Pl. a megyei koordinátor vihet fel alközpontokat, az alközpontvezető csoportokat, de a 

megyei koordinátor bár az alközpontok mellett a csoportokat is láthatja, de nem viheti fel őket. 

Az adatok felvihetőek kézzel, vagy másolhatóak egy korábbi időszak adatairól. 

 

A menüpontra kattintva dupla listában láthatóak a szervezetek, vezetőik és az intézményeik. 

 

 
A listanézethez tartozó szűrések, melyek a felső listanézetre vonatkoznak: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

 

Szervezetek listája 
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A felső listában a szervezetek jelennek meg, illetve vezetőjük adata. 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

Szervezet adatok: 

- Szint 

- Megye 

- Körzet kódja 

- Körzet neve 

Szervezet vezető adatok: 

- Szervezet vezetőjének kódja 

- Szervezet vezetőjének neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szerződés típus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Szervezet koordinátorai – koordinátorok nyilvántartása. 

Adatok másolása – rögzítési munkát könnyítő funkció. 

 

Törölni csak akkor lehet egy szervezetet, ha nem tartozik hozzá intézmény, és csak vezetője van, 

koordinátora nincs (Szervezet koordinátorai gomb listája üres). 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Név: szöveg adható meg, kitöltése kötelező. 
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- Évad: alapértelmezetten a szűrésben megadott évad - nem módosítható. 

- Szint: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Felettes szervezet: listából választható - kitöltése nem kötelező. Amennyiben üresen marad, 

automatikusan az országos szervezet alá kerül a szervezet, ha még nem volt országos szervezet 

az adott évadra, akkor automatikusan létrehozásra kerül. 

- Megye azonosítója: csak olyan szinteknél aktív, amelyeknek megye kapcsolata van - ekkor 

listából kötelező kiválasztani egy értéket. Egy évadon és egy szezonon belül minden megyéhez 

tartozóan csak egy szervezet rekordot lehet rögzíteni. 

- Szervezet vezetője: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - a vezető megadása a szervezethez kötelező - módosításkor felülíródik a rekord. 

- A megadott vezető koordinátor is a szervezetben?: igen/nem válaszok közül választhat a 

felhasználó - kitöltése kötelező, alapértelmezett értéke igen. 

- Szervezet vezetőjének e-mail címe: a szokásos e-mail formátumban adható meg – 

alapértelmezetten az Egyéb személyes adatoknál megadott adat, de módosítható; ha a 

személyhez még nem tartozott ilyen adat, akkor mentésre kerül a szervezeti rekord mentésekor 

- kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a következők kerülnek végrehajtásra: 

- a szervezet vezetőjeként megadott személy hozzárendelésre kerül a „Bozsik Intézményi 

szervezeti vezető” felhasználói csoporthoz. Ha még nem felhasználó a személy, akkor a 

felvételéről e-mailt kap. 

- amennyiben „A megadott vezető koordinátor is a szervezetben?” kérdésre „igen” választ adott a 

felhasználó, akkor a személy a „Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor” felhasználói 

csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

- amennyiben a létrehozott szervezet megye szintű, akkor a megadott személy a „Bozsik 

Intézmény megyei koordinátor” felhasználói csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

 

Szervezet koordinátorai 

 

A gomb megnyomásakor a vezető felhasználók csak azokat a szervezeti egységeket és koordinátorait 

láthatják, amelyeknek a vezetői, és az ez alatti szinten lévő további szervezeti egységeket és azok 

koordinátorait.  

A szervezet koordinátorai közvetlenül az alattuk lévő szervezeti szinthez vihetnek fel új koordinátorokat. 
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A listanézet oszlopai: 

- Koordinátor kódja 

- Koordinátor neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új koordinátor felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a szervezetek listájához. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Szervezet koordinátora: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb 

megnyomásával választható ki – kitöltése kötelező. 

- Koordinátor e-mail címe: a szokásos e-mail formátumban adható meg – alapértelmezetten az 

Egyéb személyes adatoknál megadott adat, de módosítható; ha a személyhez még nem tartozott 

ilyen adat, akkor ez is mentésre kerül a rekord mentésekor - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor a következők kerülnek végrehajtásra: 

- a személy a „Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor” felhasználói csoporthoz hozzárendelésre 

kerül. Ha még nem felhasználó, akkor a felvételéről e-mailt kap. 

- amennyiben a szervezete megye szintű, akkor a megadott személy a „Bozsik Intézmény megyei 

koordinátor” felhasználói csoporthoz is hozzárendelésre kerül. 

 

Adatok másolása 

 

A gomb megnyomásakor megjelenő felületen megadandó adatok: 

- Forrás évad: listából választható azon évadok közül, amelyben szerepelnek a szükséges adatok 

- Cél évad: listából választható azon évad közül, amelyben még nem szerepelnek a szükséges 

adatok 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: 

- Mégsem: hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

- Tovább: elkészülnek a cél évadra és szezonra a szükséges rekordok. 
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Intézmények listája 

 

Az alsó listában a felső listában kiválasztott szervezethez kapcsolódó sportszervezetek szerepelnek: 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Sportcsoportvezető kódja 

- Sportcsoportvezető neve 

 

A gombok csak akkor aktívak, ha olyan szervezet rekordján állunk a felső listában, amelynek szintjéhez 

tartozhat verseny.  

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Intézmény: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki. 

- Intézmény neve: a program tölti a kód alapján. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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10.1.5.Versenyeztetési törzsek 

Korosztályok  

 

Ezen a fülön a Korosztály tábla adatai szerkeszthetőek. 

 

A fülhöz tartozó szűrés: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül választható, alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés kötelező. 

 

 
 

A listában csak azok a korosztály rekordok kerülnek megjelenítésre, amelyek esetében a Bozsik 

Intézményi Programhoz tartozó korosztály? mező értéke „igen”. 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Korosztály 

- Korcsoport 

- Születési dátumtól (fiú) 

- Születési dátumig (fiú)  

- Születési dátumtól (lány)  

- Születési dátumig (lány)  

- Versenyengedély lehet?   



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

593 

- Min. csoport létszám 

- Motivációs ajándék megnevezése 

A listanézet gombjai: Módosít, Megtekint 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Korosztály: nem módosítható. 

- Korcsoport: szöveges mező, módosítható. 

- Születési dátumtól (fiú): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, módosítható. 

- Születési dátumig (fiú): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, módosítható. 

- Születési dátumtól (lány): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, módosítható. 

- Születési dátumig (lány): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, módosítható. 

- Versenyengedély lehet? listából választható, módosítható. 

- Min. csoport létszám: pozitív egész szám adható meg, módosítható. 

- Motivációs ajándék megnevezése: szöveges mező, módosítható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Versenytípusok  

 

A fül listanézet típusú, minden oszlopra szűrhető és sorrendezhető, lapozható. A fülhöz tartozó szűrés: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül választható, alapértelmezetten az aktuális 

évad - a szűrés kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Verseny szintje 

- Versenytípus neve 

- Alaptípus 

- Évad 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Időszak 

- Minimális darabszám 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új versenytípus felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Verseny szakasztípusok – adott verseny típushoz kapcsolódó szakaszok kezelése. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül listából választható, alapértelmezetten az 

aktuális dátum szerinti évad - kitöltése kötelező. 

- Időszak: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Verseny szintje: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Típus: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Nem: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Korosztály: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Mérkőzésjegyzőkönyv kell?: igen/nem értékek közül választható - kitöltése kötelező. 

- Dokumentum és képek/videók feltöltése kell?: igen/nem értékek közül választható - kitöltése 

kötelező. 

- Résztvevők megjelölése szükséges?: igen/nem értékek közül választható - kitöltése kötelező. 

- Tehetséges játékosok megjelölése szükséges?: igen/nem értékek közül választható - kitöltése 

kötelező. 

- Minimális darabszám (az évadban előírt kötelező részvételek száma): pozitív egész szám adható 

meg - kitöltése nem kötelező.  

- Rendezésért csoportonként és tornánként járó támogatási összeg körzeti szervező számára (Ft): 

pozitív egész szám vagy nulla adható meg - kitöltése nem kötelező.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Verseny szakasztípusok  

A gombra kattintva adott verseny típushoz kapcsolódó verseny szakasz típusok listájához jutunk. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Sorrend 

- Név 

 

A listanézet gombjai: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Vissza. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Sorrend: pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező. 

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

10.1.6.Szerződések  

Személyek szerződései 

 

A menüpontra kattintva a személy típusokhoz tartozó megyékre összesített darabszám  adatokat 

tartalmazó táblázat jelenik meg. 

A táblázat szűrési lehetőségei: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Személy típusa: listából választható – a szűrés kötelező.  

- Szezon: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

A szűrés a Szűrés gombra kattintva lép életbe. 

 

 
 

Minden felhasználó csak a megyéjének megfelelő szervezeti adatokat láthatja (admin és MLSZ megyéjű 

felhasználó minden megyét láthat). 

 

A táblázat minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megye 

- Frissített 

- Nem frissített 
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- Összesen 

- Nem szerződött 

- Szerződött 

- Összesen 

A táblázat gombja: Személyenkénti lista. 

 

Személyenkénti lista  

 

A gombra kattintva a kiválasztott megyéhez kapcsolódó személyek listájára jutunk. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Megye neve (kódja)  

- Körzet neve (kódja) 

- Személy neve (kódja)  

- Frissítve 

- Szerződés 

- Előállítás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Érkeztetés dátuma 

- Személy adatai 

- E-mail cím 

- Születési név 

- Születési hely 
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- Születési dátum 

- Anyja neve 

- Lakcím 

- Adóazonosító 

- TAJ szám 

- Bankszámlaszám 

 

A listanézet gombjai: Szerződések generálása, Nyomtatás - körzetvezető, Nyomtatás – 

sportcsoportvezető, Érkeztetés, Generálás törlése, Vissza 

 

Szerződések generálása 

 

Szerződést generálni csak olyan személyek számára lehet, akik már frissítették a személyes adataikat 

(tehát a Frissítve oszlopban Igen szerepel), és még nincs generált szerződésük. Sportcsoportvezetők 

esetén még az is feltétele a szerződés generálásnak, hogy intézményüknek „lezárt” státuszú szerződése 

legyen. 

A gombra kattintva tájékoztatás jelenik meg:  

- ha nincs olyan személy, akihez szerződés generálható, akkor a „X megyében jelenleg nem 

hozható létre Y típusú szerződés, mert nincs olyan személy, akinek az esetében teljesülnének a 

szerződés generálás feltételei.” üzenet jelenik meg. Az ablak az OK gombbal csukható. 

- ha van olyan személy, akihez szerződés generálható, akkor a „X megyében létrehozható Y típusú 

szerződések száma jelenleg Z. Valóban elő akarja állítani a szerződéseket?” üzenet jelenik meg. 

Az ablakon Tovább ill. Mégsem gomb található. 

Tovább gomb megnyomásakor létre jönnek a szerződések a megfelelő személyekhez kapcsolódóan.  

 

Nyomtatás – körzetvezető 

 

A gomb akkor aktív, ha a kijelölt rekord körzetvezető szerződése.  

 

A gombra kattintva a következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem 

listából választhat a felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke nem. Az ablakhoz tartozó gombok: 

Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Nyomtatás – sportcsoportvezető 

 

A gomb akkor aktív, ha a kijelölt rekord körzetvezető szerződése. 
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A gombra kattintva a következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem 

listából választhat a felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke nem. Az ablakhoz tartozó gombok: 

Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Érkeztetés 

 

A gomb csak dokumentáltan nyomtatott szerződések esetében aktív. A gombra kattintva egy felugró 

ablakban az érkeztetés dátumát lehet megadni dátum választóval, vagy kézzel beírva. A dátum nem 

lehet kisebb, mint a nyomtatás dátuma és nem lehet nagyobb, mint az aktuális dátum, de azokkal 

egyenlő lehet. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem.  

Tovább gombra kattintva (csak ha az érkeztetés dátuma ki lett töltve!), az érkeztetés dátuma és 

személye bekerül a szerződés adatai közé. 

 

Generálás törlése 

 

A gomb akkor aktív, ha a listában lévő szerződés még nincs érkeztetve. A gombra kattintva a program a 

következő kérdést teszi fel: „Valóban törölni kívánja a szerződés előállítására és nyomtatására vonatkozó 

adatokat?” Az ablak gombjai: Tovább, Mégsem. 

A Tovább gombra kattintva az adott rekordhoz tartozó megfelelő adatok törlésre kerülnek. Ezt követően 

a szerződés újra generálhatóvá válik. 

 

Intézmények szerződései  

 

Ebben a menüpontban évadra és időszakra szűrve megjelenítésre kerülnek a sportszervezetek már 

kigenerált szerződései.  

A menüponthoz tartozó szűrések: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Időszak: őszi/tavaszi választólistából választható - alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő érték - a szűrés kötelező. 

A szűrés a Szűrés gombra kattintva lép életbe. 
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A listanézetben megjelenő oszlopok: 

- Évad 

- Időszak 

- Megye 

- Körzet 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Szerződésszám 

- Előállítás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Nyomtató személy 

- Érkeztetés dátuma 

- Érkeztető személy 

- Visszaküldés dátuma 

- Támogatási kategória 

- Támogatás összege 

 

A listanézet gombjai: Szerződések generálása, Nyomtatás – intézmény, Nyomtatás – fenntartó 

intézmény, Érkeztetés, Visszaküldés, Generálás törlése 
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Szerződések generálása  

 

A gombra kattintva ellenőrzésre kerül, hogy a szűrésben megadott évadra és szezonra vonatkozóan van-

e már szerződés rekord. Ha nincs, akkor megtörténik a generálás, ha pedig már van, akkor a program az 

alábbi tájékoztatást nyújtja:  

„Az aktuális évadra és időszakra már megtörtént a szerződés generálás. Újbóli generálásnál a még nem 

nyomtatott szerződéseket a program törli, és újra generálja, illetve generálja azokat, amelyek korábban 

még nem kerültek generálásra. 

Folytatni kívánja a generálást?” 

 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem 

Tovább gomb megnyomásakor generálásra kerülnek a megfelelő szerződések – a nyomtatott 

szerződéssel nem rendelkező, évadhoz, szezonhoz tartozó, lezárt státuszú nevezéssel rendelkező 

intézmények szerződései. 

 

 

Nyomtatás – intézmény  

 

A gomb csak akkor aktív, ha a kijelölt szerződés intézmény szerződése. A gombra kattintva a következő 

kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem listából választhat a 

felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke „nem”. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Nyomtatás – fenntartó intézmény 

 

A gomb csak akkor aktív, ha a kijelölt szerződés intézmény szerződése. A gombra kattintva a következő 

kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem listából választhat a 

felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke „nem”. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó. Ez esetben a további nyomtatásokkor már 

nem jelenik meg a kérdés. 

 

Érkeztetés 

 

A gomb csak dokumentáltan nyomtatott szerződések esetében aktív. A gombra kattintva egy felugró 

ablakban az érkeztetés dátumát lehet megadni dátum választóval, vagy kézzel beírva. A dátum nem 

lehet kisebb, mint a nyomtatás dátuma és nem lehet nagyobb, mint az aktuális dátum, de azokkal 

egyenlő lehet. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem.  
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Tovább gombra kattintva (csak ha az érkeztetés dátuma ki lett töltve!), az érkeztetés dátuma és 

személye bekerül a szerződés adatai közé. 

 

 

Visszaküldés  

 

A gomb csak érkeztetett szerződések esetében aktív. A gombra kattintva egy felugró ablakban a 

visszaküldés dátumát lehet megadni dátum választóval, vagy kézzel beírva. A dátum nem lehet kisebb, 

mint az érkeztetés dátuma és nem lehet nagyobb, mint az aktuális dátum, de azokkal egyenlő lehet. Az 

ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem.  

Tovább gombra kattintva (csak ha a visszaküldés dátuma ki lett töltve!), a visszaküldés dátuma bekerül a 

szerződés adatai közé. 

 

 

Generálás törlése 

 

A gomb akkor aktív, ha a listában lévő szerződés még nincs érkeztetve. A gombra kattintva a program a 

következő kérdést teszi fel: „Valóban törölni kívánja a szerződés előállítására és nyomtatására vonatkozó 

adatokat?” Az ablak gombjai: Tovább, Mégsem. 

A Tovább gombra kattintva az adott rekordhoz tartozó megfelelő adatok törlésre kerülnek. Ezt követően 

a szerződés újra generálhatóvá válik. 

 

10.1.7.Teljesítések menüpont 

 

Személyek teljesítés igazolásai menüpont 

 

A menüpontban megjelenítésre kerülnek a szerződött személyek, és a hozzájuk tartozó teljesítési 

adatok. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható az évadhoz tartozó megye szintű szervezetek közül - a szűrés nem 

kötelező. 

- Típus: sportcsoportvezető / körzetvezető listából választható - a szűrés nem kötelező. 

A szűrések a Szűr gomb megnyomásával lépnek életbe. 
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A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Típus 

- Megye 

- Körzet 

- Intézmény kód 

- Intézmény név 

- Szerződés státusza: „rendben” kerül megjelenítésre, ha érkeztetve van a szerződés, egyébként 

üres. 

- Adminisztráció igazolás dátuma 

- Teljesítés dátuma 

- Elszámolás dátuma 

- Csoportok száma 

- Megbízási díj 

- Rendezések száma 

- Támogatási összeg 

 

A listanézethez tartozó gombok: Adminisztráció jóváhagyása, Teljesítés igazolása, Átadás 

bérszámfejtésre. 
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Adminisztráció jóváhagyása 

Az adminisztráció jóváhagyása csak akkor végezhető el, ha a személy szerződése érkeztetett. Ellenkező 

esetben az alábbi üzenet jelenik meg: 

 

 
 

 

Ha már érkeztetett a szerződés (Szerződés státusza oszlop értéke: „rendben”), akkor a gombra kattintva 

egy felugró ablakon a következő szöveg kerül megjelenítésre: 

 

 
 

A sportcsoportvezetők esetén a fenti szöveg nem jelenik meg, csak a dátum mező. 

 

 
 

A mezőbe dátum írható be, amely nem lehet az aktuális napnál nagyobb, és nem lehet a szerződés 

érkeztetésénél kisebb. 

A felugró ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem. Tovább gomb megnyomásakor a megadott 

dátum és a jóváhagyó személy azonosítója tárolásra kerül. 
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Teljesítés igazolása 

 

A gombra kattintva a felületen több blokkban kerülnek megjelenítésre az adatok: 

- Teljesítés adatai 

- Tanulmányok, végzettség adatai 

- Önéletrajz 

- Szakmai beszámoló: a blokk csak körzeti szervező esetében kerül megjelenítésre. 

- Tornák adatai: a blokk csak körzeti szervező esetében kerül megjelenítésre. 

- Sportcsoportok adatai 

- Mérkőzés adatok: a blokk csak sportcsoportvezető esetében kerül megjelenítésre. 

- Edzések adatai: a blokk csak sportcsoportvezető esetében kerül megjelenítésre. 

 

A blokkokban megjelenő módosítható adatok csak addig módosíthatóak, amíg a teljesítés igazolás 

dátuma elmentésre nem kerül. Ezt követően csak megjelenítésre kerülnek. 

 

„Teljesítés adatai” blokk: 

 

Ebben a blokkban adhatóak meg a teljesítéshez kapcsolódó főbb adatok több sorban: 

 

 
 

Első sor: 

- Típus: Körzeti szervező / Sportcsoportvezető kerül megjelenítésre a szerződés típusától függően 

- nem módosítható. 

- Személy kódja: nem módosítható. 

- Személy neve: nem módosítható. 

Második sor: 

- Szerződésszám: nem módosítható. 

- Érkeztetés dátuma: nem módosítható. 

- Érkeztető: nem módosítható. 

Harmadik sor: 

- Végzettség meglét: igen/nem listából választható. 

- Szakmai önéletrajz megléte: igen/nem listából választható. 

Negyedik sor: 

- Sportcsoportok száma: a program összesíti - nem módosítható. 
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- Megbízási díj sportcsoportonként: a program számolja - nem módosítható.  

Ötödik sor: csak körzeti szervezők esetén kerül megjelenítésre a sorhoz tartozó két mező 

- Rendezett tornák száma: a program számolja - nem módosítható. 

- Támogatás sportcsoportonként: a program számolja - nem módosítható. 

Hatodik sor: 

- Megbízási díj összesen: a program számolja - nem módosítható. 

- Támogatás összege összesen: a program számolja - nem módosítható. 

Hetedik sor: 

- Teljesítés igazolása: dátum írható be, mely nem lehet az aktuális napnál nagyobb, és a szerződés 

érkeztetési dátumánál kisebb - kitöltése kötelező. 

- Igazoló: a teljesítés igazolás dátumát beíró személy azonosítója. 

 

„Tanulmányok, végzettség adatai” blokk 

 

Ebben a blokkban a tanulmányi adatok kerülnek megjelenítésre a személyhez tartozóan.  

 

 
 

Annyi sor kerül megjelenítésre a táblázatban, ahány végzettség rekordja van a személynek. A blokk 

oszlopai: 

- Szint 

- Végzettség típusa 

- Végzettség neve 

- Intézmény 

- Kezdete 

- Vége 

- Letöltés 

 

„Önéletrajz” blokk 

 

Ebben a blokkban a személy önéletrajz adata tölthető le. 

 

 
 

A blokk oszlopai: 
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- Kód 

- Név, cím, leírás 

- Letöltés 

 

„Szakmai beszámoló” blokk 

 

A blokk csak körzeti szervező teljesítés igazolása esetén kerül megjelenítésre. A blokk egy gombból áll: 

Szakmai beszámoló letöltése. 

 

 
 

A gombra kattintva a személy szervezetéhez kapcsolódó szakmai beszámoló fájl tölthető le. 

 

„Tornák adatai” blokk 

 

A blokk csak a körzeti szervezők teljesítés igazolása esetében kerül megjelenítésre. Két részből áll, egy 

összesítő táblázatból, és egy tételes táblázatból. A megjelenített adatok nem módosíthatóak. 

 

Az összesítő táblázat soronként időszakra és oszloponként korcsoportokra összesítve hozza a versenyek 

darabszámát.  

 

 
 

A tételes táblázat adatai soronként megjelenítik az összesítő táblázatban felösszesített egyes versenyek 

adatait.  

 

 
 

A lista oszlopai: 

- Kód 

- Időszak 

- Típus 

- Dátum 

- Helyszín 
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- Nem 

- Korcsoport 

- Név 

- Sportág 

- Dokumentumok: rendben / hiányos kerül megjelenítésre, attól függően, hogy a versenyhez 

tartozó dokumentumok megvannak-e.  

- torna alaptípusú verseny esetén akkor lesz az érték „rendben”, ha a verseny minden 

mérkőzéséhez van dokumentum kapcsolva, különben „hiányos” értéket jelenít meg a 

program. 

- fesztivál alaptípusú verseny esetén akkor lesz az érték „rendben”, ha a versenyhez 

tartozóan van dokumentum kapcsolva, különben „hiányos” értéket jelenít meg a 

program. 

- egyéb alaptípusok esetén az oszlop üres marad. 

- Mérkőzések száma 

- Kiemelt játékosok száma 

 

 

„Sportcsoportok adatai” blokk 

 

A blokk csak a sportcsoportvezetők esetében kerül megjelenítésre.  

 

 
 

A blokk egy táblázatot tartalmaz, melynek oszlopai: 

- Intézmény kód 

- Intézmény név 

- Csapat kód 

- Csapat név 

- Sportág 

- Nem 

- Korcsoport 

- Létszám 

- Edzésszám 

 

„Mérkőzés adatok” blokk 

 

A blokk csak a sportcsoportvezetők esetében kerül megjelenítésre.  

A blokk táblázatos formában a „sulibajnokságok” alaptípusú versenyek mérkőzés adatait jeleníti meg a 

sportcsoportvezető intézményéhez kapcsolódóan. 
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A táblázatban megjelenített oszlopok: 

- Intézmény kód 

- Intézmény név 

- Mérkőzés kód 

- Forduló 

- Dátum 

- Hazai csapat 

- Vendég csapat 

- Eredmény 

 

„Edzések adatai” blokk 

 

A blokk csak a sportcsoportvezetők esetében kerül megjelenítésre.  

A blokk táblázatos formában a sportcsoportvezetőhöz tartozó csoportok edzéseinek adatait jeleníti meg. 

 

 
 

A táblázatban megjelenített oszlopok: 

- Intézmény kód 

- Intézmény név  

- Csoport név 

- Korcsoport 

- Edzés kód 

- Edzés dátum 

- Helyszín 
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- Anyag  

- Dokumentum 

- Létszám 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Átadás bérszámfejtésre 

A gombra kattintva az alábbi kérdés, illetve tájékoztatás jelenik meg: 

 

 
 

A Tovább gombra kattintva azon személyi szerződés adatai alapján készül információ átadás, amelynél a 

teljesítés dátuma rögzítésre került és még nem került átadásra. Az átadás dátuma és az átadó 

azonosítója letárolásra kerül a szerződés adatai között. 

 

 

Intézmények teljesítés igazolásai 

 

Ebben a menüpontban a programvezetőnek lesz lehetősége az intézményi teljesítések leigazolására. A 

teljesítések akkor igazolhatóak, ha a nevezés lezárt, és már a szerződés is visszaküldésre került, azaz 

érkeztetett.  

 

A listanézethez tartozó szűrések a következők: 

- Sportág: listából választható – alapértelmezett értéke a labdarúgás - a szűrés kötelező. 

- Évad: a választott sportághoz tartozó évad listából választható - alapértelmezetten a labdarúgás 

sportághoz tartozó aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható a megye szintű szervezetek közül - a szűrés nem kötelező. 

- Körzet: listából választható a választott megye szintű szervezet alatt lévő körzet szintű 

szervezetek közül - a szűrés nem kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Szerződésszám 

- Helység 

- Megye 

- Körzet 

- Szerződés státusza: ha a szerződés érkeztetett, akkor „rendben” felirat kerül megjelenítésre, 

egyébként üresen marad. 

- Támogatási kategória 

- Támogatási összeg 

- Támogatási mód 

- Számlázható összeg 

- Jóváhagyás dátuma 

- Nyomtatás dátuma 

- Érkeztetés dátuma 

 

A listanézet gombjai:  

- Teljesítés igazolása,  

- Mindent igazol,  

- Nyomtatás,  

- Számla érkeztetés,  

- Adminisztráció igazolása. 
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Teljesítés igazolása  

 

A gombra kattintva felugró ablakban 3 blokkban kerülnek megjelenítésre az adatok: 

- Teljesítés adatai 

- Nevezési adatok 

- Sportcsoportvezetők végzettségei 

 

„Teljesítés adatai” blokk: 

 

 
 

A blokk adatai: 

- Intézmény kódja: nem módosítható. 

- Intézmény neve: nem módosítható. 

- Részletek gomb: az intézmény neve mögött lévő részletek gombra kattintva megjelenítésre 

kerülnek az intézmény részletes adatai (lásd lentebb). 

- Körzet szerinti besorolás: nem módosítható. 

- Program által megállapított támogatási kategória: a vizsgált tényezők:   

- Fiú csapatok minimális száma 

- Lány csapatok minimális száma 

- Minimális csapatszám 

- Minimális gyereklétszám 

Amelyik kategória esetén minden feltétel együttesen érvényesül, és a minimális összes 

csapatszám a legnagyobb, az a támogatási kategória kerül a mezőbe - nem módosítható. 

- Körzetvezető által javasolt támogatási kategória: nem módosítható. 

- Programfelelős által igazolt támogatási kategória: listából választható – alapértelmezett értéke a 

szerződésben szereplő támogatási kategória; csak akkor módosítható, ha még nincs teljesítés 

igazolás a szerződéshez kapcsolódóan. Ha már van, akkor csak megjelenítésre kerül. 

- Támogatási kategória díja: a programfelelős által választott támogatási kategóriához tartozó 

összeg - nem módosítható. 

- Támogatási mód: nem módosítható.  

- Számlázható összeg: számolt érték (nem módosítható) a következők alapján: 

- ha a támogatási mód kód = 100, akkor megegyezik a támogatási kategória díjával. 

- ha a támogatási mód kód = 50, akkor a támogatási kategória 50%-ával egyezik meg. 

- ha a támogatási mód kód = 0, akkor 0 az összege. 
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- Igazolás dátuma: a teljesítés igazolásának dátuma adható meg, amely nem lehet az aktuális 

napnál nagyobb érték - alapértelmezetten az aktuális nap.  

 

Részletek gomb 

 

A gombra kattintva felugró ablakban az intézmény adatai kerülnek megjelenítésre (hasonlóan a nevezés 

lezárása felületen lévő megjelenítéshez): 

 

 
 

A blokkban szereplő adatok, melyek nem módosíthatóak: 

- Kód 

- Szervezet típusa  

- Jelleg 

- Teljes név 

- Rövid név 

- Képviselő neve 

- Adószám 

- OM kód 

- Bankszámlaszám 

- Fő intézmény adatai:  

- Kód 

- Név 

- Fenntartó intézmény adatai:  

- Kód 
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- Név 

- Cím adatok: 

- Székhely: 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület típusa 

- Házszám 

- Elérhetőség:  

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület típusa 

- Házszám 

- Telefonszám 

- Telefaxszám 

- E-mail 

- Honlap 

- Választott támogatási mód 

- Füves pálya darabszám 

- Műfüves pálya darabszám 

- Terem darabszám 

- Az adatok valósak?  

- Az MLSZ Informatikai Biztonsági Szabályzatát: elfogadom / nem fogadom el 

- Státusz  

- Kapcsolódó személyek:  

- Kód 

- Név 

- Típus 

 

A felugró ablak gombja: Bezár. 

 

 

„Nevezési adatok” blokk: 

 

Ebben a blokkban a nevezéshez kapcsolódó adatok tekinthetőek meg, de nem módosíthatóak. 
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A blokkban szereplő adatok: 

- Csapatszám 

- Ebből fiú csapatok száma 

- Ebből lány csapatok száma 

- Gyereklétszám 

- Csapatok adatai:  

- Kód 

- Név 

- Sportág 

- Nem 

- Korcsoport 

- Létszám 

- Sportcsoportvezető 

 

„Sportcsoportvezetők végzettsége” blokk 

 

Ebben a blokkban az előző táblázatban sportcsoportvezetőként szereplő személyekhez tartozó 

végzettség adatok kerülnek megjelenítésre táblázatos formában, de nem módosíthatóak: 

 

 
 

A blokkban szereplő adatok: 

- Kód 

- Név 

- Végzettség 

- Végzettség megnevezése 

- Szint 

- Besorolás 

- Intézmény 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Letöltés 
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A Teljesítés igazolása gombhoz tartozó szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén 

mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Első mentéskor létrejön egy új teljesítés igazolás rekord, de menteni csak akkor lehet, ha beírásra került 

a programfelelős által igazolt támogatási kategória és a jóváhagyás dátuma.  

 

Mindent igazol  

 

A gombra kattintva a program feldobja a következő üzenetet:  

 

 
 

Tovább gomb megnyomásakor létrehozásra kerülnek a teljesítési igazolások azon intézményeknél, 

amelyeknél még nincs ilyen rekord, de van érkeztetett szerződésük.  

 

 

Nyomtatás  

 

A gomb csak akkor aktív, ha a kijelölt intézmény teljesítés igazolása elkészült. A gombra kattintva a 

következő kérdés jelenik meg: „Dokumentálni is kívánja a nyomtatást?” - igen/nem listából választhat a 

felhasználó, amelynek alapértelmezett értéke „nem”. Az ablakhoz tartozó gombok: Tovább, Mégsem. 

Tovább gombra kattintva a funkcióhoz feltöltött sablon alapján kerül generálásra a szerződés. 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor tárolásra kerül a 

nyomtatás dátuma, ideje, és a nyomtatást végző felhasználó.  

 

 

Számla érkeztetés 

 

Számla érkeztetésre akkor van lehetőség, ha már jóváhagyott a teljesítés. A gomb megnyomásakor egy 

szerkesztő felületen a következő adatok rögzíthetőek be: 

- Számlaszám: 50 karakter írható be maximum - kitöltése kötelező. 

file://///dl-filesrv.datalogic.local/Idrive/datalogic/Ügyfelek/MLSZ%20Magyar%20Labdarúgó%20Szövetség/IFA/Specifikációk/12_Bozsik%20Egyesületi/SABLON-Személyes%20szerződés.docx
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- Kiállítás dátuma: a számla kiállításának dátuma - kitöltése kötelező. 

- Teljesítés dátuma: dátum adható meg - kitöltése kötelező. 

- Esedékesség dátuma: dátum adható meg - kitöltése kötelező. 

- Nettó összeg: alapértelmezetten a számlázható összeg - nem írható felül.   

- Áfa mérték (%): 0 vagy 27 adható meg. 

- Áfa összeg: a program számolja (nettó* áfa mérték egész számra kerekítve), de felülírható. 

- Bruttó összeg: program által számolt érték. 

- Adószám: alapértelmezetten az intézményhez tartozó adószám, de felülírható a papír alapú 

számlán szereplő értékkel.  

- Bankszámlaszám: alapértelmezetten az intézményhez tartozó bankszámlaszám, de felülírható a 

papír alapú számlán lévő értékkel.  

- Érkeztetés dátuma: alapértelmezetten az aktuális dátum, de módosítható (nem lehet kisebb, 

mint a teljesítés igazolás nyomtatásának dátuma, és nem lehet nagyobb az aktuális napnál);  - a 

program az érkeztető személyét automatikusan letárolja (az a felhasználó, aki rögzíti az 

érkeztetést). 

 

A szerkesztő felület gombjai: Tovább, Mégsem. A Tovább gomb megnyomásakor a megadott adatok 

letárolásra kerülnek. 

 

Adminisztráció igazolása 

 

A felületen megadható a Visszaküldés dátuma. A dátum nem lehet kisebb, mint a teljesítés igazolás 

nyomtatásának dátuma, és nem lehet nagyobb az aktuális napnál.  

A szerkesztő felület gombjai: Tovább, Mégsem. A Tovább gomb megnyomásakor a megadott dátum 

letárolásra kerül a dátumot beíró személy azonosítójával együtt. 

 

 

10.2.Intézményi adminisztráció 
 

Az intézmények ügyintézői évadonként és időszakonként (szezononként) ebben a menüpontban 

rögzíthetik fel a sportcsoportjaikat, a sportcsoportvezetőket, a sportcsoportok tagjait, ill. a csoportoknak 

tartott edzések adatait.  

 

10.2.1.Intézmény nevezése 

 

Az intézményeknek meg kell adniuk minden évadban a nevezésük fő adatait. A fülön az évadhoz tartozó 

intézmények és ezek nevezésének adatai kerülnek megjelenítésre.  
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A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - alapértelmezetten a 

dátum szerint aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható - a szűrés kötelező. 

- az admin, ill. Bozsik Intézményi programvezető és Bozsik Intézményi adminisztrátor 

felhasználói csoportba tartozó személyek bármelyik megyét kiválaszthatják. 

- a Megyei koordinátor felhasználói csoportba tartozó személy csak azt a megyét, 

amelynek az adott évadban koordinátora. 

- A Bozsik Intézményi szervezeti vezető és a Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor csak 

azt a megyét választhatja, amelynek vezetője vagy koordinátora, vagy amely megyéhez 

a függőségi láncon keresztül a szervezete tartozik. 

- A Bozsik Intézményi e-ügyintéző csak azt a megyét választhatja, amelyhez az intézménye 

tartozik. 

 

 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Intézmény 

- Adatok frissek? 

- Státusz 

- Választott támogatási mód 

- Javasolt támogatási kategória 

- Körzet 

- Megye 
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- Időszak 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „folyamatban” státusz esetén aktív.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Nevezés lezárása – nevezés ellenőrzött státusz állítási lehetősége. 

 

 

 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Kód: nem módosítható. 

- Szervezet típusa (szerződéskötéshez): módosítható. 

- Jelleg: módosítható. 

- Teljes név: módosítható. 

- Rövid név: módosítható. 

- Képviselő neve: módosítható. 

- Adószám: módosítható. 
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- OM kód: módosítható. 

- Bankszámlaszám: módosítható. 

- Fő intézmény adatai:  

- Kód 

- Név 

- Részletek gomb: leírása lásd! lejjebb. 

- Fenntartó intézmény adatai:  

- Kód 

- Név 

- Részletek gomb: leírása lásd! lejjebb. 

- Cím adatok - módosíthatóak: 

- Székhely 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület típusa 

- Házszám 

- Elérhetőség - módosíthatóak: 

- Megye 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület neve 

- Közterület típusa 

- Házszám 

- Telefonszám: módosítható. 

- Telefaxszám: módosítható. 

- E-mail: módosítható. 

- Honlap: módosítható. 

- Választott támogatási mód: listából választható. 

- Füves pálya darabszám: pozitív egész szám vagy nulla írható be. 

- Műfüves pálya darabszám: pozitív egész szám vagy nulla írható be. 

- Terem darabszám: pozitív egész szám vagy nulla írható be. 

- Az MLSZ Informatikai Biztonsági Szabályzatát: elfogadom / nem fogadom el értékekből 

választható. 

- Az adatok valósak?: igen / nem lehetőségek közül választható. 

- Státusz: folyamatban, vagy lezárt.  

- Kapcsolódó személyek: a táblázatba lehet új ügyintézőket felvenni, vagy meglévő ügyintézőt 

törölni. 
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A táblázat oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Típus 

 

A listánál élő funkció gombok: 

- Új felvitel – új személy felvitele.  

- Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

- Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

- Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően 

kerül törlésre. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható ki. 

- Név: a program tölti a kód alapján. 

- Típus: listából választható. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár, Bezár. 

 

A nevezés szerkesztő felületének gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az 

adatok, Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Csak „folyamatban” státuszú nevezések esetében van lehetőség az adatok módosítására ezen a 

felületen. 

 

Részletek gomb 
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A fő intézmény és fenntartó intézmény gombnál lévő Részletek gombra kattintva egy felugró ablakban 

az intézmények adatai: 

 

 
 

A felugró ablak gombja: Bezár, melynek segítségével visszatérünk a nevezési felületre. 

 

Nevezés lezárása 

 

A gomb megyei felhasználók számára akkor aktív, ha a nevezés státusza „folyamatban”, viszont ha a 

felhasználó megyéje MLSZ, vagy a felhasználó admin, akkor a gomb „lezárt” státuszban is aktív. 
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A gombra kattintva felugró ablakban a következő adatok kerülnek megjelenítésre: 

- Intézmény kódja: nem módosítható. 

- Intézmény neve: nem módosítható. 

- Körzet szerinti besorolás: nem módosítható. 

- Program által megállapított támogatási kategória: az adminisztrációs törzseknél meghatározott 

támogatási kategóriák (minimális fiú-, lány, és összes csapatszám, valamint a minimális 

gyereklétszám) adatai alapján kerül meghatározásra a kategória.  

- Körzetvezető által javasolt támogatási kategória: listából választható, alapértelmezett értéke a 

program által megállapított támogatási kategória. 

- Támogatási kategória díja: a körzetvezető által javasolt támogatási kategóriához tartozó összeg 

kerül megjelenítésre, nem módosítható. 

- Státusz: a megyékhez (nem MLSZ-hez) tartozó felhasználók „folyamatban” státuszról 

„folyamatban”, vagy „lezárt” státuszba menthetik a rekordokat, az MLSZ-hez tartozó és admin 

felhasználók ezen felül „lezárt” státuszból is menthetik „folyamatban”, vagy „lezárt” státuszba a 

rekordokat. 
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- Hibalista: a program ellenőrzi, hogy minden minimálisan szükséges adat fel van-e töltve a 

rendszerbe, és a hiányokról hibalistát ad, mely 3 blokkból állhat (ha egy blokkhoz nem tartozik 

hiba, az a blokk nem jelenik meg): 

- Intézményhez kapcsolódó hiányosságok: felsorolásra kerülnek azok a hibaleírások, 

amelyek az adott intézmény esetén fennállnak. 

 

 
 

Hiba leírások: 

- „Az intézmény törzsadatai nincsenek frissítve.”: akkor kerül kiírásra, ha Az 

adatok valósak? kérdésre nincs, vagy „nem” a válasz. 

- „Nem került elfogadásra a nyilatkozat.”: akkor kerül kiírásra, ha Az MLSZ 

Informatikai Biztonsági Szabályzata nem került elfogadásra, vagy nincs ilyen 

adat. 

- „Nincs végzettséggel rendelkező sportcsoportvezető nevezve.”: akkor kerül 

kiírásra, ha az intézménynek nincs olyan sportcsoportvezetője, akinél meg 

vannak adva a végzettség adatok. 
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- Sportcsoportokhoz tartozó hiányosságok: felsorolásra kerülnek azok a sportcsoportok, 

amelyekhez a hiba tartozik a következő táblázatos formátumban: 

 

 
 

Hiba leírások: 

- „Legalább 10 regisztrált fő nevezése kötelező”: akkor kerül kiírásra, ha az 

intézményhez tartozó valamely sportcsoportba 10-nél kevesebb személy 

tartozik. 

- „Nem lehet nem regisztrált gyermek.”: akkor kerül kiírásra, ha az intézményhez 

tartozó valamely sportcsoportban nem regisztrált személy szerepel. 

- „Nincsenek rögzített edzés rekordok.”: akkor kerül kiírásra, ha az intézményhez 

tartozó valamely sportcsoportnak nincs edzés rekordja. 

 

- Személyekhez kapcsolódó hiányosságok: 

 

 
 

Hiba leírások: 

-  „A személy adatai nincsenek frissítve.”: akkor kerül kiírásra, ha van olyan 

sportcsoportvezető az intézményhez kapcsolódóan, akinek nincs érvényes 

nyilatkozat rekordja. 

- „A személyhez nincs feltöltve önéletrajz.”: akkor kerül kiírásra, ha van olyan 

sportcsoportvezető az intézményhez kapcsolódóan, akinek nincs önéletrajza 

feltöltve a rendszerbe.  

 

A Tovább gomb megnyomásakor az adatok mentésre kerülnek, és létrejön, vagy módosításra kerül az 

intézményhez kapcsolódóan egy „nyitott” státuszú sporteszköz igénylő rekord. 

A nevezés „lezárt” státuszát nem lehet visszaállítani „folyamatban”-ra, ha az adott intézménynek már 

van dokumentáltan nyomtatott szerződése! 

 

 

10.2.2.Sporteszköz igénylések 

 

A listában az intézmények sporteszköz igénylései szerepelnek. 
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A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: listából választható a labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül - alapértelmezetten a 

dátum szerint aktuális évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható - a szűrés kötelező. 

- az admin, ill. Bozsik Intézményi programvezető és Bozsik Intézményi adminisztrátor 

felhasználói csoportba tartozó személyek bármelyik megyét kiválaszthatják. 

- a Megyei koordinátor felhasználói csoportba tartozó személy csak azt a megyét, 

amelynek az adott évadban koordinátora. 

- A Bozsik Intézményi szervezeti vezető és a Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor csak 

azt a megyét választhatja, amelynek vezetője vagy koordinátora, vagy amely megyéhez 

a függőségi láncon keresztül a szervezete tartozik. 

- A Bozsik Intézményi e-ügyintéző csak azt a megyét választhatja, amelyhez az intézménye 

tartozik. 

- Körzet: listából választható a megyéhez tartozó körzetek közül - a szűrés kötelező. 

 

 

 

A listanézet oszlopai: 

- Intézmény kód 

- Intézmény név 

- Helység 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

628 

- Támogatási mód 

- Támogatási kategória 

- Támogatás értéke 

- Leadott igénylés 

- Státusz 

- Átvételi nyomtatás dátuma  
- Átvételit nyomtató személy  
- Megyei összesítő nyomtatás dátuma  
- Megyei összesítőt nyomtató személy  
- Körzeti összesítő nyomtatás dátuma  
- Átvételit nyomtató személy  

A listanézethez tartozó gombok:  

- Tételes lista 

- Átvételi elismervény  

- Elismervény feltöltés 

 

Tételes lista 

 

A gombra kattintva az adott intézmény sporteszköz igénylési adataihoz jutunk. 
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A listanézet oszlopai: 

- Sportszer neve 

- Mennyiségi egység 

- Méret 

- Szín 

- Egységár (Ft/me) 

- Mennyiség 

- Érték 

 

A listanézet gombjai: Igénylés rögzítése, Igénylés lezárása, Vissza. 

 

Igénylés rögzítése  

 

A gomb csak akkor aktív, ha az intézmény nevezésének státusza „lezárt”. 

 

A gombra kattintva az évadhoz tartozó választható sportszerek méretenkénti táblázata jelenik meg. 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy:   

- a már leadott igénylések és az igényelhető darabszám milyen viszonyban van egymáshoz képest. 

Probléma esetén az alábbi üzeneteket kaphatjuk: 
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- „X sporteszköz már nem áll rendelkezésre, kérjük, szíveskedjék másik eszközt 

választani.” 

- „X sporteszközből maximálisan igényelhető darabszám már csak Y db.” 

- az intézmény ne léphesse át a támogatási kategóriájának megfelelő összeget - ha mégis átlépné, 

„Az igényelt sporteszközök értéke nem haladhatja meg a támogatási összeg mértékét.” üzenet 

jelenik meg és az igénylés nem menthető el.  

 

Igénylés lezárása  

 

A gomb csak akkor aktív, ha az igénylés „nyitott” státuszú.  

 

A gombra kattintva a program a következőt kérdezi: „Valóban le kívánja zárni a sporteszköz igénylést?”. 

A felugró ablakon lévő gombok: Tovább, Mégsem.  

 

 
 

Tovább gombra kattintva ismét ellenőrzésre kerül, hogy az intézmény ne léphesse át a támogatási 

kategóriájának megfelelő összeget. Azért kell ezt ismét ellenőrizni, mert a nevezés esetleges 

visszanyitásával, ill. a támogatási kategória módosulásával módosulhat a támogatási összeg is. Ha mégis 

átlépné, „Az igényelt sporteszközök értéke nem haladhatja meg a támogatási összeg mértékét.” üzenet 

jelenik meg és az igénylés nem zárható le. Ha megfelelő az összeg, akkor az igénylés státusza „lezárt” 

lesz. 

 

Átvételi elismervény 

 

A funkciót eltérő jogosultsággal az a felhasználó használhatja, aki: 

- a Bozsik Intézményi megyei koordinátor felhasználói csoport tagja (csak a saját megyéjére 
vonatkozó adatokkal dolgozhat), vagy 

- a Bozsik Intézményi programvezető felhasználói csoport tagja (minden megye adataival 
dolgozhat), vagy 

- admin felhasználó (jogosultsága megegyezik a programvezetővel) 
 

A gomb akkor aktív: 

- megyei koordinátor esetén: ha az évadra vonatkozóan a megyéjéhez tartozó összes intézmény 
szerződése érkeztetett és az intézmények sporteszköz igénylése lezárt státuszú 
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- programvezető, illetve admin esetén: ha az évadra vonatkozóan van legalább egy olyan megye, 
melynek összes intézményi szerződése érkeztetett és az intézmények sporteszköz igénylése 
lezárt státuszú 

 

A gombra kattintva 3 lehetőségből választhat a felhasználó: 

- megyei összesítő átvételi elismervény 
- körzeti összesítő átvételi elismervény 
- intézményi átvételi elismervény 

 

Az elismervény típus megadása után bejelölhető a nyomtatás dokumentáltsága: igen érték beállítása 

esetén a nyomtatás dátuma és személye rögzítésre kerül a rendszerben. 

 

Megyei összesítő átvételi elismervény 

 

Választás – egy lépéses: megyét kell kiválasztani: 

- megyei koordinátor esetén nincs választás, csak a saját megyéje jelenik meg 
- programvezető, illetve admin esetén: olyan megyék közül választható, melyeknél az évadra 

vonatkozóan az összes intézményi szerződése érkeztetett és az intézmények sporteszköz 
igénylése lezárt státuszú. 
 

 
 

Több megye is választható! 

 

A Tovább gomb megnyomására elkészül(nek) a választott megye (megyék) nyomtatványa(i), melyek a 

megyéhez tartozó intézményi eszköz igénylések évadra összesített adatait tartalmazzák. 

 

Amennyiben a dokumentálásra vonatkozó kérdésre adott válasz igen volt, akkor a nyomtatás ideje és a 

nyomtató személy adata tárolásra kerül azoknál az igényléseknél, melyek szerepeltek az összesítésben. 

(Ez a működés a körzeti, illetve intézményi szintű átvételi elismervényeknél is.) 

 

Körzeti összesítő átvételi elismervény 

 

Választás – két lépéses 

Először a megyét kell kiválasztani: 

- megyei koordinátor esetén nincs választás, csak a saját megyéje jelenik meg 
- programvezető, illetve admin esetén: olyan megyék közül választható, melyeknél az évadra 

vonatkozóan az összes intézményi szerződése érkeztetett és az intézmények sporteszköz 
igénylése lezárt státuszú. 
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Csak egy megye választható! 

 

Második lépés - körzet választás: a kiválasztott megye alapján megjelenik a megyéhez tartozó körzetek 

választója. 

Több körzet is választható! 

 

 
 

A Tovább gomb megnyomására elkészül(nek) a választott körzet(ek) nyomtatványa(i), melyek a 

körzethez tartozó intézményi eszköz igénylések évadra összesített adatait tartalmazzák.  

Dokumentált nyomtatás esetén a megfelelő adatok tárolásra kerülnek. 

 

Intézményi átvételi elismervény 

 

Választás – három lépéses 

Először a megyét kell kiválasztani: 

- megyei koordinátor esetén nincs választás, csak a saját megyéje jelenik meg 
- programvezető, illetve admin esetén: olyan megyék közül választható, melyeknél az évadra 

vonatkozóan az összes intézményi szerződése érkeztetett és az intézmények sporteszköz 
igénylése lezárt státuszú. 

Csak egy megye választható! 

 

Második lépés - körzet választás: a kiválasztott megye alapján megjelenik a megyéhez tartozó körzetek 

választója.  

Csak egy körzet választható! 

 

Harmadik lépés – intézmény választás: a kiválasztott körzet alapján megjelenik a körzethez tartozó 

intézmények választója 

Több intézmény is választható! 
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A Tovább gomb megnyomására elkészül(nek) a választott intézmény(ek) nyomtatványa(i).  

Dokumentált nyomtatás esetén a megfelelő adatok tárolásra kerülnek. 

 

Elismervény feltöltés 

 

A gomb azoknál a sporteszköz igénylési rekordoknál aktív, melyeknek státusza „lezárt”.  

A gombra kattintva felugró ablakban a szokásos feltöltési lehetőség jelenik meg: 

 

 
 

A Ment és bezár gomb megnyomására a fájl letárolásra kerül. 

10.2.3.Sportcsoport nevezések 

 

Az intézmények e-ügyintézői ezen a felületen rögzíthetik be az intézményhez tartozó sportcsoportokat, 

és a hozzájuk tartozó sportcsoportvezetőket. Egy személyt maximum 4 sportcsoporthoz lehet 

hozzárendelni sportcsoportvezetőként. A funkció csak a csoport nevezési határidőig lehetséges 

(Adminisztrációs törzsek – Dátumok). 

 

A fülhöz minden Bozsik Intézményi felhasználói csoport hozzáfér, de az egyes felhasználói csoportoknak 

korlátozott a hozzáférésük a csoportjuktól függően. 
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A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül listából választható, alapértelmezetten az 

aktuális dátum szerinti évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható - a szűrés kötelező. 

- az admin, ill. Bozsik Intézményi programvezető és Bozsik Intézményi adminisztrátor 

felhasználói csoportba tartozó személyek bármelyik megyét kiválaszthatják. 

- a Megyei koordinátor felhasználói csoportba tartozó személy csak annak a szervezetnek 

megyéjét, amelynek az adott évadban vezetője vagy koordinátora. 

- a Bozsik Intézményi szervezeti vezető és a Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor csak 

annak a szervezetnek megyéjét választhatja, amelynek vezetője vagy koordinátora, vagy 

amely megyéhez a függőségi láncon keresztül a szervezete tartozik  

- A Bozsik Intézményi e-ügyintéző és a Bozsik Intézményi sportcsoportvezető csak azt a 

megyét választhatja, amelyhez az intézménye tartozik. 

- Körzet: a szűrés kötelező; a megyéhez tartozó körzetek közül választható, kivéve: 

- ha körzeti vezető a felhasználó, mert akkor csak a saját körzetét láthatja 

- ha intézmény ügyintéző (Bozsik Intézményi e-ügyintéző vagy Bozsik Intézményi 

Sportcsoportvezető felhasználói csoportba tartozik), mert akkor a saját körzete az 

alapértelmezés, és nem módosítható. 

 

A listanézetben a szűréseknek megfelelő intézmények sportcsoportjai kerülnek megjelenítésre, kivéve az 

intézmény ügyintézők esetében, akik csak a saját intézményük sportcsoportjait láthatják a listában. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 
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- Kód 

- Név 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

- Regisztrált létszám 

- Nem regisztrált létszám 

- Intézmény 

- Sportcsoportvezető 

- Megye 

- Körzet 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – sportcsoport felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Játékosok – a sportcsoporthoz kapcsolódó játékosok kezelése. 

 

Új felvitelre, módosításra, törlésre csak akkor van lehetőség, ha az aktuális dátum kisebb, mint a 

nevezési határidő. Ellenkező esetben „A csapatok nevezési határideje lejárt, így új rögzítésre, 

módosításra, törlésre már nincs lehetőség.” üzenet jelenik meg. 

Akkor is tiltott a szerkesztési lehetőség, ha az intézmény nevezése lezárásra került. Ilyen esetben „A 

nevezés lezárásra került, így nincs lehetőség rögzítésre, módosításra, törlésre.” üzenet jelenik meg. 

 

 
 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: alapértelmezetten a labdarúgás - nem módosítható.  
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- Évad: a szűrésben megadott évad - nem módosítható.  

- Szezon: új felvitelkor, ha a rögzítés júl.1 - dec.31. között történik, az őszi érték az alapértelmezés, 

jan.1 - jún.30. között pedig tavaszi érték - nem módosítható.  

- Csoport neve: szöveg adható meg – kitöltése kötelező. 

- Intézmény: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Korosztály: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Nem: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Sportcsoportvezető: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki az intézmény sportcsoport ügyintézői közül - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Játékosok 

 

Itt van lehetőség arra, hogy a sportcsoporthoz játékosokat rendeljünk. 

 

A gombra kattintva a sportcsoporthoz kapcsolódó játékosok listájához jutunk.  

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Titulus  

- Név 

- Születéskori név 

- Nem 

- Anyja neve 

- Születés helye 
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- Születés ideje 

- Állampolgárság 

- Kapcsolódó csoport 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a sportcsoport nevezések listájához 

 

Új felvitelre, módosításra, törlésre csak akkor van lehetőség, ha az aktuális dátum kisebb, mint a játékos 

nevezési határidő. Ellenkező esetben „A csapatok és játékosok nevezési határideje lejárt, így új 

rögzítésre, módosításra, törlésre már nincs lehetőség.” üzenet jelenik meg. 

Akkor is tiltott a szerkesztési lehetőség, ha az intézmény nevezése lezárásra került. Ilyen esetben „A 

nevezés lezárásra került, így nincs lehetőség rögzítésre, módosításra, törlésre.” üzenet jelenik meg. 

 

 

10.2.4.Edzések dokumentálása  

 

Ezen a fülön van lehetőség a sportcsoportokhoz tartozó edzések dokumentálására. A fülhöz az összes 

Bozsikos felhasználói csoport hozzáfér, de korlátozott a hozzáférésük a csoportjuktól függően. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül listából választható, alapértelmezetten az 

aktuális dátum szerinti évad - a szűrés kötelező. 

- Megye: listából választható - a szűrés kötelező. 

- az admin, ill. Bozsik Intézményi programvezető és Bozsik Intézményi adminisztrátor 

felhasználói csoportba tartozó személyek bármelyik megyét kiválaszthatják. 

- a Megyei koordinátor felhasználói csoportba tartozó személy csak annak a szervezetnek 

megyéjét, amelynek az adott évadban vezetője vagy koordinátora. 

- a Bozsik Intézményi szervezeti vezető és a Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor csak 

annak a szervezetnek megyéjét választhatja, amelynek vezetője vagy koordinátora, vagy 

amely megyéhez a függőségi láncon keresztül a szervezete tartozik  

- a Bozsik Intézményi sportcsoportvezető csak azt a megyét választhatja, amelyhez az 

intézménye tartozik. 

- Körzet: a szűrés kötelező; a megyéhez tartozó körzetek közül választható, kivéve: 

- ha körzeti vezető a felhasználó, mert akkor csak a saját körzetét láthatja 
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- ha Bozsik Intézményi Sportcsoportvezető a felhasználó, mert akkor a saját körzete az 

alapértelmezés, és nem módosítható. 

- Intézmény: a körzethez tartozó intézmények közül választhat a felhasználó, kivéve az 

intézmények ügyintézőit, akik csak a saját intézményük adatait láthatják. A szűrés kötelező. 

 

 
 

Aki az intézmény adataihoz hozzáfér, az láthat az intézményhez tartozó minden edzést, kivéve a Bozsik 

Intézményi sportcsoportvezető felhasználói csoportba tartozó felhasználót, aki csak a saját 

sportcsoportjainak az edzéseit láthatja. 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Edzés kódja 

- Dátum 

- Helyszín 

- Felkészítő edző kódja 

- Felkészítő edző neve 

- Sportcsoport kódja 

- Sportcsoport neve 

- Sportág 

- Nem 

- Korosztály 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új edzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   
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Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Generálás – rögzítést könnyítő funkció. 

Résztvevők – az edzés résztvevőinek kezelése. 

 

 
 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület mezői: 

- Sportcsoport: a szűrt évadhoz és intézményhez tartozó sportcsoportok közül választható.  

- Edzés kódja: nem módosítható. 

- Edzés dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Helyszín: adható meg, kitöltése kötelező. 

- Felkészítő edző kódja: beírható a személy kódja, vagy a Keresés gomb segítségével a személy 

listából választható – alapértelmezetten a sportcsoportvezető, kitöltése kötelező. 

- Felkészítő edző neve: a program tölti a kód alapján. 

- Edzés anyaga: formázható szöveg adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Dokumentumok, fotók feltöltése: a szokásos fájl feltöltési lehetőség - a már mentett edzéshez 

lehet fájlokat (akár többet is) feltölteni; a feltöltendő dokumentumnak megadható a címe is.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Generálás 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

640 

A gomb segítségével egyidejűleg több edzés is létrehozható. A gombra kattintva egy felugró ablakban az 

ablak tetején a következő figyelmeztetés jelenik meg, majd a következő kötelező adatok adhatóak meg: 

 

 
 

- Sportcsoport: a szűrt évadhoz és intézményhez tartozó sportcsoportok közül választható.  

- Dátum mettől: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Dátum meddig: alapértelmezetten a Dátum mettől mezőbe beírt érték, de módosítható, de  

nem lehet kisebb, mint a Dátum mettől érték.  

- Időpont (óra:perc): megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Helyszín: szöveg adható meg. 

- Felkészítő edző kódja: beírható a személy kódja, vagy a Keresés gomb segítségével a személy 

listából választható – alapértelmezetten a sportcsoportvezető. 

- Felkészítő edző neve: a program tölti a kód alapján. 

 

A felület gombjai: Tovább, Mégsem. 

A Tovább gombra kattintva létrejönnek a megadott intervallumra heti rendszerességgel az edzés 

rekordok a megadott adatok alapján. 

 

Résztvevők 

 

A gombra kattintva az adott edzéshez kapcsolódó résztvevők listájához jutunk.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Nem 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

 

A listanézet gombjai: Új felvitel, Töröl, Nevezésből átemel 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Kód: kézzel beírható, vagy a keresés gomb segítségével kiválasztható a szűrt személy listából. 

- Név: a program tölti a kód alapján. 

- Nem: a program tölti a kód alapján. 

- Születési dátum: a program tölti a kód alapján. 

- Anyja neve: a program tölti a kód alapján. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Nevezésből átemel 

 

A gomb akkor aktív, ha az edzéshez kapcsolódóan még nincs összeállítás.  

 

A gombra kattintva automatikusan létre jön a sportcsoport nevezésénél meghatározott játékosokból a 

résztvevők listája ahhoz az edzéshez kapcsolódóan, amelyen álltunk a Résztvevők gomb 

megnyomásakor. 

 

10.3.Versenyek 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség felrögzíteni az összes Bozsik Intézményi versenyt, bármilyen 

verseny alaptípushoz tartozzon is (lehetséges alaptípusok: torna, fesztivál, sulibajnokság, grassroots 

fesztivál, közös grassroots fesztivál). 

 

A versenyeknek több lehetséges szintje lehet: intézményi, körzeti, megyei, országos. Ezek mindegyikét 

csak az ahhoz megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek rögzíthetik: 

- Intézményi versenyt és annak minden adatát csak az intézményhez tartozó ügyintézők 

rögzíthetnek be, módosíthatnak. Intézményi ügyintézőnek az számít, aki szerepel a Bozsik 

Intézményi sportcsoportvezető felhasználói csoportban. A felhasználó csak ahhoz az 

intézményhez rögzíthet be versenyt, amelyhez az adott évadban hozzá van kapcsolva. 

- Körzeti versenyt és annak minden adatát csak a körzeti szervezők rögzíthetnek be, 

módosíthatnak. Körzeti szervezőnek az számít, aki szerepel a Bozsik Intézményi szervezeti 

koordinátor felhasználói csoportban, és a szervezet, amelynek koordinátora, körzeti szintű. A 

felhasználó csak ahhoz a körzethez rögzíthet be versenyt, amelyhez az adott évadban hozzá van 

kapcsolva. A körzeti vezető csak láthatja az adatokat. 

- Megyei: versenyt és annak minden adatát csak a megyei koordinátorok rögzíthetnek be, 

módosíthatnak. Megyei koordinátornak az számít, aki szerepel a Bozsik Intézményi koordinátor, 

ill. Bozsik Intézményi szervezeti koordinátor felhasználói csoportban, és a szervezet, amelynek 

koordinátora, megyei szintű. A felhasználó csak ahhoz a megyéhez rögzíthet be versenyt, 

amelyhez az adott évadban hozzá van kapcsolva. A megyei vezető csak láthatja az adatokat. 

- Országos: versenyt és annak minden adatát csak a programvezetők rögzíthetnek be, 

módosíthatnak. Programvezetőnek az számít, aki szerepel a Bozsik Intézményi programvezető 

felhasználói csoportban. 

Kivétel a fentiek alól az admin felhasználó, akinek jogosultsága van bármilyen szintű versenyt rögzíteni. 

Aki egyszerre tartozik a fentiek közül több csoportba, az több különböző szintű verseny adatait láthatja, 

szerkesztheti.  
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A menüponthoz tartozó szűrések: 

- Évad: labdarúgás sportághoz tartozó évadok közül listából választható, alapértelmezetten az 

aktuális dátum szerinti évad - a szűrés kötelező. 

- Időszak: őszi / téli terem / tavaszi listából választható - a szűrés nem kötelező. 

- Szint: országos / megye / körzet / intézmény listából választható – a szűrés nem kötelező. 

 

A listanézetben azok a versenyek kerülnek megjelenítésre, amelyek megfelelnek a szűréseknek, ill. 

amelyeket a felhasználók láthatnak/szerkeszthetnek a fentebb meghatározott szabályok alapján. 

 

 

 

A listanézet oszlopai: 

- Szint 
- Kód 
- Név 
- Versenytípus 
- Dátum 
- Helyszín 
- Rendező személy 
- Rendező szervezet 
- Sportág 
- Nem  
- Korosztály 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új verseny felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Szakaszok – a verseny szakaszainak kezelése. 

Csapatok – a versenyhez tartozó csapatok kezelése.  

Mérkőzések – a verseny mérkőzéseinek kezelése.   

Résztvevők – a fesztiválok résztvevőinek kezelése. 

Dokumentumok – a dokumentumok kezelése. 

Teljesítés igazolás – közös grassroots fesztivál rendezésének igazolása. 

 

 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Szint: országos / megye / körzet / intézmény választólistából választható, minden felhasználó 

csak olyan szintet választhat, amelyhez hozzá van kapcsolva (lásd a menüpont elején 

megfogalmazott szabályok) - kitöltése kötelező. 

- Versenytípus: a szinthez tartozó versenytípusok közül választható - kitöltése kötelező.  

- Intézmény: csak intézményi szint esetén jelenik meg / lesz aktív a mező, de akkor kitöltése 

kötelező - minden felhasználó csak azt az intézményt választhatja, amelyhez hozzá van rendelve.  

- Szervezet: megye / körzet szintek esetén jelenik meg / lesz aktív a mező, de akkor kitöltése 

kötelező; megye szint esetén a megye szintű szervezetek közül, körzet esetén a körzet szintű 

szervezetek közül választható - minden felhasználó csak azt a szervezetet választhatja, amelyhez 

hozzá van rendelve. 
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- Kód: program tölti, nem módosítható.  

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- WEB név: szöveg adható meg - kitöltése nem kötelező. 

- Dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- Helyszín: szövegként adható meg - kitöltése kötelező. 

- Rendező személy: intézményi szint esetén nem jelenik meg - kézzel beírható a kód, vagy a 

személy listából választható ki - a mellette lévő mezőben megjelenítésre kerül a személy neve. 

- Rendező intézmény: intézményi szint esetén nem jelenik meg, vagy ha a választott verseny típus 

közös grassroots fesztivál - kézzel beírható a kód, vagy listából választható ki, a mellette lévő 

mezőben pedig megjelenítésre kerül az intézmény neve. 

- Rendező sportszervezet kód: csak akkor jelenik meg, ha a választott verseny típus közös 

grassroots fesztivál - kézzel beírható a kód, vagy listából választható ki, a mellette lévő mezőben 

pedig megjelenítésre kerül az egyesület neve. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

10.3.1.Szakaszok 

 

A gombra kattintva a listában a kiválasztott versenyhez rendelt szakaszok adatai kerülnek 

megjelenítésre. 

 

 

 

 A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Sorrend 
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- Szakasz típus 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új verseny szakasz felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Generál – rögzítést segítő funkció. 

Vissza – hatására visszakerülünk a versenyek listájához. 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Kód: program tölti, nem módosítható - Új felvitelkor még üres. 

- Név: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Sorrend: pozitív egész szám adható meg, egy versenyen belül nem ismétlődhet - kitöltése 

kötelező. 

- Szakasz típusa: listából választható - kitöltése kötelező.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Generál 

 

A gombra kattintva a program létrehoz a versenyhez kapcsolódóan annyi szakaszt, ahány szakasztípus 

van a verseny típusához kapcsolódóan. A gomb csak akkor aktív, ha a versenyhez még nincs felrögzítve 

szakasz. 

 

10.3.2.Csapatok 
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A gombra kattintva a listában a kiválasztott versenyhez rendelt csapatok adatai kerülnek megjelenítésre. 

 

 

 

 A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Sorsolási szám 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Csapat kódja 

- Csapat neve 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gombra kattintva két eltérő lehetőség van: 

 

1. Intézményi verseny szint esetében egy felugró felületen megadható a csapat neve és sorsolási 

száma: 
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- Csapat neve: szöveg adható meg – kitöltése kötelező. 

- Sorsolási szám: pozitív egész szám adható meg – kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

2. Egyéb verseny szintek esetében 

 

A szervezeti egységhez rendelt Intézmények megfelelő korú és nemű csapatai közül választhatjuk ki 

azokat, amelyek a versenyen részt vesznek.  

 

A gombra kattintva egy felugró táblázatban pipálással jelölhetjük a résztvevőket, és megadhatjuk a 

sorsolási számukat: 
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A felugró ablak gombjai: Tovább és Mégsem. Tovább gombra kattintva a csapatok a versenyhez 

kapcsolódnak. 

 

10.3.3.Mérkőzések 

 

Mérkőzések felrögzítésére csak akkor van lehetőség, ha az adott verseny típusánál a Mérkőzés 

jegyzőkönyv kell? mező értéke „igen”. 

 

A gombra kattintva a listában a kiválasztott versenyhez rögzített mérkőzések adatai kerülnek 

megjelenítésre. 

 

 

 

 A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Szakasz 

- Kód 

- Forduló 

- Dátum 

- Csapat 

- Ellenfél 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új mérkőzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Generál – rögzítést segítő funkció. 

Vissza – hatására visszakerülünk a versenyek listájához. 

 

 

 

 

 

Generál 

 

A gombra kattintva lehetőség van új mérkőzések csoportos generálására. Ehhez felugró ablakban a 

következő fordulónak a dátumát (szokásos dátum mező dátum választóval), továbbá a szakaszt kell 

megadni, amelyre vonatkozóan generáljuk a mérkőzéseket. 

 

 

 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem. Tovább gomb megnyomásakor a rendszer körmérkőzéseket 

generál a versenyben részt vevő csapatok között a megadott fordulóra vonatkozóan, tehát keletkezik 

annyi mérkőzés, ahányat a csapatok játszani tudnak egymás ellen (x számú csapat esetén ez x*(x-1)/2 db 

mérkőzést jelent). 

 

Az egyes mérkőzések részletes adatai 3 fülön adhatóak meg: 

- Alapadatok 

- Összeállítás 
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- Események 

 

Ha a mérkőzéseket nem generálással kívánja a felhasználó létre hozni, akkor az Új felvitel gomb 

megnyomása után a mérkőzés alapadatait adhatja meg. 

 

Alapadatok 

 

A felületen a mérkőzés fő adatai (dátuma és ideje, fordulója, hazai és vendég csapat) mellett rögzíthető, 

hogy mely szakaszok milyen hosszú ideig tartottak, és feltölthetőek csatolt fájlok ill. dokumentumok is a 

mérkőzésekről. 

 

 

 

Ezen a felületen a mérkőzés következő adatai jelennek meg generálás után, illetve adhatóak meg kézi 

rögzítéssel: 

- Kód: a program adja, nem módosítható. 

- Dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Idő: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Forduló: pozitív egész számként adható meg. 

- Hazai: a verseny csapatai közül listából választható. 

- Vendég: a verseny csapatai közül listából választható. 
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- Mérkőzés szakaszai: a táblázatban a sportágnak megfelelő mérkőzés szakaszok jelennek meg, és 

megadható, hogy adott mérkőzésnél volt-e az adott szakasz, és ha igen, akkor mennyi volt az 

adott szakasz hossza, és az extra hosszabbítás hossza.  

Fájl feltöltés: lehetséges a mérkőzéshez kapcsolódóan több fájl feltöltése a felületen. 

 

 

Összeállítás 

 

Az Összeállítás fülön megadhatóak a hazai és a vendég csapat játékosai.  

 

 

 

A mez száma és a játékos neve mellett egy pipálással az adható meg, hogy a játékos kiemelkedő 

teljesítményt nyújtott-e. A mező csak akkor aktív, ha versenyhez tartozó verseny típusnál a Tehetséges 

játékosok megjelölése szükséges? mező értéke „igen”. 

 

A játékosok egyesével is kiválaszthatóak, megadhatóak, vagy átemelhetőek a csapat összeállításából, ill. 

korábbi jegyzőkönyvekből. 

 

 

Átemelés összeállításból 

 

A gomb „sulibajnokság” alap verseny típus esetében nem jelenik meg. A funkció célja, hogy az 

Intézményi adminisztráció, Sportcsoport nevezések menüpontban összeállított (Játékosok) játékos lista 

adatai átkerüljenek az adott mérkőzéshez. 

 

A gombra kattintás után a program megerősítést vár:   
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Az Ok gomb megnyomása után a játékosok bekerülnek a listába: 

 

 
 

 

 

Átemelés jegyzőkönyvből gomb 

 

A gomb „sulibajnokság” alap verseny típus esetében nem jelenik meg. 

 

A funkció célja, hogy korábbi (a legnagyobb dátumú, ahol van összeállítás adat) jegyzőkönyvből a játékos 

lista adatai átkerüljenek az adott mérkőzéshez. 

 

A gombra kattintás után a program megerősítést vár:   

 
 

Az Ok gomb megnyomása után a játékosok bekerülnek a listába. 
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Az átemelés(ek) után a mezszámot kell megadni, illetve a + gombra kattintva bővíthető, az X gombra 

kattintva szűkíthető a kezdő- és csere játékosok listája.   
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Események 

 

Ebben a listában megjelenítésre kerül a mérkőzéshez felrögzített minden esemény. 

 

 

 

 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Játékos 

- Típus 

- Perc 

- Szakasz 

- Média 

- Megjegyzés 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk mérkőzések listájához. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Verseny: megjelenítésre kerül a verseny neve, nem módosítható. 

- Név: listából választható a mérkőzéshez tartozó játékosok közül. 

- Mérkőzés: megjelenítésre kerül a mérkőzés dátuma és a hazai illetve vendég csapatok nevei, 

nem módosítható. 

- Eseménytípus: listából választható. 

- Perc: pozitív egész szám adható meg. 

- Szakasz: listából választható. 

- Médiafájl URL: szöveges mezőben adható meg a média fájl elérési útja.  

- Médiafájl típusa: listából választható. 

- Megjegyzés: szöveges mezőben adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

 

10.3.4.Résztvevők  

 

Résztvevők felrögzítésére csak akkor van lehetőség, ha az adott verseny típusánál az alap típus fesztivál, 

grassroots fesztivál, vagy közös grassroots fesztivál, és a Résztvevők megjelölése szükséges? mező 

értéke „igen”. 

 

A gombra kattintva a kiválasztott versenyhez rendelt résztvevők adatai kerülnek megjelenítésre. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Kód 

- Név  

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

- Intézmény kódja 

- Intézmény neve 

- Csapat kódja 

- Csapat neve 

 

A listanézet gombjai: Hozzáad, Töröl, Vissza. 

 

A Hozzáad gombra kattintva a szervezeti egységhez rendelt Intézmények megfelelő korú és nemű 

csapatainak tagjai közül választhatjuk ki azokat, akik a fesztiválon részt vesznek az adott fesztiválon (a 

csapat meghatározása megtörtént a csapatok gombnál, az ugyanígy meghatározott csapatokhoz tartozó 

csapattagok közül lehet választani). 

 

A gomb megnyomása után a fesztiválon részt vevő csapatok kiválasztását követően (táblázat felett 

legördülő lista a csapatokról) a csapat játékosai közül a táblázat első oszlopában megjelölhetőek azok, 

akik részt vesznek a fesztiválon: 
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A táblázat oszlopai: 

- Név 

- Születési hely 

- Születés dátuma 

- Anyja neve 

- Állampolgárság 

 

A felülethez tartozó gombok Tovább és Mégsem. A Tovább gombra kattintva a résztvevők 

meghatározásra kerülnek. 

 

10.3.5.Dokumentumok 

 

Dokumentumok felrögzítésére csak akkor van lehetőség, ha az adott verseny típusánál a Dokumentum 

és képek/videók feltöltése kell? mező értéke „igen”. 

 

A gombra kattintva felugró ablakban megjelenítésre kerül(nek) a versenyhez (fesztiválhoz) feltöltött 

dokumentum(ok), továbbá lehetőség van további dokumentumok feltöltésére is a következő felület 

segítségével: 
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A feltöltött dokumentumok letölthetőek, törölhetőek. Egyidejűleg több feltöltött dokumentum is 

létezhet egy versenyhez. 

 

10.3.6.Teljesítés igazolás 

 

A gomb csak akkor aktív, ha az adott verseny típusánál az alap típus mező értéke „közös grassroots 

fesztivál”. 

A funkcióval a körzeti szervezőknek van lehetőségük a sportszervezet teljesítésének igazolására, aki a 

közös grassroots fesztivál rendezésében részt vett.  

 

A gombra kattintva egy felugró ablak jelenik meg egy dátum mezővel: Teljesítés dátuma. Megadható 

dátum választóval, vagy kézzel beírva a teljesítés. 

 

 
 

A felugró ablak gombjai: Tovább, Mégsem. A Tovább gomb megnyomásakor a megadott dátum 

letárolásra kerül. 
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Grassroots programok 11.

A Grassroots az amatőr, vagy más néven szabadidős labdarúgás különféle válfajainak a gyűjtőfogalma, 

amelybe belefér a gyerekek, a felnőttek, a veteránok, a futsal, a fogyatékkal élők és a nők játéka is. 

11.1.Fair Play Cup 
Ez a program a középiskolások számára kerül megszervezésre, megrendezésre.  A Fair Play Cup program 

rendelkezik egy külső nevezési felülettel, amely az MLSZ weboldalán keresztül érhető el. Az ott keletkező 

adatok az IFA rendszer részét képezik. 

11.1.1.Törzsadatok 

A Törzsadatok menüpontra kattintva négy típusú törzsadat megadására, megtekintésére van lehetőség. 

Az adatok évadra szűrve kerülnek megjelenítésre. Az Évad szűrés megadása kötelező. Alapértelmezetten 

az aktuális dátumnak megfelelő, amely labdarúgás sportághoz tartozik.  

Alapadatok 

 

A képernyőn a kiválasztott évadhoz kapcsolódó adatok kerülnek megjelenítésre.  

 

 

Funkció gombok: 

Új felvitel – új adatok felvitele – csak addig él, míg nincs adat rögzítve az évadhoz.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása – csak akkor él, ha már tartozik alapadat az évadhoz.  
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Felvihető adatok: 

- Korhatár kezdődátuma: az a dátum adható meg, amelynél későbbi születési dátumú 

játékosokat lehet csak nevezni. 

- Korhatár végdátuma: az a dátum adható meg, amelynél korábbi születési dátumú 

játékosokat lehet csak nevezni. 

- Nevezési időszak kezdete: megadható a nevezési időszak kezdő dátuma. Az adott évad 

kezdő és végdátuma közé kell esnie. 

- Nevezési időszak vége: megadható a nevezési időszak végdátuma. Nagyobbnak kell lennie, 

mint a kezdődátumnak, és az évad kezdő és végdátuma közé kell esnie. 

- Versenykiíráshoz csatolt fájl: 1 db fájl feltölthető, amely aztán a regisztrációs felületen a 

Versenykiírás linkre kattintva lesz letölthető. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Koordinátorok  

A listában a kiválasztott évadhoz kapcsolódó adatok jelennek meg. 
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A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- Megye 

- Koordinátor kódja  

- Koordinátor neve 

- Email 

- Törölt?: értéke aktív vagy törölt lehet 

 

A listanézethez tartozó funkció gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl. 

Új felvitel – új koordinátor felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 
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A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Kód: a koordinátor kódja választható ki a Keresés gombra kattintva.  Kitöltése kötelező. 

- Név: automatikusan betöltődik a kiválasztott kódhoz  

- Megye: listából választható, kivéve az MLSZ értéket, az nem kerül megjelenítésre. Kitöltése 

kötelező. 

- Email: szövegesen adható meg, kitöltése kötelező, a formátum ellenőrzésre kerül. 

- Törölt: aktív / törölt listából választható. Kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Egy személy koordinátorként való felvételekor ellenőrzésre kerül, hogy a személy szerepel-e 

felhasználóként a rendszerben, és ha még nem, akkor felvételre kerül (erről megkapja az e-mailt a 

belépéshez szükséges információkkal). Az újonnan létrehozott felhasználó a Mindenki és/vagy a 

Grassroots koordinátor felhasználói csoportok tagja lesz (ha már létező felhasználó, akkor csak a 

Grassroots koordinátor felhasználói csoporthoz lesz hozzárendelve). 

Verseny típusok  

A listában a kiválasztott évadhoz kapcsolódó adatok jelennek meg. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

664 

 
 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- Név 

- Sorrend 

 

A listanézethez tartozó funkció gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Verseny szakaszok 

Új felvitel – új verseny típus felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

 Verseny szakaszok – a verseny típusnak megfelelő verseny szakaszok kezelése. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Név: szöveges mező, max. 10 karakter írható be. Egy évadon belül nem szerepelhet több 

azonos nevű verseny típus. 

- Sorrend: egész szám adható meg. Egy évadon belül nem szerepelhet több azonos sorrendű 

verseny típus. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Verseny szakaszok gomb 

 
 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- Név 

- Sorrend 
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A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Vissza 

Új felvitel – új verseny szakasz felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Bezár – hatására visszakerülünk a verseny típusok listájához 

 
A szerkesztő felület mezői: 

- Név: szöveges mező, max. 10 karakter írható be. Egy verseny típushoz tartozóan nem 

szerepelhet több azonos nevű verseny szakasz. 

- Sorrend: egész szám adható meg. Egy verseny típushoz kapcsolódóan nem szerepelhet több 

azonos sorrendű verseny szakasz. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Intézmények  

 

A listában a kiválasztott évadhoz kapcsolódó adatok jelennek meg. 

 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

667 

 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- OM kód 

- Megye 

- Név 

- Irányítószám 

- Helység 

- Közterület 

- Közterület jellege 

- Házszám 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Intézmények importja 

Új felvitel – új intézmény felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 
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Intézmények importja – fájlból történő adatbeolvasás 

 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- OM kód: 6 karakteres szöveges mező, kitöltése kötelező. 

- Megye: listából választható, kivéve MLSZ-t. Kitöltése kötelező. 

- Név: 250 karakteres szöveges mező, kitöltése kötelező. 

- Irányítószám: 4 karakteres mező, kitöltése kötelező. 

- Helység: 50 karakteres szöveges mező, kitöltése kötelező. 

- Közterület: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Közterület jellege: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

- Házszám: szöveges mező, kitöltése nem kötelező. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Intézmények importja gomb  

A szűrésben megadott évadra vonatkozóan van lehetőség intézmény importra, ha az adott évadhoz 

kapcsolódóan még egyetlen intézmény sincs rögzítve. CSV formátumú fájl tölthető fel. 

A gomb megnyomásakor a következő felület jelenik meg: 
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Itt megadható, hogy mely évadra kívánjuk az intézményeket feltölteni. Az Évad kiválasztása kötelező, ha 

nem kerül megadásra, nem lehetséges az import. A betallózott fájlnak .csv kiterjesztésű fájlnak kell 

lennie, és a következő oszlop sorrendben kell az adatokat tartalmaznia: 

1. OM kód 

2. Intézmény neve 

3. Irányítószám 

4. Helység 

5. Cím 

6. Megye 

A Mégsem gomb megnyomásakor feltöltés nélkül visszatérünk az intézmények listájához. 

A Tovább gomb megnyomásakor a megadott fájl ellenőrzése után az adatok betöltésre kerülnek a 

kiválasztott évadhoz.  

11.1.2.Regisztrációk 

A Regisztrációk menüpontra kattintva megjelennek Fair Play Cup regisztrációs adatai.  

A listánál megjelenő szűrések: 

- Évad: megadása kötelező, alapértelmezetten az aktuális dátumnak megfelelő évad 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználó megyéje – ekkor nem is módosítható; ha a felhasználó 

megyéje MLSZ, akkor bármelyik megye választható – a szűrés kötelező 

- Intézmény: az évadnak és megyének megfelelő intézmények közül választható – a szűrés nem 

kötelező 

- Csapat: az évadnak, megyének, és ha kitöltött, az intézménynek megfelelő csapatok közül 

választható – a szűrés nem kötelező 

Ide a külső regisztrációs felületről kerülnek be az adatok, de ezen a felületen is van lehetőség új felvitelre 

és szerkesztésre.  

 

     Intézmények importja

A betallózott fájlnak .csv kiterjesztésű fájlnak kell lennie, és a következő oszlop 

sorrendben kell az adatokat tartalmaznia:

1. OM kód

2. Intézmény neve

3. Irsz

4. Helység

5. Cím

6. Megye

Tovább Mégsem
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A listanézet oszlopai a következők: 

- Intézmény  

- Megye  

- Csapat neve 

- Nem  

- Ellenőrzött? 

- Létszám: számított mező  

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új regisztráció felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Játékosok – az adott csapathoz tartozó játékosok adatainak kezelése 

Regisztráció ellenőrzés – adatok csoportos ellenőrzése 

Versenyengedély ellenőrzés – adatok csoportos ellenőrzése. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Intézmény: választható a Keresés gomb segítségével.  

- Csapat neve: 50 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Csapat neme: férfi / nő - listából választható. 

- Kísérő neve: 50 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kísérő telefonszáma: 50 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kísérő e-mail címe: 100 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kitöltő neve: 50 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kitöltő telefonszáma: 50 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kitöltő e-mail címe: 100 karakteres szövegként adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kapitány neve: csapathoz felvitt játékosok nevének listájából választható ki egy személy. 

- Kapitány telefonszáma: 50 karakteres szövegként adható meg. 

- Kapitány e-mail címe: 100 karakteres szövegként adható meg. 

- Ellenőrzött?: alapértelmezetten nem érték kerül beállításra, és kézzel nem módosítható. Ha 

a csapat minden játékosa esetén ki van töltve a program regisztrációs kódja, és ellenőrzésre 

került a nevezhetőségük, akkor vált át igenre. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Játékosok gomb 

 

A Játékosok gombra kattintva a kiválasztott csapathoz tartozó játékosok adatai láthatóak. 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- Kód  

- Név  

- Születési hely  

- Születési idő  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

672 

- Anyja neve  

- Nevezhet-e? 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a regisztrációs adatok listájához 

 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok elrendezése: 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki személy. Kiválasztáskor a többi 

adat betöltődik és ezek nem módosíthatóak. Ha nem kerül kiválasztásra személy, akkor a 

csillaggal jelölt adatok kötelezően megadandóak.  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be, kitöltése nem kötelező. 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül 

a két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születési hely: szöveg írható be, kitöltése kötelező. 

- Születési dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, nem módosítható. 

- Nem: alapértelmezetten a csapatnál megadott nem, és nem módosítható. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ha új személy adataiként rögzíti a felhasználó a személyt, akkor mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy 

szerepel-e a személy törzsben. Ha nincs hasonló sem, akkor oda is felvételre kerül. Ha található a 

törzsben olyan személy (személyek), akivel (akikkel) legalább 80%-os az egyezőség, akkor a következő 

képernyő jelenik meg: 
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A Beazonosítható mező kitöltése kötelező: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy játékosként felvitelre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

Regisztráció ellenőrzés gomb 

 

Az ellenőrzés segítségével az egy csapathoz tartozó összes játékos adata egyszerre kerül ellenőrzésre. A 

gomb megnyomásakor megjelenik az ellenőrző felületet: 

 
A felület gombjai: Tovább, Mégsem 

A képernyő 4 tájékoztató adatot is tartalmaz:  

- Megjegyzés: ha nincs legalább 80%-ban hasonló személy a törzsben, akkor üresen marad. Ha 

van, akkor „Van hasonló” megjegyzés kerül ide. 

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

Kód Beazonosítható?

3./1.

Szabó Dávid Szabó Dávid Budapest 1998.08.31Petrás Andrea magyar

Állampolg.Nem

Ssz.

EgyezőségMegjegyzésNév Titulus Születési név Születési hely Szül. dát.Anyja neve

0%

3./2.

Kovács Márk Kovács Márk Budapest 1991.03.30Ádám Ágnes magyarférfi

férfi 0%

Van hasonló

3./3.

Várhelyi Gábor Várhelyi Gábor Budapest 1987.08.22

Ssz.

1.

2.

3.

magyar

Várhelyi Gábor Várhelyi Gábor férfi Monostori Ágnes Budapest 1987.08.22 magyar

Budapest 1998.08.31 magyar

Kovács Márk Kovács Márk férfi Ádám Ágnes Budapest 1991.03.30

170919

4. Takács Lajos Takács Lajos

Egyezőség

100%

70%

71%

Név Titulus Születési név Nem Anyja neve

Szabó Dávid Szabó Dávid férfi

Kód

622180

124351

Születési hely Szül. dát.

5. Németh Emil Németh Emil férfi

férfi Horváth Éva Budapest 1992.03.30

0%Nagy Natália Budapest 1993.09.04 magyar

0%magyar

100% 6E+05

Állampolg.

Petrás Andrea

Monostori Ágnes magyarférfi
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- Kód: annak a személynek a regisztrációs kódja kerül ide, akinek az esetében a legmagasabb 

volt az átlagolt egyezőségi százalék. Ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor 

üresen marad. 

- Beazonosítható?: választólistából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezetten 

mindenhol nem az értéke, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy, ott igen 

kerül beállításra. Igenre csak akkor állítható át az érték, ha a program talált olyan személyt 

vagy személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a program az egyes 

sorokat a következőképp kezeli: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy játékosként felvitelre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

A végén a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: „Az adatok ellenőrzése megtörtént. Az 

ellenőrzött X rekordból Y db az új regisztráció.” 

 

Versenyengedély ellenőrzés gomb 

 

A gombra kattintva az kerül ellenőrzésre, hogy a csapathoz tartozó listában megjelenített játékosok 

(Játékosok gomb) rendelkeznek-e érvényes versenyengedéllyel. A gomb csak akkor aktív, ha a csapat 

játékosainak listájában lévő valamennyi személy rendelkezik a program által adott regisztrációs kóddal. 

Ha valakinek van érvényes versenyengedélye az ellenőrzés időpontjában, akkor a Nevezhet-e? 

oszlopban a „nem” érték kerül megjelenítésre, ha nincs, akkor az „igen” érték.  Egy csapat akkor lehet 

ellenőrzött, ha nincs olyan hozzá kapcsolódó játékos, akinek a nevezhetősége nem eldöntött. 

A versenyengedélyek ellenőrzését követően a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: 

„X játékos ellenőrzése megtörtént, ebből nevezhet Y fő, nem nevezhet Z fő.” 

 

11.1.3.Versenyek 

 

A Versenyek menüpontra kattintva megjelennek Fair Play Cup versenyek adatai.  

 

A listánál az évad szűrés megadása kötelező, alapértelmezetten az aktuális dátumnak megfelelő évad. A 

megyénél akkor van alapértelmezett adat, ha a felhasználó szerepel a koordinátorok között. 
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A listanézet oszlopai a következők: 

- Megye  

- Versenytípus  

- Verseny szakasz  

- Nem: férfi / nő  

- Verseny neve  

- Verseny WEB neve  

- Verseny helyszíne  

- Verseny időpontja  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új verseny felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Csapatok – versenyhez kapcsolódó csapatok adatkezelése 
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Mérkőzések – versenyhez kapcsolódó mérkőzések adatkezelése 

 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Megye: listából választható ki - alapértelmezetten a szűrésben szereplő megye; kitöltése 

kötelező. 

- Versenytípus: a szűrt évadhoz tartozó listából választható; kitöltése kötelező. 

- Verseny szakasz: verseny típus alapján választható 

- Nem: férfi / nő kerül megjelenítésre a választólistában; kitöltése kötelező. 

- Verseny neve: szövegesen adható meg, max. 50 karakter; kitöltése kötelező. 

- Verseny WEB neve: szövegesen adható meg, max. 25 karakter; kitöltése kötelező. 

- Verseny helyszíne: szövegesen adható meg, max. 50 karakter; kitöltése kötelező. 

- Verseny időpontja: dátumválasztóval vagy kézzel való kitöltéssel 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Csapatok gomb 

 

A Csapatok gombra kattintva a kiválasztott versenyhez kapcsolódó csapatok adatai láthatóak. 
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A menüpontra kattintva betöltődő listanézet oszlopai: 

- Sorsolási szám 

- Név  

- Helység  

- Nevezési név  

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új csapat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 
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Vissza – hatására visszakerülünk a versenyek listájához 

 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok: 

- Sorsolási szám: egy versenyen belül ugyanaz a sorsolási szám nem osztható ki kétszer! 

- Csapat: választható az évadnak és megyének megfelelő intézmények csapatai közül. Egy 

versenyhez egy csapat csak egyszer rendelhető hozzá! 

- Név: 50 karakteres szöveges mező – alapértelmezetten a csapat neve, de módosítható. 

- Helység: megjelenített adat, nem módosítható 

- Nevezési név: megjelenített adat, nem módosítható 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Mérkőzések gomb 

 

A Mérkőzések gombra kattintva megjelenítésre kerülnek a kiválasztott verseny mérkőzései.  
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A listanézet oszlopai: 

- Forduló  

- Dátum  

- Hazai csapat  

- Vendég csapat  

- Státusz 

- Eredmény  

- Pontok  

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új mérkőzés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  
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hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a versenyek listájához 

 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok: 

- Forduló: pozitív egész szám adható meg 

- Dátum: dátum választóval, vagy kézzel kitöltve 

- Hazai csapat: listából választható 

- Vendég csapat: listából választható 

- Státusz: listából választható 

- Eredmény  

- Hazai gólok: pozitív egész szám és nulla adható meg 

- Vendég gólok: pozitív egész szám és nulla adható meg 

- Pontok  

- Hazai pontok: pozitív egész szám és nulla adható meg 

- Vendég pontok: pozitív egész szám és nulla adható meg 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

11.2.Egyetemi program 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség az Egyetemi programba benevezett játékosok felrögzítésére 

egyedileg vagy csoportosan. 

Az Egyetemi programba való bekerülés feltétele: betöltött 18. életév 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet: 
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A listanézethez tartozó szűrő mezők: 

- Évad: a választólistában csak a Labdarúgás sportághoz tartozó évadok jelennek meg. Kiválasztása 

kötelező. 

- Megye: választólistából. Kiválasztása nem kötelező. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Intézmény 

- Kód 

- Titulus  

- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési idő 

- Születési hely 

- Nem  

- Állampolgárság  

- Új?: a regisztrációra vonatkozik – értéke igen/nem lehet 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Tömeges feltöltés, Excel export. 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord Évad, Megye és Intézmény adatának módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a kiválasztott rekord törlése játékosként (személyként nem törlődik). Csak az a rekord 

törölhető, amelyikre még nem történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a 

rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Tömeges feltöltés – fájlból történő adat beolvasás 

Excel export – játékos adatok kiolvasása  

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 

 

A listanézeten megjelenő/megadható adatok: 

- Évad: alapértelmezetten a napi dátum szerinti aktuális évad 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki a rendszerben már létező személyek 

közül. Kiválasztás után betöltődnek az adatok a további mezőkbe, és ezek nem módosíthatóak. Ha 

nem kerül személy kiválasztásra, akkor az adatok rögzíthetőek, amelyek mentéskor ellenőrzésre 

kerülnek. Ha a rendszerben léteznek hasonló adatú személyek, akkor ezek közüli választással, vagy új 

felhasználó létrehozásával kerül a játékos a listába.  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két adat. 

- Születési hely: 200 karakteres szöveg írható be 

- Születési dátum: megadható dátum választólistával, vagy kézzel  

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, de listából választható  

- Nem: férfi / nő - listából választható 

- Megye: listából választható 

- Intézmény: 200 karakteres szöveg írható be 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy a születési dátum alapján a személy betöltötte-e már a 18. életévét. 

Ha nem, akkor üzenet után mentés nem történik. 

 

Új személy felvételekor, ha van adathasonlóság a személytörzzsel, ezen személyek választásra 

felajánlásra kerülnek az alábbi felületen:  

 

 

A Beazonosítható mező kitöltése kötelező, melynek tartalma igen vagy nem lehet: 

- igen választása esetén kötelező az egyik rekord kiválasztása (de csak egy!)  

- nem választásakor új személy kerül létrehozásra a rendszerben  

11.2.1.Tömeges feltöltés 

 

A szűrésben megadott évadra vonatkozóan CSV formátumú fájl tölthető fel.  

Megadható, hogy mely évadra kívánjuk a játékosokat feltölteni. A csv kiterjesztésű fájlnak a következő 

oszlop sorrendben kell az adatokat tartalmaznia: 

1. Játékos neve 

2. Vezetéknév 

3. Keresztnév 

4. Titulus 

5. Születési név 

6. Születési vezetéknév 

7. Születési keresztnév 

8. Játékos neme 

     Új személy rögzítése

Megye:

Intézmény:

Beazonosítható?

EgyezőségNév Titulus Születési név Születési hely Szül. dát. Anyja neve Állampolg. Nem
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9. Édesanya leánykori neve 

10. Édesanyja vezetékneve 

11. Édesanyja keresztneve 

12. Születési hely 

13. Születési dátum 

14. Állampolgárság 

15. Megye 

16. Intézmény 

 

A gomb megnyomásakor a következő felület jelenik meg: 

 

 
 

A Mégsem gomb megnyomásakor nincs fájl feltöltés és visszatérünk a játékosok listájához.  

A Tovább gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy: 

- van-e betallózott fájl - ha nincs, akkor a „Kérjük, tallózzon be egy fájlt!” üzenet jelenik meg. 

- megfelelő-e a betallózott fájl formátuma – ha nem, akkor a következő üzenetet kapjuk: „Nem 

megengedett fájl kiterjesztés! Megengedett fájlformátum: .csv.” 

 

Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a feltöltött fájl tartalmi ellenőrzése következik, melynek 

eredményét az alábbi képernyő mutatja: 
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Az ellenőrzés a CSV fájl minden egyes sorában lévő adatokat tekintve hasonlóan történik, mint az egyéni 

rögzítésnél, tehát a vizsgálat az egyes adatok százalékos egyezőségére és azok átlagára vonatkozik. 

 

A képernyő a beolvasott fájl adatain kívül további 4 adatot tartalmaz:  

- Megjegyzés:  

- ha a játékos nem töltötte be a 18. életévét, akkor tartalma: „18 év alatti!” Ilyenkor 

nincs további vizsgálat, hiszen a játékos nem kerülhet be a rendszerbe.  

- ha a 18. évét betöltötte, és van legalább 80%-ban hasonló személy, akkor a 

megjegyzés mező tartalma: „Van hasonló”   

- ha a 18. évét betöltötte, de nincs legalább 80%-ban hasonló személy a rendszerben, 

akkor üresen marad a megjegyzés mező.  

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a kódja kerül ide, akinek a legmagasabb volt az átlagolt egyezőségi 

százaléka. Ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor üresen marad. 

- Beazonosítható?: választólistából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezett 

tartalma „nem”, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy. Ekkor „igen” érték 

kerül beállításra. Felhasználó által „igen” érték csak akkor állítható be, ha a program talált 

olyan személyt vagy személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 
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Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a program az egyes sorokat ugyanúgy kezeli, mint az 

egyedi rögzítésnél: 

- Ha a játékos 18 év alatti, akkor a játékos nem kerül felvételre. 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy játékosként felvitelre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

 

A végén a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: „Az adatok beemelése megtörtént. A 

fájlban lévő X rekord alapján Y új személy került be a megadott évad játékosai közé, ebből Z db az új 

regisztráció.” 

 

 

11.2.2.Excel export 

Az Excel export gomb megnyomásakor az adott évadhoz tartozó Egyetemi programba regisztrált 

játékosok adatai kerülnek exportálásra. 

Az Export oszlopai: 

- Évad  

- Megye  

- Intézmény  

- Új regisztráció?  

- Kód  

- Név  

- Titulus  

- Születéskori név  

- Nem  

- Anyja neve  

- Születési hely  

- Születési dátum  

- Állampolgárság  
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11.3.Veterán program 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség a Veterán programba benevezett játékosok felrögzítésére 

egyedileg vagy csoportosan. 

 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet: 

 

 
 

A listanézethez tartozó szűrő mezők: 

- Évad: a választólistában csak a Labdarúgás sportághoz tartozó évadok jelennek meg. Kiválasztása 

kötelező. 

- Megye: választólistából - kiválasztása nem kötelező. 
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A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Titulus  

- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési idő 

- Születési hely 

- Nem  

- Állampolgárság  

- Új?: a regisztrációra vonatkozik – értéke igen/nem lehet 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Tömeges feltöltés, Excel export. 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord Évad és Megye adatának módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése játékosként (személyként nem törlődik). Csak az a rekord 

törölhető, amelyikre még nem történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a 

rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Tömeges feltöltés – fájlból történő adat beolvasás 

Excel export – játékos adatok kiolvasása  

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 
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A listanézeten megjelenő/megadható adatok: 

- Évad: alapértelmezetten a napi dátum szerinti aktuális évad 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki a rendszerben már létező személyek 

közül. Kiválasztás után betöltődnek az adatok a további mezőkbe, és ezek nem módosíthatóak. Ha 

nem kerül személy kiválasztásra, akkor az adatok rögzíthetőek, amelyek mentéskor ellenőrzésre 

kerülnek. Ha a rendszerben léteznek hasonló adatú személyek, akkor ezek közüli választással, vagy új 

felhasználó létrehozásával kerül a játékos a listába.  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két adat. 

- Születési hely: 200 karakteres szöveg írható be 

- Születési dátum: megadható  dátum választólistával, vagy kézzel  

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, de listából választható  

- Nem: férfi / nő - listából választható 

- Megye: listából választható 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Új személy felvételekor, ha van adathasonlóság a személytörzzsel, ezen személyek választásra 

felajánlásra kerülnek az alábbi felületen:  

 

 

     Új személy rögzítése

Megye:

Beazonosítható?

EgyezőségNév Titulus Születési név Születési hely Szül. dát. Anyja neve Állampolg. Nem
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A Beazonosítható mező kitöltése kötelező, melynek tartalma igen vagy nem lehet: 

- igen választása esetén kötelező az egyik rekord kiválasztása (de csak egy!)  

- nem választásakor új személy kerül létrehozásra a rendszerben  

11.3.1.Tömeges feltöltés 

A szűrésben megadott évadra vonatkozóan CSV formátumú fájl tölthető fel.  

 

A gomb megnyomásakor a következő felület jelenik meg: 

 

 
 

Megadható, hogy mely évadra kívánjuk a játékosokat feltölteni. A csv kiterjesztésű fájlnak a következő 

oszlop sorrendben kell az adatokat tartalmaznia: 

1. Játékos neve 

2. Vezetéknév 

3. Keresztnév 

4. Titulus 

5. Születési név 

6. Születési vezetéknév 

7. Születési keresztnév 

8. Játékos neme 

9. Édesanya leánykori neve 

10. Édesanyja vezetékneve 
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11. Édesanyja keresztneve 

12. Születési hely 

13. Születési dátum 

14. Állampolgárság 

15. Megye 

 

 

A Mégsem gomb megnyomásakor nincs fájl feltöltés és visszatérünk a játékosok listájához.  

A Tovább gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy: 

- van-e betallózott fájl - ha nincs, akkor a „Kérjük, tallózzon be egy fájlt!” üzenet jelenik meg. 

- megfelelő-e a betallózott fájl formátuma – ha nem, akkor a következő üzenetet kapjuk: „Nem 

megengedett fájl kiterjesztés! Megengedett fájlformátum: .csv.” 

 

Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a feltöltött fájl tartalmi ellenőrzése következik, melynek 

eredményét az alábbi képernyő mutatja: 

 

 
 

Az ellenőrzés a CSV fájl minden egyes sorában lévő adatokat tekintve hasonlóan történik, mint az egyéni 

rögzítésnél, tehát a vizsgálat az egyes adatok százalékos egyezőségére és azok átlagára vonatkozik. 

 

A képernyő a beolvasott fájl adatain kívül további 4 adatot tartalmaz:  

- Megjegyzés:  

- ha van legalább 80%-ban hasonló személy, akkor a megjegyzés mező tartalma: „Van 

hasonló”   

- ha nincs legalább 80%-ban hasonló személy a rendszerben, akkor üresen marad a 

megjegyzés mező.  
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- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a kódja kerül ide, akinek a legmagasabb volt az átlagolt egyezőségi 

százaléka. Ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor üresen marad. 

- Beazonosítható?: választólistából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezett 

tartalma „nem”, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy. Ekkor „igen” érték 

kerül beállításra. Felhasználó által „igen” érték csak akkor állítható be, ha a program talált 

olyan személyt vagy személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 

 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a program az egyes sorokat ugyanúgy kezeli, mint az 

egyedi rögzítésnél: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy játékosként felvitelre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

 

A végén a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: „Az adatok beemelése megtörtént. A 

fájlban lévő X rekord alapján Y új személy került be a megadott évad játékosai közé, ebből Z db az új 

regisztráció.” 

 

 

11.3.2.Excel export 

Az Excel export gomb megnyomásakor az adott évadhoz tartozó Veterán programba regisztrált 

játékosok adatai kerülnek exportálásra. 

Az Export oszlopai: 

- Évad  

- Megye  
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- Új regisztráció?  

- Kód  

- Név  

- Titulus  

- Születéskori név  

- Nem  

- Anyja neve  

- Születési hely  

- Születési dátum  

- Állampolgárság  

 

 
 

11.4.5+1 program 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség az 5+1 programba benevezett játékosok felrögzítésére egyedileg 

vagy csoportosan. 

A menüpontra kattintva betöltődő listanézet: 
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A listanézethez tartozó szűrő mezők: 

- Évad: a választólistában csak a Labdarúgás sportághoz tartozó évadok jelennek meg. Kiválasztása 

kötelező. 

- Megye: választólistából - kiválasztása nem kötelező. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Titulus  

- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési idő 

- Születési hely 

- Nem  

- Állampolgárság  

- Új?: a regisztrációra vonatkozik – értéke igen/nem lehet 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Tömeges feltöltés, Excel export. 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord Évad és Megye adatának módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a kiválasztott rekord törlése játékosként (személyként nem törlődik). Csak az a rekord 

törölhető, amelyikre még nem történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a 

rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Tömeges feltöltés – fájlból történő adat beolvasás 

Excel export – játékos adatok kiolvasása  

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 

 
 

A listanézeten megjelenő/megadható adatok: 

- Évad: alapértelmezetten a napi dátum szerinti aktuális évad 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki a rendszerben már létező személyek 

közül. Kiválasztás után betöltődnek az adatok a további mezőkbe, és ezek nem módosíthatóak. Ha 

nem kerül személy kiválasztásra, akkor az adatok rögzíthetőek, amelyek mentéskor ellenőrzésre 

kerülnek. Ha a rendszerben léteznek hasonló adatú személyek, akkor ezek közüli választással, vagy új 

felhasználó létrehozásával kerül a játékos a listába.  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két adat 

- Születési hely: 200 karakteres szöveg írható be 

- Születési dátum: megadható  dátum választólistával, vagy kézzel  

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, de listából választható  

- Nem: férfi / nő - listából választható 

- Megye: listából választható 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Új személy felvételekor, ha van adathasonlóság a személytörzzsel, ezen személyek választásra 

felajánlásra kerülnek az alábbi felületen:  

 

 
 

A Beazonosítható mező kitöltése kötelező, melynek tartalma igen vagy nem lehet: 

- igen választása esetén kötelező az egyik rekord kiválasztása (de csak egy!)  

- nem választásakor új személy kerül létrehozásra a rendszerben  

11.4.1.Tömeges feltöltés 

A szűrésben megadott évadra vonatkozóan CSV formátumú fájl tölthető fel.  

A gomb megnyomásakor a következő felület jelenik meg: 

 

     Új személy rögzítése

Megye:

Beazonosítható?

EgyezőségNév Titulus Születési név Születési hely Szül. dát. Anyja neve Állampolg. Nem
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Megadható, hogy mely évadra kívánjuk a játékosokat feltölteni. A csv kiterjesztésű fájlnak a következő 

oszlop sorrendben kell az adatokat tartalmaznia: 

1. Játékos neve 

2. Vezetéknév 

3. Keresztnév 

4. Titulus 

5. Születési név 

6. Születési vezetéknév 

7. Születési keresztnév 

8. Játékos neme 

9. Édesanya leánykori neve 

10. Édesanyja vezetékneve 

11. Édesanyja keresztneve 

12. Születési hely 

13. Születési dátum 

14. Állampolgárság 

15. Megye 

A Mégsem gomb megnyomásakor nincs fájl feltöltés és visszatérünk a játékosok listájához.  

A Tovább gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy: 

- van-e betallózott fájl - ha nincs, akkor a „Kérjük, tallózzon be egy fájlt!” üzenet jelenik meg. 

- megfelelő-e a betallózott fájl formátuma – ha nem, akkor a következő üzenetet kapjuk: „Nem 

megengedett fájl kiterjesztés! Megengedett fájlformátum: .csv.” 
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Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a feltöltött fájl tartalmi ellenőrzése következik, melynek 

eredményét az alábbi képernyő mutatja: 

 

 
 

Az ellenőrzés a CSV fájl minden egyes sorában lévő adatokat tekintve hasonlóan történik, mint az egyéni 

rögzítésnél, tehát a vizsgálat az egyes adatok százalékos egyezőségére és azok átlagára vonatkozik. 

 

A képernyő a beolvasott fájl adatain kívül további 4 adatot tartalmaz:  

- Megjegyzés:  

- ha van legalább 80%-ban hasonló személy, akkor a megjegyzés mező tartalma: „Van 

hasonló”   

- ha nincs legalább 80%-ban hasonló személy a rendszerben, akkor üresen marad a 

megjegyzés mező.  

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt 

egyezőségi százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a kódja kerül ide, akinek a legmagasabb volt az átlagolt egyezőségi 

százaléka. Ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor üresen marad. 

- Beazonosítható?: választólistából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezett 

tartalma „nem”, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy. Ekkor „igen” érték 

kerül beállításra. Felhasználó által „igen” érték csak akkor állítható be, ha a program talált 

olyan személyt vagy személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 
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Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a program az egyes sorokat ugyanúgy kezeli, mint az 

egyedi rögzítésnél: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy játékosként felvitelre 

kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a játékosok és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

 

A végén a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: „Az adatok beemelése megtörtént. A 

fájlban lévő X rekord alapján Y új személy került be a megadott évad játékosai közé, ebből Z db az új 

regisztráció.” 

 

 
 

11.4.2.Excel export 

Az Excel export gomb megnyomásakor az adott évadhoz tartozó Veterán programba regisztrált 

játékosok adatai kerülnek exportálásra. 

Az Export oszlopai: 

- Évad  

- Megye  

- Új regisztráció?  

- Kód  

- Név  

- Titulus  

- Születéskori név  

- Nem  

- Anyja neve  

- Születési hely  

- Születési dátum  

- Állampolgárság  
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11.5.Szociális program 

Ebben a menüpontban van lehetőség az Szociális programba benevezett játékosok felrögzítésére.  

A szociális program lényege, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő személyek számára is biztosítja 

a sportolási lehetőséget. A szociális kategóriák lehetnek pl. hallássérültek, látássérültek, hajléktalanok, 

állami gondozásban élők, stb. 

 

A menüpontra kattintva betöltődő felület 3 fület tartalmaz: 

1. Kategóriák 

2. Intézmények 

3. Játékosok 

 

A 3 fülhöz tartozó szűrő mezők: 

- Évad: a választólistában csak a Labdarúgás sportághoz tartozó évadok jelennek meg. Kiválasztása 

kötelező. 

- Megye: választólistából. Kiválasztása nem kötelező, csak az intézmények és játékosok fülekre 

vonatkozik az itt megadott szűrés. 

11.5.1.Kategóriák  

A fülön a szociális kategóriák adhatóak meg minden évadra vonatkozóan.  

A fülhöz tartozó listanézet: 
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A listanézet oszlopai: 

- Kód  

- Kategória neve 

- Partner szervezet 

 

A listanézethez tartozó gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl. 

Új felvitel – új kategória felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása, fájl feltöltési lehetőség.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 

A felületen felvihető adatok: 

- Évad: labdarúgáshoz tartozó évadok közül választható, kitöltése kötelező. Alapértelmezetten a 

rögzítés dátuma szerinti aktuális évad. 

- Kód: 10 karakteres mezőben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Kategória neve: 100 karakteres mezőben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Partner szervezet: 200 karakteres mezőben adható meg, kitöltése kötelező. 

- Fájl feltöltési lehetőség: a partnerszervezettel kötött szerződés tölthető fel. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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11.5.2.Intézmények 
 

A fülön a szociális kategóriákhoz kapcsolódó intézmények adhatóak meg minden évadra és megyére 

vonatkozóan.  

A fülhöz tartozó listanézet: 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kód  

- Intézmény neve  

- Kategória  

- Képviselő neve  

- Megye  

- Cím  

- Telefon  

- Fax  

 

A listanézet gombjai: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Ügyintézők. 

Új felvitel – új intézmény felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Ügyintézők – az intézményhez rendelt ügyintézők adatainak kezelése. 
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A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 
A felületen felvihető adatok: 

- Név: 200 karakteres szövegként adható meg a név, kitöltése kötelező 

- Kategória: listából választható 

- Képviselő neve: 200 karakteres szövegként adható meg az intézmény képviselőjének neve 

- Megye: listából választható 

- Cím: 500 karakteres szövegként adható meg 

- Telefon: 200 karakteres szövegként adható meg 

- Fax: 200 karakteres szövegként adható meg 

- E-mail: 200 karakteres szövegként adható meg 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

11.5.3.Ügyintézők gomb 

Az Ügyintézők gomb megnyomásakor a kiválasztott intézményhez tartozó ügyintézők kerülnek 

megjelenítésre.  

A  listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Név 

A listanézet gombjai: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Vissza. 

Új felvitel – új ügyintéző felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk az intézmények listájához 
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A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 
 

A felületen felvihető adatok: 

- Regisztrációs kód: listából választható 

- Név: kód alapján kitöltött, nem módosítható. 

- E-mail (Email): 200 karakteres szövegként adható meg, a formátum ellenőrzött.  

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Új személy rögzítésekor ellenőrzésre kerül, hogy a személy szerepel-e felhasználóként a rendszerben, és 

ha még nem, akkor felvételre kerül (erről megkapja az e-mailt a belépéshez szükséges információkkal). 

Az újonnan létrehozott felhasználó a Mindenki és/vagy a Szociális program intézményi ügyintéző 

felhasználói csoportok tagja lesz (ha már létező felhasználó, akkor csak a Szociális program intézményi 

ügyintéző felhasználói csoporthoz lesz hozzárendelve). 

11.5.4.Játékosok 

A fülön az intézményekhez kapcsolódó játékosok adhatóak meg minden évadra és megyére 

vonatkozóan.  
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A fülhöz tartozó listanézet: 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Intézmény 

- Kód 

- Titulus  

- Név 

- Születési név 

- Anyja neve 

- Születési idő 

- Születési hely 

- Nem  

- Állampolgárság  

- Új?: a regisztrációra vonatkozik – értéke igen/nem lehet 

 

A listanézet gombjai: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl, Vissza. 

Új felvitel – új játékos felvitele.  

Módosít - a kiválasztott rekord Évad, Megye és Intézmény adatának módosítása.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése játékosként (személyként nem törlődik). Csak az a rekord 

törölhető, amelyikre még nem történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a 

rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Tömeges feltöltés – fájlból történő adat beolvasás 
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Excel export – játékos adatok kiolvasása 

 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület: 

 

 

A listanézeten megjelenő/megadható adatok: 

- Évad: alapértelmezetten a napi dátum szerinti aktuális évad 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki a rendszerben már létező személyek 

közül. Kiválasztás után betöltődnek az adatok a további mezőkbe, és ezek nem módosíthatóak. Ha 

nem kerül személy kiválasztásra, akkor az adatok rögzíthetőek, amelyek mentéskor ellenőrzésre 

kerülnek. Ha a rendszerben léteznek hasonló adatú személyek, akkor ezek közüli választással, vagy új 

felhasználó létrehozásával kerül a játékos a listába.  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két adat 

- Születési hely: 200 karakteres szöveg írható be 

- Születési dátum: megadható  dátum választólistával, vagy kézzel  

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, de listából választható  

- Nem: férfi / nő - listából választható 

- Megye: listából választható 

- Intézmény: listából választható 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment és bezár gomb esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár hatására 

mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Új személy felvételekor, ha van adathasonlóság a személytörzzsel, ezen személyek választásra 

felajánlásra kerülnek az alábbi felületen:  
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A Beazonosítható mező kitöltése kötelező, melynek tartalma igen vagy nem lehet: 

- igen választása esetén kötelező az egyik rekord kiválasztása (de csak egy!)  

- nem választásakor új személy kerül létrehozásra a rendszerben  

Excel export 

Az Excel export gomb megnyomásakor az adott évadhoz tartozó Veterán programba regisztrált 

játékosok adatai kerülnek exportálásra. 

Az Export oszlopai: 

- Évad  

- Megye  

- Intézmény 

- Kategória 

- Új regisztráció?  

- Kód  

- Név  

- Titulus  

- Születéskori név  

- Nem  

- Anyja neve  

- Születési hely  

- Születési dátum  

- Állampolgárság  
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11.6.Nyári tábor 

A funkció lényege, hogy a Grassroots Igazgatóság meghirdeti a Bozsik Egyesületi programban résztvevő 

sportszervezetek számára azt, hogy ha nyári táborokat szerveznek, akkor támogatja azokat. A 

sportszervezetek a megadott feltételek mellett megrendezik és adminisztrálják a nyári táborokat, amely 

alapján a Grassroots igazgatóság ellenőrzi és jóváhagyja a táboroztatást, majd a támogatás utólagosan 

kifizetésre kerül számukra. 

11.6.1.Törzsadatok 

A nyári táborok törzsadatainak két nagy csoportja az un. Alapadatok és a Dokumentum típusok. A 

menüpontra kattintva ezek külön füleken jelennek meg. Az adatok szűrőfeltétele az évad, kitöltése 

kötelező. Alapértelmezetten a dátum szerint aktuális évad a labdarúgás sportágra vonatkozóan.  

Alapadatok fül 

Ezen a fülön van lehetőség arra, hogy a Grassroots programfelelősök felrögzítsék minden évadra 

vonatkozóan a táboroztatás szabályait, alapadatait. 

 
 

A funkció gombok: 

Új felvitel – új alapadatok felvitele – akkor van rá lehetőség, ha a kiválasztott évadhoz 

kapcsolódóan még nincs felrögzítve  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása, fájl feltöltés   
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Szerződés sablon – lehetővé teszi a dokumentum generálását 

Teljesítés igazolás sablon – lehetővé teszi a dokumentum generálását 

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Megadható és megjelenő adatok: 

- Regisztráció kezdete: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, megadása kötelező 

- Regisztráció vége: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, megadása kötelező - 

nagyobbnak kell lennie, mint a regisztráció kezdete 

- Támogatott időszak kezdete: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, megadása 

kötelező 

- Támogatott időszak vége: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, megadása 

kötelező - nagyobbnak kell lennie, mint a támogatott időszak kezdete. 

- Minimális résztvevő szám: egész szám adható meg, megadása kötelező 

- Ebből regisztrálatlan: egész szám adható meg, megadása kötelező 

- Táboronkénti támogatási összeg: egész szám adható meg, megadása kötelező 

- Számla tartalma: szövegként adható meg, max. 50 karakterrel, megadása kötelező 

- Számla és szerződés benyújtásának határideje: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható 

meg, megadása kötelező 

- Számla kifizetési határideje: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, megadása 

kötelező 

- Státusz:  

- Új felvitelnél alapértelmezetten „tervezett” 

- Amikor a státusz „meghirdetett”-re módosul, a rendszer e-mailt küld ki a Bozsik 
Egyesületi Programban részt vevő sportszervezetek kapcsolattartóinak, azaz a 
Sportszervezet utánpótlás ügyintézője felhasználói csoportba tartozó felhasználóknak, 
azon sportszervezetek esetében, amelyeknek a teljesítése igazolt a Bozsik Egyesületi 
Programban.  
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E-mail tárgya: Nyári szünidei táborok regisztrációs lehetőség 
 

E-mail szövege: 
Tisztelt Kapcsolattartó! 
 
Tájékoztatjuk a Nyári szünidei labdarúgó táborok - program keretein belül támogatást 
igénybe venni jogosult sportszervezeteket, hogy az MLSZ ügyviteli rendszerének 
felületén <<RegisztrációKezdete>> naptól elérhetővé válik a „Nyári tábor” menüpont 
alatt a regisztrációs lehetőség. 
 
A részletes tájékoztatás és a részvételi feltételek a menüpontból letölthető fájlban 
találhatóak. 
 
Üdvözlettel:  
MLSZ Nyári Szünidei tábor programfelelős 

 

- Helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyv minta feltöltése: az új felvitel mentése után lehetőség van fájl 

feltöltésére 

Szerződés sablon gomb 

Az itt feltöltött dokumentum sablon alapján minden sportszervezet számára kigenerálható a nyári 

táboroztatáshoz kapcsolódó szerződés a Táboroztatás menüpont Jóváhagyás fülön található Szerződés 

generálása gomb megnyomásával. A gombot megnyomva a felhasználó generálhatja és letöltheti PDF 

formátumban a kiválasztott sportszervezet adataival a szerződést. 

 

Teljesítés igazolás sablon gomb 

 

Az itt feltöltött dokumentum sablon alapján minden sportszervezet számára kigenerálható a nyári 

táboroztatáshoz kapcsolódó teljesítés igazolás a Táboroztatás menüpontban található Teljesítés igazolás 

generálása gomb megnyomásával. A gombot megnyomva a felhasználó generálhatja és letöltheti PDF 

formátumban a kiválasztott sportszervezet adataival a teljesítés igazolást. 
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Dokumentum típusok 

Ezen a fülön határozzák meg a Grassroots programfelelősök minden évadra vonatkozóan, hogy milyen 

típusú dokumentumokat várnak a sportszervezetektől. Ezekhez kapcsolódóan sablon dokumentumokat 

is tölthetnek fel. 

 
A listában megjelenő oszlopok: 

- Név 

- Sablon 

A listánál élő funkció gombok: 

- Új felvitel – új dokumentum típus felvitele.  

- Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   
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- Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

- Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

 

A szerkesztő felület: 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Név: 100 karakteres szöveges mezőben adható meg a dokumentum típus megnevezése, 

kitöltése kötelező - ugyanazzal a dokumentumnévvel egy évadban csak egy dokumentum 

tölthető fel 

- Sportszervezetek által letölthető sablon feltöltése: fájl feltöltési lehetőség - egy dokumentum 

típushoz csak egy fájl tölthető fel; a feltöltés nem kötelező; a feltöltött fájlhoz kapcsolódóan 

Letöltés és Törlés gombok használhatóak. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

11.6.2.Táboroztatás 

 

A menüpontra kattintva a táboroztatások adatainak listája jelenik meg. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: kitöltése kötelező, alapértelmezetten a dátum szerint aktuális évad a labdarúgás sportágra 

vonatkozóan  

- Megye: kitöltése nem kötelező  

- a Grassroots koordinátor felhasználói csoportba tartozó felhasználók esetén 

alapértelmezett értéke a hozzájuk tartozó megye, amely nem módosítható 

- a Sportszervezet utánpótlás ügyintézője felhasználói csoportba tartozó felhasználók 

esetén a sportszervezetükhöz kapcsolódó megye az alapértelmezett, ennek 

módosítására nincs lehetőség 
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- Sportszervezet: kitöltése nem kötelező - a Sportszervezet utánpótlás ügyintézője felhasználói 

csoportba tartozó felhasználók esetén csak azok a sportszervezetek szűrhetőek, amelyekhez 

ügyintézőként hozzá vannak rendelve  

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Egyesület kód 

- Egyesület név 

- Tábor neve 

- Helység 

- Tábor kezdete 

- Tábor vége 

- Korosztály  

- Kapcsolattartó  

- E-mail  

- Telefonszám  

- Résztvevők száma 

- Ebből új regisztrált  

- Státusz  

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új nyári tábor felvitele – státusza tervezett  

Módosít – csak a tervezett státuszúak közül kiválasztott rekord módosítása – a tábor kezdete 

és/vagy a tábor vége dátumok módosíthatóak    

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak tervezett státuszú rekord törölhető. A törlés 

megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Dokumentumok – a kiválasztott táborhoz tartozó dokumentum sablonok letöltési, illetve a 

dokumentumok feltöltési lehetősége  

Résztvevők – a kiválasztott tábor résztvevőinek nyilvántartása 

Helyszíni ellenőrzés – az ellenőrzés eredményének rögzítése sablon letöltési és dokumentum 

feltöltési lehetőségekkel 

Jóváhagyás – bírálati eredmény rögzítése 

Szerződés – szerződés generálás és feltöltés 

Teljesítés igazolás – teljesítési igazolás generálás és feltöltés 

 

 
A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Sportszervezet kódja: Keresés gomb segítségével választható ki a feltételeknek megfelelően 

megszűrt sportszervezetek közül  

- Sportszervezet neve: kód alapján kitöltött 

- Tábor neve: 50 karakteres szabad szöveges mező, kitöltése kötelező 

- Helység: 50 karakteres szabad szöveges mező, kitöltése kötelező 

- Tábor kezdete: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, kitöltése kötelező 

- Tábor vége: dátum választóval vagy kézi rögzítéssel adható meg, kitöltése kötelező; nagyobbnak 

kell lennie a Tábor kezdete dátumnál 

- Korosztály: évadnak megfelelő korosztályok közül választólistából választható  

- Kapcsolattartó: választólistából választható a sportszervezet utánpótlás ügyintézői közül  

- E-mail: 50 karakteres szabad szöveges mező, kitöltése kötelező. 

- Telefonszám: 50 karakteres szabad szöveges mező, kitöltése kötelező. 

- Szakmai beszámoló: 5000 karakteres szabad szöveges mező, kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Dokumentumok  

A Dokumentumok gomb megnyomásakor a kiválasztott táborhoz kapcsolódó dokumentumok listája 

jelenik meg. 

 

 
A listanézet oszlopai: 

- Dokumentum típusa 

- Státusz 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott táborhoz tartozó dokumentumok közül kiválasztott rekord módosítása 

lehetséges   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül 

Vissza – hatására visszakerülünk a táborok listájához 
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A szerkesztő felületen rögzíthető adatok: 

- Dokumentum típus: listából választható 

- Sablon fájl letöltése gomb: ha a dokumentum típushoz létezik letölthető sablon fájl, akkor a 

gomb segítségével tölthetjük azt le; ha nincs, akkor a gomb inaktív 

- Feltöltés: fájl feltöltésre van lehetőség 

 

Résztvevők  

 

A Résztvevők gomb megnyomásakor a kiválasztott táborhoz kapcsolódó résztvevők listája jelenik meg. 

 

  
 

A listanézet oszlopai: 

- Sorszám  

- Kód  

- Név  

- Születéskori név  

- Születési hely  

- Születési idő  

- Anyja neve  

- Állampolgárság 

- Nem 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új résztvevő felvitele – akkor lehetséges, ha a tábor tervezett státuszú és a napi 

dátum a tábor regisztrációs időszakának kezdő- és végdátuma közé esik, vagy valamelyikkel 

egyenlő 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – akkor lehetséges, ha a tábor tervezett státuszú és 

a napi dátum a tábor kezdő- és végdátuma közé esik, vagy valamelyikkel egyenlő  
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Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése – akkor lehetséges, ha a tábor tervezett státuszú és a napi 

dátum a tábor kezdő- és végdátuma közé esik, vagy valamelyikkel egyenlő. A törlés megerősítést 

vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a táborok listájához 

Résztvevők ellenőrzése – új résztvevők regisztrálása (törzsesítése) 

 

A szerkesztő felületen megjelenő adatok elrendezése:  

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Regisztrációs kód: a Keresés gomb segítségével választható ki személy. Kiválasztáskor a többi 

adat betöltődik és ezek nem módosíthatóak. Ha nem kerül kiválasztásra személy, akkor a 

csillaggal jelölt adatok kötelezően megadandóak. Mentéskor ellenőrzésre kerülnek az adatok és 

szükség esetén új felhasználó kerül felvételre, vagy a hasonló felhasználók egyikével 

összepárosíthatóak az adatok. A választólistában csak olyan személyek jelennek meg, akiknek a 

születési dátumuk beleesik a korosztály dátum intervallumba és státuszuk aktív  

- Titulus (ifj., dr., stb.): 20 karakteres szöveg írható be, kitöltése nem kötelező 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat 

- Születési hely: 200 karakteres szöveg írható be, kitöltése kötelező 

- Születési dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező 

- Állampolgárság: alapértelmezetten magyar, kitöltése kötelező 

- Nem: alapértelmezetten bekínáljuk a csapatnál megadott nemet, kitöltése kötelező 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Résztvevők felvitele csak a tábor regisztrációs időszakában és annak „tervezett” státuszban lehetséges. 
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Résztvevők ellenőrzése 

 

Az ellenőrzés segítségével az egy táborhoz tartozó összes résztvevő adatát egyszerre ellenőrizzük, ahol a 

regisztrációs kód nincs még kitöltve.  

 

A gomb megnyomásakor megjelenik az ellenőrző felületet: 

 
 

A felület gombjai: Tovább, Mégsem 

 

A képernyő 4 tájékoztató adatot is tartalmaz:  

- Megjegyzés: ha nincs legalább 80%-ban hasonló személy a törzsben, akkor üresen marad. Ha 

van, akkor „Van hasonló” megjegyzés kerül ide. 

- Egyezőség: ha legalább 80%-ban hasonló személyt talál a program, akkor az átlagolt egyezőségi 

százalék kerül ide. 

- Kód: annak a személynek a regisztrációs kódja kerül ide, akinek az esetében a legmagasabb volt 

az átlagolt egyezőségi százalék. Ha nem volt legalább 80%-ban hasonló személy, akkor üresen 

marad. 

- Beazonosítható?: választólistából választható igen / nem értékekből. Alapértelmezetten 

mindenhol nem az értéke, kivéve, ahol található 100%-ban megegyező személy, ott igen kerül 

beállításra. Igenre csak akkor állítható át az érték, ha a program talált olyan személyt vagy 

személyeket, akiknél a legalább 80%-os egyezőség fennáll. 

A táblázat alján található Tovább gomb megnyomásakor a program ellenőrzi, hogy minden olyan sorban, 

ahol a Beazonosítható oszlop értéke „igen”, ki lett-e választva személy (pipa). Ha nem, akkor a következő 

üzenetet küldi: „Nem került minden esetben kiválasztásra a beazonosítható személy. Kérjük, 

ellenőrizze!”. 

 

Ha minden megfelelően kitöltésre került, akkor a Tovább gomb megnyomásakor a program az egyes 

sorokat a következőképp kezeli: 

- Beazonosítható = igen esetében mentéskor a kiválasztott személy résztvevőként felvitelre kerül.  

- Beazonosítható = nem esetében mentéskor az adatok a résztvevők és a személyek listájába is 

bekerülnek. 

Kód Beazonosítható?

3./1.

Szabó Dávid Szabó Dávid Budapest 1998.08.31Petrás Andrea magyar

Állampolg.Nem

Ssz.

EgyezőségMegjegyzésNév Titulus Születési név Születési hely Szül. dát.Anyja neve

0%

3./2.

Kovács Márk Kovács Márk Budapest 1991.03.30Ádám Ágnes magyarférfi

férfi 0%

Van hasonló

3./3.

Várhelyi Gábor Várhelyi Gábor Budapest 1987.08.22

Ssz.

1.

2.

3.

magyar

Várhelyi Gábor Várhelyi Gábor férfi Monostori Ágnes Budapest 1987.08.22 magyar

Budapest 1998.08.31 magyar

Kovács Márk Kovács Márk férfi Ádám Ágnes Budapest 1991.03.30

170919

4. Takács Lajos Takács Lajos

Egyezőség

100%

70%

71%

Név Titulus Születési név Nem Anyja neve

Szabó Dávid Szabó Dávid férfi

Kód

622180

124351

Születési hely Szül. dát.

5. Németh Emil Németh Emil férfi

férfi Horváth Éva Budapest 1992.03.30

0%Nagy Natália Budapest 1993.09.04 magyar

0%magyar

100% 6E+05

Állampolg.
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A végén a következő üzenet kerül kiírásra, amely bezárható: „Az adatok ellenőrzése megtörtént. Az 

ellenőrzött X rekordból Y db az új regisztráció.” 

 

Ha a táborhoz kapcsolódóan minden résztvevő esetén van regisztrációs kód (tehát megtörtént a 

résztvevők ellenőrzése), akkor a tábor státusza regisztrált lesz. 

Helyszíni ellenőrzés 

A gombra kattintva a következő felugró felület jelenik meg: 

 
 

A felületen megjelenő adatok: 

- Koordinátor véleménye: listából választható: a sportszervezet a feltételeknek eleget tett / a 

feltételeknek nem tett eleget, kitöltése kötelező 

- Megjegyzés: 1000 karakteres szöveg adható meg, kitöltése nem kötelező. 

- Ellenőrzés dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - alapértelmezetten az 

aktuális dátum, melynél nagyobb érték nem adható meg; kitöltése kötelező. 

- Ellenőr: alapértelmezetten a rögzítő felhasználó neve. 

- Jegyzőkönyv minta letöltése gomb: a gomb megnyomásával letölthető a Törzsadatok 

menüpontban az Alapadatok fülön feltöltött jegyzőkönyv minta. Ha nincs feltöltött fájl az évadra 

vonatkozóan, akkor a gomb inaktív. 

- Jegyzőkönyv feltöltése: 1 db fájl csatolására van lehetőség. 

- Fotók feltöltése: több fájl csatolása is lehetséges.  

 

A felület gombjai: Tovább, Mégsem. 
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Csak akkor szerkeszthető, ha a tábor státusza regisztrált vagy ellenőrzött. Más esetben csak a Mégsem 

gomb kerül megjelenítésre, és csak fájl letöltés lehetséges, feltöltés és törlés nem. 

Mentéskor a tábor státusza automatikusan „ellenőrzött”-re vált, ha „regisztrált” volt.  

Jóváhagyás 

A gombra kattintva a következő felugró felület jelenik meg:  

 
A felületen megjelenő adatok: 

- Státusz: jóváhagyott, hiánypótlás, vagy elutasított értékek közül választható. 

- Indoklás: 1000 karakteres szöveg adható meg hiánypótlás státusz esetén. 

- Elbírálás dátuma: az aktuális dátum töltődik be, nem módosítható. 

- Elbíráló: a felhasználó neve, nem módosítható. 

A felület gombjai: Tovább, Mégsem. 

Csak akkor szerkeszthető, ha a tábor státusza „ellenőrzött”, vagy „hiánypótlás”. A többi esetben csak a 

Mégsem gomb kerül megjelenítésre.  

Mentéskor az tábor kapcsolattartójának címére e-mail kerül kiküldésre a bírálati eredménnyel. 

Szerződés 

A gombra kattintva a program PDF formátumban legenerálja a kijelölt tábor sportszervezetéhez tartozó 

szerződést a generálás pillanatában érvényes, évadhoz feltöltött sablon fájl alapján (Törzsadatok / 

Alapadatok fül / Szerződés sablon gombnál történik a feltöltés).  

A gomb inaktív, ha: 

- nincs feltöltve a szükséges sablon dokumentum  

- a kijelölt táborhoz tartozó sportszervezetnek azonos évadon belül van más státuszú tábora, mint 

ellenőrzött vagy hiánypótlás 

 

A gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy van-e már szerződés rekordja az egyesületnek az adott 

évadra: 

- ha még nincs, akkor létrejön a szerződés 

- ha van, akkor a következő üzenetet jelenik meg:  
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 Az üzenetnél élő funkció gombok: 

Generálás –új szerződés generálása és PDF formátumú megjelenítése 

Megtekint – a meglévő szerződés megtekintése 

Vissza – hatására visszakerülünk a táborok listájához 

Teljesítés igazolás 

A gombra kattintva a program PDF formátumban legenerálja a kijelölt tábor sportszervezetéhez tartozó 

teljesítés igazolást a generálás pillanatában érvényes, évadhoz tartozó feltöltött sablon fájl alapján 

(Törzsadatok / Alapadatok fül / Teljesítés igazolás sablon gombnál történik a feltöltés).  

A gomb inaktív, ha: 

- nincs feltöltve a szükséges sablon dokumentum  

- a kijelölt táborhoz tartozó sportszervezetnek azonos évadon belül nincs szerződés rekordja. 

 

A gomb megnyomásakor ellenőrzésre kerül, hogy van-e a sportszervezet szerződés rekordjában 

teljesítési adat: 

- ha még nincs, akkor bekerül (teljesítés igazolás dátuma és az igazoló neve) 

- ha van, akkor a következő üzenetet jelenik meg: 

„A sportszervezethez már létezik teljesítés igazolás.  

Amennyiben a korábbi teljesítés igazolást törölni szeretné, és új teljesítés igazolást kíván 

generálni, nyomja meg a Generálás gombot.  

Amennyiben a meglévő teljesítés igazolást szeretné megtartani, és csak megtekinteni 

kívánja, nyomja meg a Megtekintés gombot.  

Visszatéréshez nyomja meg a Vissza gombot.” 

Az üzenetnél élő funkció gombok: 

Generálás – új teljesítési igazolás generálása és PDF formátumú megjelenítése 

Megtekint – a meglévő teljesítési igazolás megtekintése 
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Vissza – hatására visszakerülünk a táborok listájához 

11.7.Gyermek szektor 
 

A funkció lényege, hogy egyes mérkőzésekre 14 éven aluli gyerek csoportok és felnőtt kísérőik számára 

ingyenes jegyeket lehessen igényelni. Azt, hogy melyik mérkőzésre igényelhető jegy, a programfelelősök 

döntik el és ezeket a lehetőségeket meghirdetik. A jelentkezés egy külső regisztrációs felületen keresztül 

adható be. A beadott igényeket a programfelelősök elbírálják, az eredményről e-mailes értesítést kap az 

igénylő. 

 

A menüponthoz tartozó adatok két nagy csoportja a jegyigénylési paraméterek az egyes mérkőzésekre 

vonatkozóan, illetve a leadott igények bírálati adatai.  

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Évad: kitöltése kötelező, alapértelmezetten a dátum szerint aktuális évad a labdarúgás sportágra 

vonatkozóan 

- Mérkőzés: listából választható, kitöltése nem kötelező.  

 

11.7.1.Igénylési alapadatok  

 

Ezen a fülön van lehetőség olyan új mérkőzés megadására, amelyhez jegyigények adhatóak le, ill. itt 

módosíthatóak a már felrögzített mérkőzések jegyigénylési alapadatai. 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új jegyigénylési paraméterek megadása adott mérkőzésre vonatkozóan  

Módosít –a kiválasztott rekord módosítása – módosításra csak akkor van lehetőség, ha a 

szűrésnél évad és mérkőzés is kiválasztásra került  

 

A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Mérkőzés: listából választható a Keresés gomb segítségével, megadása nem kötelező. Ha 

mérkőzés kiválasztásra kerül, akkor a dátum, helyszín, hazai és vendég csapat adatok kitöltésre 

kerülnek és nem módosíthatóak. Csak jövőbeni mérkőzés választható. Ha nincs választás, akkor 

ezen adatok kézzel vihetőek be. 

- Mérkőzés dátuma: kézzel vagy dátum választóval, megadása kötelező. 

- Mérkőzés helyszíne: kézzel adható meg szöveges mezőben. 

- Hazai csapat: kézzel adható meg szöveges mezőben. 

- Vendég csapat: kézzel adható meg szöveges mezőben. 

- Igénylési időszak kezdete: kézzel vagy dátum választóval, megadása kötelező. 
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- Igénylési időszak vége: kézzel vagy dátum választóval, megadása kötelező. 

- Igényelhető jegyek összes darabszáma: egész szám adható meg. 

- Szervezetenként igényelhető jegyek darabszáma: egész szám adható meg, nem lehet nagyobb, 

mint az összes igényelhető jegyek száma. 

- Szervezetenként igényelhető gyermekjegyek darabszáma: egész szám adható meg, nem lehet 

nagyobb, mint az összes igényelhető jegyek száma. 

- Hány gyermek után küldhető egy fő kísérő: egész szám adható meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

11.7.2.Igények elbírálása 

 

Ezen a felületen jelennek meg a kiválasztott mérkőzéshez beadott igénylések. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Igény dátuma 

- Igénylő típusa 

- Igénylő kódja 

- Igénylő neve 

- Képviselő neve 

- Képviselő beosztása 

- Igényelt jegyek darabszáma 

- Gyermek 
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- Kísérő 

- Indoklás 

- Státusz 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása    

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Jóváhagyott igények exportja – az elfogadott igények lekérdezési lehetősége. 

 

A szerkesztő felület adatai: 

- Jóváhagyható jegyek száma: megjelenített, számolt adat, nem módosítható. Ha ez az érték nulla 

vagy negatív, akkor nem lehet jóváhagyott az igény státusza mentéskor. Pozitív érték esetén a 

Jóváhagyott jegyek darabszáma nem lehet nagyobb, mint ez az érték. 

- Igény dátuma: nem módosítható. 

- Igénylő típusa: nem módosítható. 

- Igénylő kódja: nem módosítható. 

- Igénylő neve: nem módosítható. 

- Megye: nem módosítható. 

- Irányítószám: nem módosítható. 

- Helység: nem módosítható. 

- Cím: nem módosítható. 

- Képviselő neve: nem módosítható. 
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- Képviselő beosztása: nem módosítható. 

- Képviselő e-mail címe: nem módosítható. 

- Igényelt jegyek darabszáma 

- Gyermek: nem módosítható. 

- Kísérő: nem módosítható. 

- Indoklás: nem módosítható. 

- Megjegyzés: nem módosítható. 

- Névre szóló jegykiadáshoz feltöltött fájl neve: megtekintésre letölthető.  

- Jóváhagyott jegyek darabszáma: a kettő együttes értéke nem haladhatja meg az első számolt 

mező értékét. 

- Gyermek: pozitív egész szám vagy nulla adható meg 

- Kísérő: pozitív egész szám vagy nulla adható meg 

- Státusz: beadott / jóváhagyott / elutasított értékek közül választható. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

A bírálat eredményéről e-mail-t kap az igénylő szervezet kapcsolattartója. 

Jóváhagyott igények exportja gomb 

 

 

A gomb megnyomásakor a mérkőzésre vonatkozó „Jóváhagyott” státuszú igények adatai kerülnek az 

excel állományba.  
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Könyvelés elszámolás 12.

12.1.Személyek adatai 

12.1.1.Személyek munkaviszony adatai 

 

A fülre kattintva a személyek munkaviszony adatai kerülnek megjelenítésre.  

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Munkaviszony kezdete 

- Munkaviszony vége 

- Próbaidő kezdete 

- Próbaidő vége 

- Felettes kódja 

- Felettes neve 

- Utolsó orvosi vizsgálat időpontja 

- Alkalmasság érvényességi végdátuma 

- Önkéntes nyugdíjpénztár neve 

- Önkéntes egészségpénztár neve 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új munkaviszony adat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk az intézmények listájához 

Nyilatkozatok – MLSZ foglalkoztatottak nyilatkozatának megtekintése, jóváhagyása 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Személy kódja: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - egy személyhez egy időszakra vonatkozóan csak egy érvényes munkaviszony 

adat létezhet; munkaviszony adatokat csak olyan személynek lehet rögzíteni, aki a 

munkaviszony időszakában kapcsolódik szervezeti egységhez - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személyhez tartozó név kerül megjelenítésre - nem módosítható. 

- Munkaviszony kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- Munkaviszony vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet kisebb a kezdő 

dátumnál – kitöltése nem kötelező. 

- Próbaidő kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Próbaidő vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet kisebb a kezdő 

dátumnál – kitöltése nem kötelező. 

- Utolsó orvosi vizsgálat időpontja: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet 

az aktuális dátumnál nagyobb – kitöltése nem kötelező. 

- Alkalmasság érvényességi végdátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - 

kitöltése nem kötelező. 

- Önkéntes nyugdíjpénztár neve: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem kötelező.  

- Önkéntes egészségpénztár neve: szöveges mezőben adható meg - kitöltése nem kötelező. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy a személy a munkaviszony időszakában kapcsolódik-e szervezeti 

egységhez. Ha ez nem teljesül, akkor  

 
üzenet jelenik meg és az adatok nem menthetőek. 

 

Nyilatkozatok 

 

A funkció célja, hogy az MLSZ-szel munkaviszonyban álló személyek által felrögzített „MLSZ alkalmazott” 

típusú nyilatkozatok megtekinthetőek, jóváhagyhatóak legyenek. 

 

A gombra kattintva az adott személy nyilatkozatainak listájához jutunk. A lista lapozós, minden oszlopra 

szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Év 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Nyilatkozat státusza 

 

A listánál élő funkció gombok: Nyilatkozat adatai, Vissza. 

A Nyilatkozat adatai gomb megnyomására a felületen megjelenítésre kerül a személyhez tartozó 

nyilatkozat a hozzá tartozó adatokkal, melyek módosíthatóak. 
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A szerkesztő felületen megjelenő adatok: 

- Év: 4 jegyű egész számmal adható meg – új rekord felvitelekor alapértelmezetten az aktuális év - 

kitöltése kötelező, jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező, jóváhagyott 

státuszban már nem módosítható; mentéskor, ha az előző rekord dátumig mezője üres, akkor az 

itt megadott dátumot megelőző nap kerül bele.  

- Dátumig: program tölti, felhasználó által nem módosítható. 

- Státusz: új felvitelkor „rögzített” – „jóváhagyott” státuszban csak a gépjármű adatok 

módosíthatóak. 

- Elszámolás módja: listából választható - kitöltése kötelező, „jóváhagyott” státuszban már nem 

módosítható. 

- Van 36 órás munkaviszonya?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az 

Elszámolás módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem 

módosítható; Igen választása esetén a Munkahely adatok blokk kitöltése kötelező. 

- MLSZ alkalmazott?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az Elszámolás 

módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Munkahely adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha van 36 

órás munkaviszonya a személynek; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Munkahely neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 
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- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha az 

elszámolás módja „számlát ad”; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Vállalkozás neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adószáma: 11 karakteres mezőben számokkal adható meg. 

- Vállalkozás bankszámlaszáma: 24 karakteres mezőben számokkal adható meg.  

- SUP kód: adatátadási azonosító. 

- Gépjármű adatok: a mezők kitöltése nem kötelező – az adatok jóváhagyott státuszban is 

módosíthatóak. 

- Rendszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Teljesítmény: 5 karakteres szöveges mezőben adható meg. 

- Üzemanyag típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Gépjármű tulajdonosa?: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Nyilatkozat értékek - csak akkor adható meg itt érték, ha az Elszámolás módja magánszemély: 

- Nyilatkozat típus: minden érvényes nyilatkozat típus neve 

- Érték: a nyilatkozat típustól függően listából választható, vagy megadható a mező 

értéke. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

A rekordok mentéskor „jóváhagyott” státuszban jönnek létre, illetve kerülnek mentésre. 

 

12.1.2.Személyek munkaszerződései  

 

A fülre kattintva a személyek munkaviszony adatai kerülnek megjelenítésre.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Bruttó bér 

- Cafeteria éves keret 

- Heti munkaidő 

- Szerződés érvényességi dátumtól 

- Szerződés érvényességi dátumig 

- Beosztás/Munkakör 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új munkaszerződés adat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kódja: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 

választható ki - egy személyhez egy időszakra vonatkozóan csak egy érvényes munkaszerződés 

adat létezhet; munkaszerződés adatokat csak olyan személynek lehet rögzíteni, akinek a 

munkaszerződés időszakában van munkaviszonya - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személyhez tartozó név kerül megjelenítésre - nem módosítható. 

- Bruttó munkabér: egész szám adható meg - kitöltése nem kötelező.  

- Cafeteria éves keretösszeg: egész szám adható meg – kitöltése kötelező. 

- Heti munkaidő: egész szám adható meg – kitöltése nem kötelező.. 

- Érvényességi dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező. 

- Érvényességi dátumig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, nem lehet kisebb a 

kezdő dátumnál – kitöltése nem kötelező. 

- Beosztás/Munkakör: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy a személynek a munkaszerződés időszakában van-e munkaviszonya. 

Ha ez nem teljesül, akkor 

 
üzenet jelenik meg és az adatok nem menthetőek. 
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12.1.3.Személyek dokumentumai 

 

Ebben a listában a személyek dokumentumai láthatóak, melyeket ők maguk, vagy munkáltatójuk csatolt 

a rendszerbe.  

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dokumentum típus 

- Fájl neve 

- Csatolás dátuma 

 

Ha a dokumentum típusa „munkavállaló által csatolt dokumentum”, akkor itt csak megtekinthető. Az 

ehhez a menüponthoz hozzáférő felhasználó csak „munkáltató által csatolt dokumentum” típusú 

dokumentumot tölthet fel. 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új dokumentum felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői:  

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személyhez tartozó név, nem módosítható. 

- Dokumentum típusa: csak „munkáltató által csatolt dokumentum” típus adható meg – kitöltése 

kötelező.  

- Feltöltött fájl: a szokásos fájl feltöltési lehetőség 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Minden ilyen típusú dokumentum feltöltésekor e-mail-t kap az a személy, akihez a dokumentum 

kapcsolódik, az alábbi tartalommal: 

 

Tisztelt Pfund Gyula! 

 

Az IFA rendszerbe új dokumentum került feltöltésre Önnek. A Saját adatok modul Elszámolási törzsadatok 

menüpontjában tekintheti meg a feltöltött dokumentumot. 

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

 

 

12.1.4.Személyek végzettsége 

 

A Saját adatok / Személyes törzsadatok menüpontban a Végzettség fülön is megjelenő adatok jelennek 

meg ebben a menüpontban, de csak azokra a személyekre vonatkozóan, akikhez tartozik munkaviszony 

adat.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Szint 

- Név 

- Besorolás 

- Intézmény 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Típus 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új végzettség felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői:  

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személyhez tartozó név, nem módosítható. 

- Végzettség szintje: listából választható – kitöltése kötelező. 

- Végzettség neve: szöveg írható be – kitöltése kötelező. 

- Besorolás: a végzettség besorolása szövegesen – kitöltése nem kötelező. 

- Képző intézmény neve: szöveg írható be – kitöltése nem kötelező. 

- Tanulmány kezdete: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Tanulmány vége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése nem kötelező. 

- Típus: listából választható – kitöltése nem kötelező. 

- Fájl feltöltés: lehetőség van a végzettséget igazoló okmány feltöltésére. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

12.1.5.Személyek nyelvtudása 

 

A Saját adatok / Személyes törzsadatok menüpontban a Nyelvtudás fülön is megjelenő adatok jelennek 

meg ebben a menüpontban, de csak azokra a személyekre vonatkozóan, akikhez tartozik munkaviszony 

adat.  
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Nyelv 

- Fokozat 

- Típus 

- Kiállító szervezet 

- Vizsga dátum 

- Hallás utáni értés 

- Olvasás 

- Társalgás 

- Folyamatos beszéd 

- Írás 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új nyelvtudás adat felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 
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A szerkesztő felület mezői:  

- Személy kódja: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával választható 

ki - kitöltése kötelező. 

- Személy neve: a választott személyhez tartozó név, nem módosítható. 

- Nyelv: listából választható – kitöltése kötelező. 

- vizsgával rendelkezik? – igen/nem 

- igen válasz esetén megadható adatok: 

- fokozat – alapfokú, középfokú, felsőfokú - listából kiválasztva 

- típus –szóbeli, írásbeli, komplex - listából kiválasztva   

- nem válasz esetén megadható adatok: 

- hallás utáni értés: a szint listából választható 

- olvasás: a szint listából választható 

- társalgás: a szint listából választható 

- folyamatos beszéd: a szint listából választható 

- írás: a szint listából választható 

- fájl feltöltés: lehetőség van igazoló dokumentum feltöltésére. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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12.2.Cafeteria adatok ellenőrzése 
 

Ebben a menüpontban tekinthető meg, hogy melyik személy milyen cafeteria igényeket rögzített be egy 

adott évre vonatkozóan. A listában csak azok a személyek és a hozzájuk kapcsolódó cafeteria adatok 

kerülnek megjelenítésre, akiknek van munkaszerződésük. 

 

A menüponthoz tartozó szűrés: 

- Év: az év szűréssel azok az adatok kerülnek megjelenítésre a listában a személyhez 

kapcsolódóan, amelyek a megadott évben érvényesek; ha egy személynek a megadott évben 

több érvényes szerződés rekordja is van (pl. év közben történt munkaszerződés változás), akkor 

több sor kerül megjelenítésre hozzá kapcsolódóan; a szűrés alapértelmezett értéke az aktuális 

év - kitöltése kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Érvényességi dátumtól – munkaszerződés adata 

- Érvényességi dátumig – munkaszerződés adata 

- Éves keretösszeg – munkaszerződés adata 

- Arányosított keretösszeg – számolt adat 

- Igényelt havi összeg 

- Igényelt éves összeg 

- Státusz 

 

A listanézethez tartozó gombok: Megtekint, Módosít. 
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A szerkesztő felületen megjelenítésre kerülnek a személyhez az adott évben, adott szerződéshez 

hozzárendelt elemek táblázatos formában, melynek oszlopai: 

- Cafeteria típusa: cafeteria típus neve 

- Összege: módosításkor lehetőség van az összeg javítására, módosítására. 

 

A táblázat felett megjelenítésre kerülnek a személy adatai: regisztrációs kódja és neve. 

 

A táblázat alatt egy Státusz mező található, ahol a módosítás joggal rendelkező felhasználó a „Nyitott” 

státuszú rekordokat „Lezárt” státuszba állíthatja. Lezárt státuszú rekordok esetében módosításra már 

nincs lehetőség. 

 

12.3.Jelenléti adatok 
 

12.3.1.Személyek jelenléti adatai 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten a hónaphoz tartozó év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónapot megelőző hónap - kitöltése kötelező.  

- Személy: listából választható – kitöltése nem kötelező.  
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A listanézet oszlopai a következők: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátum 

- Típus 

- Érkezés időpontja 

- Távozás időpontja 

- Ledolgozott órák száma 

- Státusz 

- Lezárt 

 

A listanézet gombjai: Generálás, Lezárás 

 

Generálás 

 

A gombra kattintva felugró ablakban egy kérdés jelenik meg:  
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Jelenléti adatot generálni csak olyan hónapra lehet, amelyik szerepel a (Törzsadatok\Bérszámfejtési 

törzsek) Naptárban. A naptárban szereplő típus (munkanap, vagy munkaszüneti nap) alapvetően 

befolyásolja a jelenléti adatok kezelését, ezért fontos, hogy az említett törzsadat rendben legyen! 

„Igen” válasz esetén megadható az év és a hónap, amire jelenléti adatokat generálni akarunk: 

 

 
 

A Tovább gombra kattintva a program jelenlét rekordokat generál a megadott hónap napjaira, és azokra 

a személyekre vonatkozóan, akiknek az adott hónapban van érvényes munkaszerződésük. Csak azokra a 

dátum-személy párokra készül jelenlét rekord, amelyekhez még nincs ilyen rekord, és az adott napon 

érvényes a munkaszerződés. A létrehozott rekordok státusza munkanap esetén „rögzítendő”, 

munkaszüneti nap esetén „rögzített” lesz.  

 

Ha a rekordok generálása sikertelen, az 

 

 
 

üzenet jelenik meg, segítséget adva ahhoz, hogy kideríthető legyen, miért nem volt sikeres a tétel 

generálás. 

 

Lezárás gomb 

 

A Lezárás gombra kattintva a program megkérdezi, hogy valóban le akarja-e zárni a megadott hónap 

jelenlét adatait a felhasználó: 
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Ha a válasz „igen”, akkor a program a következő ellenőrzéseket végzi: 

- Ellenőrzi, hogy van-e nem lezárt távollét rekord a megadott hónapban, és ha van, nem engedi 

lezárni a jelenlét adatokat. „A jelenléti ívek nem zárhatóak, mert még van olyan távollét rekord, 

amely nem került lezárásra.” 

- Ellenőrzi, hogy van-e nem lezárt túlóra rekord a megadott hónapban, és ha van, nem engedi 

lezárni a jelenlét adatokat. „A jelenléti ívek nem zárhatóak, mert még van olyan túlóra rekord, 

amely nem került lezárásra.” 

- Ellenőrzi, hogy van-e még „rögzítendő” státuszú jelenlét rekord a megadott hónapban, és ha 

van, nem engedi lezárni a jelenlét adatokat. „A jelenléti ívek nem zárhatóak, mert még van olyan 

jelenléti rekord, amely nem került rögzítésre.” 

Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a zártság jelölő „igen”-re áll a hónaphoz tartozó jelenlét 

rekordokban.  

 

12.3.2.Személyek távollét adatai 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten a hónaphoz tartozó év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónapot megelőző hónap - kitöltése kötelező.  

- Személy: listából választható – kitöltése nem kötelező. 
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A listanézet oszlopai a következők: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátum 

- Típus 

- Távollét típusa 

- Státusz 

- Lezárt 

 

A listanézet gombja: Lezárás 

 

A Lezárás gombra kattintva a program megkérdezi, hogy valóban le akarja-e zárni a megadott hónap 

távollét adatait a felhasználó: 

 

 
 

Ha a válasz „igen”, akkor a program ellenőrzi, hogy van-e „bejelentett” státuszú távollét rekord a 

megadott hónapban, és ha van, nem engedi lezárni a jelenlét adatokat. „A távolléti adatok nem 

zárhatóak, mert még van olyan távollét rekord, amely nem került jóváhagyásra vagy elutasításra.” 
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Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a zártság jelölő „igen”-re áll a hónaphoz tartozó távollét 

rekordokban. 

 

12.3.3.Személyek túlóra adatai 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten a hónaphoz tartozó év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónapot megelőző hónap - kitöltése kötelező.  

- Személy: listából választható – kitöltése nem kötelező. 

 

 
 

A listanézet oszlopai a következők: 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Dátum 

- Típus 

- Túlóra típusa 

- Túlórák száma 

- Státusz 

- Lezárt 

 

A listanézet gombja: Lezárás. A gombra kattintva a program megkérdezi, hogy valóban le akarja-e zárni a 

megadott hónap túlóra adatait a felhasználó: 
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Ha a válasz „igen”, akkor a program ellenőrzi, hogy van-e „elrendelt”, vagy „elvégzett” státuszú túlóra 

rekord a megadott hónapban, és ha van, nem engedi lezárni a jelenlét adatokat. „A túlóra adatok nem 

zárhatóak, mert még van olyan túlóra rekord, amelynek elszámolhatósága nem került megadásra.” 

 

Ha az ellenőrzés nem talál hibát, akkor a zártság jelölő „igen”-re áll a hónaphoz tartozó túlóra 

rekordokban. 

 

 

12.4.Elszámolási adatok 
 

Ebben a menüpontban van lehetőség a kifizetési jegyzékek rögzítésére, ill. a bérszámfejtett adatok 

megtekintésére. 

 

12.4.1.Kifizetési jegyzékek  

 

Ezen a felületen vihetőek fel a kifizetési jegyzékek. A listában minden felhasználó csak a saját 

megyéjéhez tartozó kifizetési jegyzékeket láthatja (kivéve az admint, aki mindent láthat). 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Azonosító 

- Sorszám 

- Év 

- Hónap 

-  Megye 

- Típus 

- Megnevezés 

- Fizetési tervdátum 

- Fizetési ténydátum 

- Összeg: számolt adat, felösszesítésre kerülnek az adott bérjegyzékhez tartozó utalandó összegek 

- Bevallási hónap 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kifizetési jegyzék felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „nyitott” státusz esetén.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Utalandó fájl generálása – információs fájl létrehozása. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Sorszám: a program automatikusan osztja megyén és éven belül. 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év, de módosítható - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap, de módosítható - kitöltése kötelező. 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználó megyéje, és nem módosítható (kivéve az admin 

felhasználót, aki választhat megyét) - kitöltése kötelező.  

- Típus: listából választható - kitöltése kötelező. 

- Megnevezés: szöveg adható meg - kitöltése kötelező. 

- Fizetési tervdátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése kötelező. 

- Fizetési ténydátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva, kitöltése nem kötelező. 

- Bevallási hónap: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Státusz: alapértelmezetten „nyitott” - kitöltése kötelező; „zárt” státuszban csak akkor menthető 

a rekord, ha kitöltésre kerül a fizetési ténydátum és a bevallási hónap mező is; „fizetett” státusz 

kézzel nem állítható be, azt automatikusan állítja a program az utalandó fájl elkészülte után. 

 

Utalandó fájl generálása  

 

A gomb csak „zárt” és „fizetett” státuszú bérjegyzék rekordok esetében aktív. 

Ellenőrzésre kerül, hogy a listában megjelenő rekordok mindegyikéhez van-e bankszámlaszám adat. Ha 

ez nem teljesül, akkor a Tovább gomb megnyomásakor az „X regisztrációs kódú személynek hiányzik a 

bankszámlaszáma.” üzenet jelenik meg. 

 

„zárt” státuszú kifizetési jegyzék esetében az Utalandó fájl generálása gombra való kattintáskor 

megjelenítésre kerül egy lista, amelyben szerepelnek a kifizetési jegyzékhez tartozó utalandó tételek. 
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A lista oszlopai a következők: 

- Sorszám 

- Kód 

- Név 

- Bankszámlaszám 

- Összeg 

- Megjegyzés 

 

A felugró ablak alján Tovább és Mégsem gombok találhatóak. A Tovább gomb megnyomásának hatására 

elkészül a banki utalási fájl és a kifizetési jegyzék státusza a hozzátartozó tételekkel együtt „fizetett”-re 

áll át.  

 

„fizetett” státusz esetén először a következő figyelmeztetés jelenik meg:  

 

 
 

A Tovább gomb hatására az utalási fájl újra generálásra kerül.  
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12.4.2.Bérszámfejtési adatok  

 

Ezen a felületen tekinthetőek meg a bérszámfejtési adatok, a státuszaik, és itt rendelhetőek kifizetési 

jegyzékhez a már bérszámfejtett adatok. A listában minden felhasználó csak a saját megyéjéhez tartozó 

rekordokat láthatja (kivéve az admint, aki mindent láthat). 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év, de módosítható - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap, de módosítható - kitöltése kötelező. 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználó megyéje - kitöltése kötelező. 

- Státusz: átadott / visszavett lehetőségek közül választható, alapértelmezetten „visszavett” - 

kitöltése kötelező.  

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Személy típusa 

- Esemény típusa - lehetőségei: 

- verseny mérkőzés 

- minitorna mérkőzés 

- minitorna 

- válogatott mérkőzés 

- válogatott esemény 

- egyéb esemény 

- Bozsik Egyesületi esemény 
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- Bozsik Intézményi esemény  

- Mérkőzés azonosítója 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Utalandó összeg 

- Kifizetési jegyzék 

- Státusz 

 

A listanézet gombja: Kifizetési jegyzékhez rendelés 

 

Kifizetési jegyzékhez rendelés 

 

A listanézetben a szűréseket követően megjelenő adatok rendelhetőek hozzá kifizetési jegyzékhez, de 

csak azok, amelyek még nem szerepelnek kifizetési jegyzékben, és ahol a tétel státusza „visszavett”.  

A gombra kattintva egy felugró ablakban van lehetőség azon kifizetési jegyzék kiválasztására, melyhez 

tételeket akarunk rendelni: 

 

 
 

A mezőben, legördülő listában szerepelnek a „nyitott” státuszú kifizetési jegyzékek a megyéhez 

tartozóan, és ezek közül választhat a felhasználó. A felugró ablak gombjai: Tovább és Mégsem. A Tovább 

gombra kattintva a kiválasztott kifizetési jegyzékhez rendelődnek a megfelelő tételek. 

 

12.4.3.Számla adatok  

 

Ezen a fülön megjelenítésre kerülnek a számlát adó hivatalos személyek utalandó számlái. A listában 

minden felhasználó csak a saját megyéjéhez tartozó adatokat láthatja (kivéve az admint, aki mindent 

láthat). 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év, de módosítható - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónapot megelőző hónap, de módosítható - kitöltése 

kötelező. 

- Megye: alapértelmezetten a felhasználó megyéje - kitöltése kötelező. 
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A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Személy kód 

- Személy név 

- Esemény típusa: „küldés mérkőzésre” / „egyéb küldés” / „egyéb elszámolás” 

- Mérkőzés azonosítója 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Utalandó összeg 

- Kifizetési jegyzék 

- Státusz 

 

A listanézet gombja: Kifizetési jegyzékhez rendelés 

 

Kifizetési jegyzékhez rendelés 

 

A listanézetben a szűréseket követően megjelenő adatok rendelhetőek hozzá kifizetési jegyzékhez, de 

csak azok, amelyek még nem szerepelnek kifizetési jegyzékben, és ahol a tétel státusza „rögzített”.  

A gombra kattintva egy felugró ablakban van lehetőség azon kifizetési jegyzék kiválasztására, melyhez 

tételeket akarunk rendelni: 
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A mezőben, legördülő listában szerepelnek a „nyitott” státuszú kifizetési jegyzékek a megyéhez 

tartozóan, és ezek közül választhat a felhasználó. A felugró ablak gombjai: Tovább és Mégsem. A Tovább 

gombra kattintva a kiválasztott kifizetési jegyzékhez rendelődnek a megfelelő tételek. 

 

Sportszervezetek 13.

13.1.Licenc ügyintézés 

13.2.Ügyintézés, adminisztráció 

13.2.1.Játékos ügyintézés  

 

A menüpontra kattintva 5 féle ügyintézési lehetőség jelenik meg: 

- Igazolási, átigazolási kérelem 

- Nemzetközi átigazolási kérelem 

- Kiskorúak nemzetközi átigazolása 

- Versenyengedély kérelem 

- Játékos szerződések 
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A képernyő felső részén az alábbi szűrési lehetőségek találhatóak: 

- Sportág: listából választható - kitöltése kötelező; alapértelmezetten: Labdarúgás. 

- Évad: listából választható - kitöltése kötelező; alapértelmezetten az aktuális dátumnak 

megfelelő évad.  

- Sportszervezet: a sportszervezet rövid neve - kitöltése kötelező; alapértelmezetten: amely 

szervezetnél a felhasználó kapcsolattartó.  

- Játékos: listából választható ki a sportszervezethez tartozó játékosok közül.  

Igazolási, átigazolási kérelem  

 

Ezen a fülön van lehetősége a sportszervezetnek arra, hogy új belföldi igazolási, átigazolási kérelmeket 

adjon be, ill. a már beadott kérvényeinek állapotát ellenőrizze. Ezen kívül megjelenítésre kerülnek azok 

az átigazolási és kölcsönadási kérelmek is, amelyeket más sportszervezet adott be olyan játékosra 

vonatkozóan, akinek érvényes igazolása/szerződése van a szűrésben kiválasztott sportszervezethez. 
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A listanézeten megjelenő adatok: 

- Sorszám 

- Játékos kódja 

- Játékos neve  

- Tranzakció típusa 

- Sportág 

- Versenyrendszer 

- Játékos új státusza 

- Igazolás azonosítója 

- Átadó sportszervezet 

- Átvevő sportszervezet  

- Eljárási díj 

- Díj fizetve? 

- Kérelem státusza  

- Születési hely 

- Születési idő 

 

A listanézethez tartozó funkció gombok: Új felvitel, Módosít, Megtekint, Töröl. 

Új felvitel – új kérelem felvitele - csak az Átvevő tölti ki funkció lehetséges.  

Módosít - feltételekhez kötött: függ a kérelem státuszától és attól, hogy az átvevő vagy az  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

758 

átadó sportszervezet kapcsolattartója végzi a módosítást: 

- Átvevő sportszervezet kapcsolattartója beadott státuszban törölheti a kérelmet. 

- Átvevő sportszervezet kapcsolattartója csak „beadott” és „hiányos” státuszok 

esetén módosíthat a kérelem „Átvevő tölti ki” fülén lévő adatokban. A másik két 

fülhöz csak megtekintési joggal rendelkezik a kapcsolattartó. 

- Átadó sportszervezet kapcsolattartójának nincs joga törölni a kérelmet. 

- Átadó sportszervezet kapcsolattartója csak a beadott státuszú kérelem „Átadó 

tölti ki” fülön lévő adataiban módosíthat. A másik két fülhöz csak megtekintési 

joggal rendelkezik a kapcsolattartó.   

Megtekint - a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt  

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

 

A szerkesztő felületen 3 fül található: 

- Átvevő tölti ki 

- Átadó tölti ki 

- Igazoló szerv tölti ki 
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Átvevő tölti ki  

 

 
 

A rögzítő felület adatai: 

Igazolás alapadatai 

- Igazolás száma: nem módosítható. 

- Sorszám: nem módosítható. 

- Versenyrendszer: értéke alap vagy kiegészítő versenyrendszer. 

- Igazolás típusa: listából választható – megyére szűrt, csak kiegészítő versenyrendszer esetén 

jelenik meg 

- Tranzakció típusa: listából választható - kiegészítő versenyrendszernél kölcsönadás nem 

választható. 

- Szakág: listából választható – alapértelmezetten a szűrésben megadott sportág. 

- Igazolás státusza: listából választható – értékei: beadott, átadó jóváhagyta, átadó 

elutasította, hiányos, hiánypótolt, jóváhagyott, elutasított 
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- új felvitelkor csak beadott státusz adható meg. 

- az adatok módosítása csak beadott státusz esetén lehetséges, státusz változtatás 

hiányos státusz esetén lehetséges hiánypótolt státuszra.  

- Regisztrált játékos?: listából választható ki, hogy az adott játékos regisztrálva van-e már az 

MLSZ rendszerében, vagy nem - alapértelmezett értéke igen.  

- amennyiben a kiválasztott tranzakció típus átigazolás vagy kölcsönadás, akkor ez az 

érték nem módosítható  

- igen érték esetén a felhasználónak meg kell adnia a játékos regisztrációs kódját a 

Keresés gomb segítségével, ami után a játékos többi adata automatikusan kitöltésre 

kerül és nem módosíthatóak. 

- nem érték esetén a játékos alábbi adatait kézzel kell kitölteni kötelező jelleggel.  

- Játékos kódja: regisztrált játékos esetén a Keresés gomb segítségével listából 

választható, különben nem kitöltendő  

- Játékos új státusza: listából választható – lehetséges értékei: profi, amatőr, 

szerződtetett amatőr  

- Titulus: szöveges mező  

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol 

egy mezőbe kerül a két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy 

mezőbe kerül a két adat 

- Születési hely: szöveges mező  

- Születési idő: dátum választóval, vagy kézzel adható meg 

- Állampolgárság: listából választható  

- Nem: listából választható 

- Paragrafus száma: listából választható  

- Átadó sportszervezet: a sportszervezet rövid neve 

- Új felvitelnél: a játékos sportszervezete, ahol érvényesen igazolt, vagy igazolás 

kérelem esetén üres marad  

- Átvevő sportszervezet: a sportszervezet rövid neve  

- Új felvitelnél a szűrésben megadott sportszervezet  

- Kölcsönadás mettől: csak akkor jelenik meg a mező, ha a választott tranzakció típusa 

kölcsönadás – alapértelmezetten az aktuális dátum, és nem módosítható. 

- Kölcsönadás meddig: csak akkor jelenik meg a mező, ha a választott tranzakció típusa 

kölcsönadás – kitöltése kötelező  

- Igazolás dátuma: Új felvitelnél alapértelmezetten az aktuális dátum  

- Átigazolási díj van?: listából adható meg  

- Pénzmozgás nettó összege: pozitív egész számként adható meg – csak akkor jelenik meg, ha 

van díj 

- Fizető fél: listából választható – csak akkor jelenik meg, ha van díj  

- Megjegyzés: kitöltése kötelező alap versenyrendszer esetén, ha a játékosnak az évadon belül 

már legalább 2 igazolása/átigazolása van  
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Versenyengedély adatai:  

- Versenyengedély típus: listából választható az évadnak és versenyrendszernek megfelelő 

rekordok közül. 

- Versenyengedély díja: amennyiben az aktuális dátum az éven belül július 1. és december 31. 

közötti, vagy azokkal azonos, akkor az éves, ha az aktuális dátum január 1. és június 30. 

közötti, vagy azokkal azonos, akkor a féléves díj értéke jelenik meg. Amennyiben a 

játékosnak ez nem az első igazolása az évadban, a program díjkülönbözetet számol. 

- Átigazolás eljárási díja: a versenyengedély típusnak megfelelő érték jelenik meg. 

 

Szerződés adatai:  

- Szerződésszám: 50 karakteres szöveges mező áll rendelkezésre a szerződés számának 

megadására.  

- Szerződés típus: listából választható – értékei lehetnek: megbízási szerződés, 

munkaszerződés, amatőr szerződés 

- Dátumtól: dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg - nem lehet nagyobb, mint 

az aktuális dátum. 

- Dátumig: dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg. 

- Bér összeg: munka- vagy megbízási szerződés esetén adható meg. 

- Deviza: listából választható. 

- EKHO-s?: listából választható – értékei lehetnek: nem EKHO, EKHO. 

- Juttatás típusa: listából választható – értékei a szerződés típusától függőek.  

- Juttatás összege: pozitív egész szám vagy nulla adható meg. 

- Juttatás devizája: listából választható. 

- Rendelkezik közvetítővel?: igen/nem 

- Közvetítő neve: csak akkor írható, ha az előző mező értéke „igen”. 

- Megjegyzés: 1000 karakteres megjegyzés adható meg szabad szöveges mezőben. 

 

Törvényes képviselő adatai: ezek az adatok csak akkor jelennek meg, ha a játékos még nem töltötte be a 

18. életévét. Ebben az esetben a mezők kitöltése kötelező. 

- Név: szabad szöveges mezőben adható meg. 

- Anyja neve: szabad szöveges mezőben adható meg. 

- Születési helye: szabad szöveges mezőben adható meg. 

- Születési ideje: dátum választó segítségével, vagy kézzel beírva adható meg. 

- Neme: férfi/nő értékek közül választható. 

 

Dokumentumok feltöltése:  

- Dokumentum név: itt felsorolásra kerülnek az Igazolás típusnál meghatározott feltöltendő 

dokumentumok nevei (lásd! Nyilvántartási törzsek\Igazolás típusok). 

Kivételek: 

- Az első sorba a „Játékos igazolványok” dokumentum név kerül abban az esetben, ha Új 

igazolásra készül a kérelem. (Amennyiben a játékos nem volt regisztrált, automatikusan 
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létrejön egy regisztrációs kérelem is. Dokumentum feltöltése ide ilyen esetben kötelező. 

(Ha nem, üzenet. – megnézni, megírni) 

- A második sorba a „Játékos fotó” dokumentum név kerül abban az esetben, ha a játékos 

nem regisztrált, vagy nincs érvényes fotója. Dokumentum feltöltése ide ilyen esetben 

kötelező.  

- A harmadik sorba a „Szerződés” dokumentum név kerül abban az esetben, ha a játékos új 

státusza „profi”, vagy „szerződtetett amatőr”.   

- Leírás: az Igazolás típusnál meghatározott leírás jelenik meg (lásd! Nyilvántartási 

törzsek\Igazolás típusok\Feltöltendő dokumentumok). 

- Sablon: ha a dokumentumhoz van feltöltött sablon fájl, akkor az itt letölthető. 

- Fájl neve: a Feltöltés gomb megnyomásával betallózott fájl neve jelenik meg itt.  

 

A Feltöltés gomb megnyomásakor felugró ablak a következő: 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy az adott játékos igazolt-e.  

- Igazolás esetén, ha már igazolt, az „Igazolás típusú tranzakció nem lehetséges, mert a 

játékosnak van érvényes igazolása a megadott sportágban.” üzenet jelenik meg. 

- Átigazolás vagy Kölcsönadás esetén, ha még nem igazolt, az „Átigazolás vagy 

kölcsönadás típusú tranzakció nem lehetséges, mert a játékosnak nincs érvényes 

igazolása a megadott sportágban.” üzenet jelenik meg. 

 

Új felvitelnél az igazolási/átigazolási kérelem státusza beadott lesz. (Továbbá létrejön egy 

versenyengedély kérelem, egy szerződés rekord is (ha szükséges) és ha nem regisztrált játékosról van szó, 

egy regisztráció kérelem is.)  

 

Átadó tölti ki  

 

A fül csak átigazolás vagy kölcsönadás, illetve alap versenyrendszer esetén jelenik meg. 
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A felület csak módosítással szerkeszthető, és csak az Átadó sportszervezet kapcsolattartójának van joga 

módosítani az itt megadott adatokat. 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Az átadó sportszervezet tudomásul veszi a játékos átigazolását: igen lehetőség állítható be 

módosításkor. Csak akkor jelenik meg ez a mező, ha az átadó sportszervezethez kapcsolódó 

igazolásban a játékos új státusza „amatőr”. Igen érték beállítása esetén az „átadó 

jóváhagyta”, Nem érték beállítása esetén az „átadó elutasította” státuszba kerül az igazolás. 

- Az átadó sportszervezet hozzájárul a játékos átigazolásához/kölcsönadásához: igen/nem 

lehetőség állítható be módosításkor. Csak akkor jelenik meg ez a mező, ha az átadó 

sportszervezethez kapcsolódó „beadott” státuszú igazolásban a játékos új státusza „profi”, 

vagy „szerződtetett amatőr”. Igen érték beállítása esetén az „átadó jóváhagyta” Nem érték 

beállítása esetén az „átadó elutasította” státuszba kerül az igazolás. Nem érték beállítása 

esetén megjelenik az Indoklás mező, melynek kitöltése ez esetben kötelező. 

- Indoklás: szöveges mezőben kell megindokolni, hogy miért utasítja el az igazolási kérelmet a 

sportszervezet. 

- Kölcsönadás ideje alatt bérfizetés módja: átadó / átvevő lehetőség közül választható 

módosításkor. Csak akkor jelenik meg ez a mező, ha profi játékos kérelméről van szó, 

melyben a tranzakció típus Kölcsönadás.  

- Szerződés bontás dátuma: csak akkor jelenik meg ez a mező, ha a játékosnak van érvényes 

(jóváhagyott) szerződése az átadó sportszervezethez és a kérelem tranzakció típusa 

Átigazolás, vagy Kölcsön visszaadás. Ebben az esetben kitöltése kötelező, dátum választóval 

választható, vagy kézzel adható meg. Mentéskor a játékos szerződésének státusza 

„felbontás alatt”-ra változik. 

- Szerződés bontás feltöltése: ha van bontási dátum, akkor kötelező a szerződés bontáshoz 

csatolt fájlt feltölteni, a lehetőség csak akkor jelenik meg.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Az átadó sportszervezet tudomásul veszi a játékos átigazolását: q

Az átadó sportszervezet hozzájárul a játékos átigazolásához/kölcsönadáshoz: q

Kölcsönadás ideje alatt bérfizetés módja: q

Szerződésbontás dátuma:

Szerződésbontás feltöltése
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Igazoló szerv tölti ki  

 

 
 

A fül megjelenését és adattartalmát a kérelem státusza határozza meg:  

- „beadott”, „átadó jóváhagyta” és „átadó elutasította” státusz esetén a fül nem jelenik meg. 

- „hiányos” státusz esetén a fülön megjelenik a tájékoztatás a hiányról, „Kérelmét az igazoló 

szervezet hiányosnak ítélte. Kérjük, végezze el a szükséges hiánypótlást.”, valamint a 

„Hiánypótlási előírás:” részletei. Módosításra nincs lehetőség ezen a felületen. 

- „hiánypótolt” státusz esetén a fülön a bírálatig a következő tájékoztatás jelenik meg: „A 

beadott hiánypótlást az igazoló szervezet még nem ellenőrizte. Kérjük szíves türelmét.” 

- „jóváhagyott” státusz esetén a fülön a következő tájékoztatás jelenik meg: „Igazolási / 

átigazolási / kölcsönadási kérelme jóváhagyásra került, az igazolás / átigazolás / kölcsönadás 

érvénybe lépett.” 

- „elutasított” státusz esetén a fülön a következő tájékoztatás jelenik meg: „Igazolási / 

átigazolási / kölcsönadási kérelme elutasításra került”. Ez alatt pedig megjelenik a részletes 

„Indoklás:” szövege.  

 

Nemzetközi átigazolási kérelem  

 

A sportszervezetnek ezen a fülön lehetősége van arra, hogy kezdeményezzék magyar vagy külföldi 

állampolgárságú játékosok külföldről Magyarországra történő igazolását, átigazolását, kölcsönadását. 

Továbbá a sportszervezet itt láthatja azokat a nemzetközi átigazolási kezdeményezéseket, amelyek a 

hozzá igazolt játékosok külföldre történő átigazolási kérelmét tartalmazza. 

A menüponthoz jogosultsággal rendelkező felhasználó azon sportszervezet adatait látja, melynek 

kapcsolattartója.  

A lista státusz szűrési lehetősége: 

- Nyitott – alapértelmezett érték – a „beadott”, a „hiányos” és a „hiánypótolt” státuszú kérelmek 

jelennek meg a listában 

- Lezárt – a „jóváhagyott” és az „elutasított” státuszú kérelmek jelennek meg a listában 

- Mind – esetén minden rekord megjelenik státusztól függetlenül.  
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A listanézet minden oszlopra szűrhető, lapozható: 

- Sportág 

- Irány 

- Típus 

- Játékos kód 

- Játékos név 

- Jelenlegi státusz  

- Leendő státusz 

- Kérő sportszervezet kód 

- Kérő sportszervezet név 

- Kérő sportszervezet ország 

- Kiadó sportszervezet kód 

- Kiadó sportszervezet név 

- Kiadó sportszervezet ország 

- Ügyintézés állapota 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérelem felvitele – csak „be” irányban történhet.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „be” irány és „beadott”, „hiányos” és 

„hiánypótolt” státusz esetén lehetséges.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A funkció csak „be” irány és „beadott” státusz esetén lehetséges. 

A szerkesztő felület az iránytól függően kétféle lehet. 

 

 

A „be” irány szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: listából válaszható – „beadott” státuszban módosítható. 

- Tranzakció típus: listából válaszható – „beadott” státuszban módosítható. 

- Irány: be - nem módosítható. 

- Regisztrált játékos?: igen/nem választólistából választható ki - alapértelmezett értéke „nem”  

- amennyiben „igen” kerül beállításra, akkor megjelenik a Kód mező, és ebben lehet 

kiválasztani a megfelelő személyt a Keresés gomb segítségével, így az adatai betöltődnek 

és nem módosíthatóak. 
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- amennyiben „nem” kerül beállításra, akkor nincs lehetőség játékos kódot választani, az 

adatokat kézzel kell kitölteni, melyek alapján egy regisztrációs kérelem is létrejön.  

- Kód: kézzel beírható, vagy a Keresés gomb segítségével választható (csak aktív személyek közül 

lehet választani, akiknek van érvényes nemzetközi igazolása külföldre). 

- Titulus: szöveges mező.  

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat. 

- Születési hely: szöveges mező.  

- Születési idő: dátum választóval, vagy kézzel adható meg. 

- Állampolgárság: listából választható.  

- Nem: listából választható. 

- Jelenlegi státusz: „amatőr”, „nem amatőr” értékek közül választható – 

„beadott”/„hiányos”/„hiánypótolt” státuszban módosítható. 

- Leendő státusz: „amatőr”, „szerződtetett amatőr”, „nem amatőr” értékek közül választható – 

„beadott”/„hiányos” státuszban módosítható. 

- Fifa kivétel kiskorúak esetén: listából válaszható – „beadott”/„hiányos”/„hiánypótolt” 

státuszban módosítható – csak akkor jelenik meg, ha a játékos a 18. életévét még nem töltötte 

be. 

- Beérkezés dátuma: a rögzítés dátuma - nem módosítható.  

- Kikérés dátuma: nem módosítható. 

- Kérő sportszervezet adatai: a felhasználóhoz tartozó sportszervezet adatai, amelynek 

kapcsolattartója - amennyiben több ilyen sportszervezet is van, akkor listából választhat a 

Keresés gomb megnyomásával - módosításkor már nem módosítható. 

- Kód 

- Név 

- Telefonszám 

- Helység 

- Cím 

- Irányítószám 

- Kiadó sportszervezet adatai 

- Sportszervezet: szövegesen írható be - „beadott” státuszban módosítható. 

- Ország: listából válaszható – „beadott” státuszban módosítható. 

- Kölcsönadás adatai: ez a blokk csak akkor jelenik meg, ha a választott igazolás típus 

„kölcsönadás”, vagy „kölcsön visszaadás” - az adatok csak „beadott” státuszban módosíthatóak. 

- Jelenlegi egyesületben kölcsön van?: listából választható - ha az igazolás típus „kölcsön 

visszaadás”, akkor igen kerül bekínálásra. 

- Leendő egyesületben kölcsön lesz?: listából választható - ha az igazolás típus 

„kölcsönadás”, akkor igen kerül bekínálásra; igen érték választása esetén írható a 

következő két mező: 
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- Mettől: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Meddig: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Versenyengedély adatai: megjelenített adatok, nem módosíthatóak. 

- Típus: lehetséges értékei:  

- még nem kapott 

- rendes 

- ideiglenes 

- ideiglenes FIFA döntése alapján 

- Forma: lehetséges értékei:   

- Magyar – Normál 

- Magyar – Kölcsön 

- Magyar - Munkaszerződés nélkül 

- Külföldi – Normál 

- Külföldi – Kölcsön 

- Külföldi - Amatőr 50 km-en belül 

- Ideiglenes - munkavállalói nélkül 

- Ideiglenes - 30 napig nem válaszolt 

- 14 év alatt 

- Időpont  

- Érvényes  

- Tartózkodási engedély adatai: külföldi állampolgár esetén a blokk mezőinek kitöltése kötelező - 

„beadott”/„hiányos”/„hiánypótolt” státuszban módosítható. 

- Jogcíme: listából választható.  

- Érvényesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzés: szöveges mező, amelyben az MLSZ üzen - nem módosítható. 

- Ügyintézés állapota: lehetséges értékei „folyamatban” vagy „lezárható” - nem 

módosítható. 

- Státusz: értékei lehetnek: beadott, hiányos, hiánypótolt, jóváhagyott, elutasított.  

Új felvitelnél „beadott” lesz a státusz; „hiányos” státuszú kérelem módosításakor menthető a 

„hiányos” státuszt megtartva, vagy „hiánypótolt” státusszal. 

- Kiskorú státusz: ha a kérelem alanya kiskorú, akkor itt dokumentumainak feldolgozottsági 

állapota látható – nem módosítható. 

- Dokumentumok: táblázatszerűen megjelenítésre kerülnek a feltöltendő dokumentumok nevei, 

és mindegyikhez feltölthetőek a megfelelő fájlok. A fájlok feltöltésére csak 

„beadott”/„hiányos”/„hiánypótolt” státusz esetén van lehetőség. 

- Játékos hozzájáruló nyilatkozata: feltöltendő minden igazolás típus esetében. 

- Tartózkodási engedély: külföldi állampolgárok esetében kell feltölteni - magyar 

állampolgároknál nem jelenik meg. 

- Személyazonosságot igazoló okmány: Új igazolás esetén kell feltölteni. Amennyiben a 

játékos nem volt regisztrált, a létrejött regisztrációs kérelemhez is kapcsolódik - ide ilyen 

esetben feltöltése kötelező. 
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- Fotó: akkor jelenik meg, ha a játékos nem regisztrált, vagy nincs érvényes fotója - ide 

ilyen esetben feltöltése kötelező.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Ellenőrzések mentéskor: 

- Ha a személy kiskorú, akkor „A személy kiskorú, így szükség lesz a kiskorúak nemzetközi 

átigazolásához szükséges dokumentumok feltöltésére a Kiskorúak nemzetközi átigazolása 

fülön.” üzenet jelenik meg.  

- Ha a személy külföldi állampolgár és nincs még feltöltve tartózkodási engedély, akkor a „Külföldi 

állampolgárságú személy esetén szükséges a tartózkodási engedély szkennelt dokumentumának 

feltöltése.” üzenet jelenik meg. 

- Ha új személyt regisztrál a felhasználó, vagy a regisztrált személyhez nincs feltöltve fotó, vagy 

lejárt annak érvényessége és a kérelemhez nincs feltöltve fotó fájl, akkor  „A játékoshoz fotó 

feltöltése szükséges.” üzenet jelenik meg. 

 

Új felvitelnél „ki” irány nem választható, az ilyen típusú kérelmek adatai közül csak néhány módosítható. 
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A „ki” irány szerkesztő felület mezői: 

- Sportág: nem módosítható. 

- Tranzakció típus: nem módosítható. 

- Irány: „ki”, nem módosítható. 

- Játékos kódja: nem módosítható. 

- Titulus: nem módosítható. 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat - nem módosítható. 

- Születéskori név – másolódik a személy neve, de nem módosítható. 

- Anyja neve – vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat - nem módosítható. 

- Születési hely: nem módosítható. 

- Születési idő: nem módosítható. 

- Állampolgárság: nem módosítható. 

- Nem: nem módosítható. 

- Jelenlegi státusz: nem módosítható. 

- Leendő státusz: nem módosítható. 

- Fifa kivétel kiskorúak esetén: nem módosítható. 

- Beérkezés dátuma: nem módosítható.  

- Kikérés dátuma: nem módosítható. 

- Kiadó sportszervezet adatai: megjelenítésre kerülnek az adatbázisban letárolt értékek: 

- Kód: kiadó sportszervezet kódja. 

- Név: kiadó sportszervezet rövid neve. 

- Telefonszám: kiadó sportszervezet telefonszáma. 

- Helység: kiadó sportszervezet székhelyének helysége. 

- Cím: kiadó sportszervezet címe. 

- Irsz: kiadó sportszervezet irányítószáma. 

- Kiadó jóváhagyta?: igen / nem listából választható. 

- Jóváhagyás dátuma: igen érték esetén a jóváhagyás dátuma. 

- Átigazolás összege: nem módosítható. 

- Átigazolás devizája: nem módosítható. 

- Fizetendő 4+1%: számított mező. 

- Kérő sportszervezet adatai: 

- Sportszervezet: nem módosítható. 

- Ország: nem módosítható. 

- Kölcsönadás adatai: ez a blokk csak akkor jelenik meg, ha a választott igazolás típus kölcsönadás, 

vagy kölcsön visszaadás. Az adatok, nem módosíthatóak. 

- Jelenlegi egyesületben kölcsön van?: igen/nem. 

- Leendő egyesületben kölcsön lesz?: igen/nem. 

- Versenyengedély adatai: megjelenített adatok, nem módosíthatóak. 

- Típus - lehetőségek: még nem kapott, rendes, ideiglenes, ideiglenes FIFA döntése 

alapján 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

771 

- Időpont: engedély kiadás dátuma. 

- Egyéb adatok: megjelenített adatok, nem módosíthatóak. 

- Utolsó játék: az utolsó játék dátuma. 

- Folyik fegyelmi eljárás ellene?: igen/nem. 

- Eltiltás alatt áll?. igen/nem. 

- Van érvényes profi szerződése?: igen/nem. 

- Tagsági igazolványát leadta?: igen/nem. 

- Megjegyzés: MLSZ üzenete. 

- Ügyintézés állapota: lehetőségek: folyamatban, lezárható, nem módosítható.  

- Státusz - lehetőségek: rögzített, kiadó jóváhagyta, kiadó elutasította. Rögzített státuszban van 

lehetőség a sportszervezeti jóváhagyás dátumának és az átigazolás összegének megadására.  

- Kiskorú státusz: ha a kérelem alanya kiskorú, akkor itt dokumentumainak feldolgozottsági 

állapota látható – nem módosítható. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Kiskorúak nemzetközi átigazolási dokumentumai 

 

Amennyiben egy sportszervezet kiskorú játékost kíván nemzetközi igazolással igazolni, akkor a 

nemzetközi igazolásnál megadott adatokon és dokumentumokon kívül további adatok és 

dokumentumok megadása szükséges, amelyeket ezen a fülön lehet feltölteni. 

A lista minden adatra szűrhető, lapozható és azon külföldi kiskorú játékosok belföldre irányuló 

nemzetközi igazolás kérelmeit tartalmazza, melyekhez a FIFA jóváhagyása szükséges. Továbbá a 

sportszervezet itt láthatja azokat a nemzetközi átigazolási kezdeményezéseket, amelyek a hozzá igazolt 

játékosok külföldre történő átigazolási kérelmét tartalmazza. 

A menüponthoz jogosultsággal rendelkező felhasználó azon kérelmeket látja, ahol ő a kérő, vagy kiadó 

sportszervezet kapcsolattartója.  

 

A lista fölött a kiskorú státuszra vonatkozó előszűrés található:  

- Nyitott: a „még nincs lezárva”, „lezárva”, „adminisztrátor visszaadta”, „FIFA jóváhagyásra vár” 

státuszú kérelmek jelennek meg 

- Lezárt: a „FIFA elfogadta” és a „FIFA elutasította” státuszú kérelmek jelennek meg 

- Mind: az előző két csoport minden kérelme egyben jelenik meg  

Alapértelmezett a Nyitott érték, ha más értéket választunk, a szűrés a Szűrés gomb megnyomásával lép 

életbe.  
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A lista adatai: 

- Azonosító 

- Játékos kód 

- Játékos neve 

- FIFA kivétel kódja 

- Típus  

- Leendő státusz 

- Ügyintéző neve  

- Telefonszáma  

- E-mail címe  

- Státusz  

 

A listanézethez tartozó gombok: Módosít, Megtekint 

 

Módosítás ezen a felületen csak akkor lehetséges, ha a kérelem kiskorú státusza „még nincs lezárva”, 

vagy „adminisztrátor visszaadta”. A módosítás gomb segítségével van lehetőség dokumentumok 

felcsatolására, és üzenetek küldésére. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Ügyintéző adatai:  

- Név: szabad szöveges mező. 

- Telefonszám: szabad szöveges mező. 

- E-mail cím: szabad szöveges mező. 

- Játékos adatai: megjelenített adatok, nem módosíthatóak.  

- Kód 

- Név 

- Születéskori név 

- Anyja neve 

- Születés helye 

- Születés ideje 

- Állampolgárság 

- Kérelem adatai: 

- Típus: nem módosítható. 

- FIFA-kivétel: nem módosítható. 

- Leendő státusz: nem módosítható. 

- Kérelem státusza: módosítási lehetőségek: 

- „még nincs lezárva” státusz esetén: 

- „még nincs lezárva”, vagy 

- „lezárva” - csak akkor állítható be, ha minden kötelező dokumentum 

feltöltésre került. (Lezáráskor a dokumentum státuszok is „lezárva” 

értéket kapnak.) 
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- „adminisztrátor visszaadta” státusz esetén: 

- „adminisztrátor visszaadta”, vagy 

-  „lezárva” - csak akkor állítható be, ha minden kötelező dokumentum 

feltöltésre került. (Lezáráskor a dokumentum státuszok is „lezárva” 

értéket kapnak.) 

- Dokumentumok:  

- elsőként a „fix” dokumentum típusok kerülnek megjelenítésre: ilyen jelenleg a NYIÁSZ 

melléklet - itt nem csak feltöltésre, hanem generálásra is lehetőség van.   

A Nyilvántartás, adminisztráció / Átigazolás, versenyengedély menüpont Kiskorúak 

nemzetközi átigazolása fülön lévő NYIÁSZ melléklet gombhoz feltöltött sablon 

dokumentum generálható itt ki, és tölthető fel a szkennelt képe.  

- a további dokumentum típusok esetén lehetőség van azok feltöltésére.  

 

A dokumentumok feltöltési lehetősége táblázatszerűen jelenik meg: 

- információs ikon: az ikon fölé húzva az egeret egy buborékban megjelenítésre egy rövid 

leíró szöveg.  

- dokumentum típus neve 

- már feltöltött dokumentumok linkjei (kattintásra megnyílnak).  

- a feltöltött dokumentumok státusza. 

- feltöltési lehetőség - minden dokumentum típushoz több dokumentum is feltölthető. 

Minden feltöltött dokumentum le is tölthető. 

- Generálás gomb – adott dokumentum generálási lehetősége.  

- Üzenetek: megjelenítésre kerül egy módosításnál írható szöveges mező, amelyben a 

sportszervezet üzenetet küldhet a Nyilvántartási Osztály munkatársa felé. A beírt üzenetet a 

mező mellett lévő Küld gombbal lehet elküldeni. 

A mező alatt táblázatszerűen megjelenítésre kerülnek a kérelemhez tartozó, már létező üzenet 

rekordok dátum szerint fordított sorrendben (felül a legfrissebb) a következő oszlopokkal: 

- Üzenet 

- Küldő 

- Időpont 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Versenyengedély kérelem  

 

Itt kérvényezhet a sportszervezet a hozzá leigazolt játékosok számára versenyengedélyt egyedileg vagy 

tömegesen. 

A listanézet minden oszlopra szűrhető, megjelenítésre kerülnek rajta azok a kérelmek is, amelyek 

igazolási/átigazolási/kölcsönadási kérelemmel együtt kerültek beadásra. 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 
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- Sportág  

- Évad 

- Sportszervezet 

- Játékos 

A lista csak a „beadott” vagy „elutasított” státuszú kérelmeket tartalmazza.  

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Kérelem sorszáma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Versenyengedély típus 

- Versenyrendszer 

- Kettős? 

- Fizetendő díj 

- Díj fizetve? 

- Kérelem státusza 

- Születési hely 

- Születési dátum 

- Anyja neve 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérelem felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   
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Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Tömeges kérelem – egyszerre több játékos versenyengedély kérelem beadási lehetősége. 

 

 
A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Versenyrendszer: listából választható – alapértelmezetten: alap versenyrendszer. 

- Típus: listából választható – alapértelmezetten: normál. 

- Személy kód: a kód beírásával, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával  

- normál típus esetén csak azok közül a játékosok közül lehet választani, akiknek a 

sportszervezethez van érvényes igazolásuk a megadott versenyrendszerre.  

- kiegészítő típus esetén azok közül a játékosok közül lehet választani, akiknek van 

érvényes igazolásuk bármely sportszervezethez a megadott versenyrendszerre. 

- ellenőrzésre kerül, hogy a választott személynek van-e érvényes fotója – ha nincs: „A 

választott személynek nincs érvényes fotója, így nem kérhető versenyengedély a 

számára.” üzenet jelenik meg és a személy nem választható  

- Személy neve: kód alapján kitöltött, nem módosítható. 

- Versenyengedély típus: listából választható – a lista tartalma függ a versenyrendszertől, a 

engedély típustól, az évadtól, a játékos korától, nemétől, igazolásától – kettős engedély esetén a 

program tölti a mezőt. 

- Fizetendő díj: a program megmutatja a kiválasztott versenyengedélyhez tartozó díjat: 

- ha a rögzítés dátuma július 1. és december 31. közötti – éves díj 

- ha a rögzítés dátuma január 1. és június 30. közötti – féléves díj. 

- a mező értéke 0, ha már van az évadra, sportszervezetre érvényes befizetett 

versenyengedély. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Tömeges kérelem gomb 

 

A gombot megnyomva arra van lehetősége a felhasználónak, hogy egyszerre több játékosához 

kapcsolódóan beadjon versenyengedély kérelmet. A tömeges kérelem esetében csak olyan engedélyek 

kérhetőek, amelyek normál típusúak. 
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A gombot megnyomva először egy paraméter ablak jelenik meg, majd a paraméterek megadása után 

egy (a paraméterek alapján szűrt) játékos lista, amelyben az utolsó oszlopban megadható mindegyik 

játékoshoz, hogy milyen típusú versenyengedély kérelmet szeretnénk beadni. 

 

 
A gomb megnyomásakor a felugró paraméter ablak mezői: 

- Sportág: listából választható. 

- Évad: választható a kiválasztott sportágnak és az aktuális dátumnak megfelelő évad, vagy (ha 

fel van már véve) a következő évad. 

- Szűkítés: 3 elemű választólistából választható ki a játékosok köre: 

- Minden labdarúgó: azok a játékosok, akiknek jelenleg nincs érvényes 

versenyengedélyük és nincs versenyengedély kérelmük sem folyamatban, illetve, 

akik az adott egyesület alap versenyrendszerre érvényesen igazolt játékosai.   

- Csak akiknek 3 éven belül volt versenyengedélyük: akiknek kettő vagy három éve 

volt alap versenyrendszerre érvényes versenyengedélyük a csapatnál. 

- Csak akiknek tavaly volt versenyengedélyük: akiknek a megadott sportszervezethez 

kapcsolódóan az előző évadban volt versenyengedélye. 

 

 

A felugró ablak gombjai: 

Tovább – hatására megjelenik a szűréseknek megfelelő játékos lista.  

Mégsem – hatására kilépünk a funkcióból. 
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A játékos lista oszlopai: 

- Kód: nem módosítható 

- Név: nem módosítható 

- Születési hely: nem módosítható 

- Születési dátum: nem módosítható 

- Anyja neve: nem módosítható 

- Szerződés: akkor kerül kitöltésre, ha a játékosnak van a sportágat és a sportszervezetet 

illetően érvényes szerződése – ekkor a szerződés érvényességi ideje jelenik meg, különben 

üres marad.  

- Engedély típus:  

- Utolsó: a játékosnak a sportszervezetnél utoljára érvényes versenyengedélyének 

típusa, vagy üresen marad. 

- Kérelem: szűkített listából választható – a szűkítés az évad alap versenyrendszerre 

vonatkozó, nem kettős versenyengedélyek típusait tartalmazza figyelembe véve a 

játékos korát, nemét és, ha van, az időszakra vonatkozó szerződését - amatőr 

játékos esetén csak az „amatőr” versenyengedély típusok jelennek meg, profi esetén 

minden, a többi feltételnek megfelelő versenyengedély típus. 

- Fizetendő díj:  

- ha az aktuális nap júl. 1 – dec. 31. közötti, akkor a választott versenyengedély 

típushoz tartozó éves díj 

- ha az aktuális nap jan. 1. – jún. 30. közötti, akkor a választott versenyengedély 

típushoz tartozó féléves díj 
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A felhasználó ezen a felületen a Kérelem oszlopban állíthatja be azt, hogy milyen versenyengedélyeket 

kér a játékosai számára.  

Nem kötelező a listában megjelenő minden játékosnak versenyengedélyt kérni, kérhető akár csak egy, 

akár több játékosnak is engedély. 

 

A felület gombjai: Mégsem – hatására kilépünk a funkcióból -, Tovább - hatására elkészülnek a kérelmek.  

 

Játékos szerződések  

 

Ezen a fülön van lehetősége a sportszervezetnek arra, hogy felrögzítse a játékosokkal kötött 

szerződéseit. A szerződéseket ezt követően az MLSZ szerződésekkel foglalkozó munkatársai hagyhatják 

majd jóvá. „Jóváhagyott” szerződések esetében már nincs lehetősége a sportszervezetnek módosításra 

vagy törlésre. 

 

 
 

A listanézet oszlopai: 

- Szerződés száma 

- Játékos kódja 

- Játékos neve 

- Sportág 

- Típus 

- Első profi? 

- Szerződés típusa 

- Adózás 
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- Érvényesség  

- dátumtól 

- dátumig 

- Igazolás típusa 

- Státusz 

- Bér összege  

- Megjegyzés 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új szerződés felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” és „hiányos” státusz esetén 

lehetséges.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A funkció csak „feltöltött” státusz esetén lehetséges. 

Szerződés módosítása – kijelölt szerződés meghatározott adatainak módosítása - csak 

„jóváhagyott” státusz esetén lehetséges. 

Szerződés felbontása – kijelölt szerződés felbontási lehetősége – csak „jóváhagyott” státusz 

esetén lehetséges. 
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A szerkesztő felület adatai: 

- Játékos kódja: a kód beírásával, vagy a Keresés gomb megnyomásával választható ki 

sportszervezet igazolt, vagy folyamatban lévő igazolás kérelemmel rendelkező játékosai közül.  

- Játékos neve: kód alapján töltődik, nem módosítható. 

- Sportág : listából választható.  

- Típus: listából választható. 

- Tranzakció típusa: új felvitel esetén tartalma „Új szerződés” – program tölti. 

- Módosított szerződés: Szerződés módosítás gomb használatakor a program tölti. 

- Első profi szerződés?: program tölti a szerződés adatok alapján, nem módosítható.  

- Igazolás típusa: a játékos sportszervezethez tartozó, érvényes igazolásának, vagy a kérelem 

típusa. 

- Szerződésszám: szöveges mező. 

- Szerződés típus: listából választható. 

- Dátumtól: dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg. 

- Dátumig: dátumválasztó segítségével, vagy kézzel adható meg. 

- Bér összeg: megbízási-, vagy munkaszerződés esetében adható meg a bér összege, amely pozitív 

egész szám vagy nulla lehet. 

- Deviza: listából választható. 

- EKHO-s?: listából választható.  
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- Juttatás típusa: listából választható.  

- Juttatás összege: pozitív egész szám vagy nulla adható meg. 

- Juttatás devizája: listából választható. 

- Rendelkezik közvetítővel?: igen/nem 

- Közvetítő neve: csak akkor tölthető, ha az előző mező értéke „igen”. 

- Megjegyzés: 1000 karakteres megjegyzés adható meg szabad szöveges mezőben. 

- Felbontás dátuma: felbontás esetén a program tölti. 

- Státusz: program tölti, nem módosítható. 

- Felbontást igazoló dokumentum: szerződés bontáskor feltöltött dokumentum neve. 

- Dokumentum feltöltés: a szerződés, vagy annak felbontásához kapcsolódó dokumentumok 

feltöltési lehetősége. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Szerződés módosítása gomb 

 

A gomb csak „jóváhagyott” státuszú szerződések esetén aktív. 

 

 
 

A gomb megnyomásával lehetőség van a kijelölt szerződés meghatározott adatainak módosítására.  

A felület funkció gombjai: Ment és bezár, Bezár. 
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Ez a módosítás azt jelenti, hogy a mentést követően az eredeti szerződés státusza „módosítás alatt”-ra 

áll át és a módosított adatokkal létrejön egy „feltöltött” státuszú szerződés az eredeti szerződésre való 

hivatkozással, melynek a tranzakció típusa eltérően az eredeti szerződéstől „Szerződés módosítás” lesz. 

Ehhez is lehetséges fájl feltöltés. 

Amennyiben ez a „feltöltött” státuszú szerződés törlésre kerül, akkor az eredeti szerződés státusza 

visszaáll „jóváhagyott”-ra. 

 

Szerződés felbontása gomb 

 

A gomb megnyomásakor a rögzítő felületen a felbontás dátuma adható meg, és a felbontást igazoló 

dokumentumot kötelezően csatolni kell.  

 

 
 

A felület funkció gombjai: Ment és bezár, Bezár. A Ment és bezár gomb megnyomásakor a szerződés 

státusza „felbontás alatt”-ra változik. 

 

13.2.2.Sportszakemberekhez kapcsolódó ügyintézés  

 

A megfelelő jogosultsággal rendelkező sportszervezeti ügyintézők (kapcsolattartók) ebben a 

menüpontban rögzíthetik be a sportszakembereik szerződéseinek adatait, továbbá az ezekhez 

kapcsolódó regisztrációs kártya kérelmeiket. 

Regisztrációs kártya kérelem 

 

Ebben a menüpontban adhatják be a sportszervezet kapcsolattartói a stábtagjaikra vonatkozóan a 

regisztrációs kártya kérelmet. A regisztrációs kártyával lesz jogosultsága a stábtagnak helyet foglalni a 

kispadon adott évadban adott verseny mérkőzésein. 

A kérelem beadásakor a program ellenőrzi, hogy a személynek, akire vonatkozóan a kérelem beadásra 

kerül, van-e szerződése a sportszervezethez, ill. van-e feltöltve a végzettségét igazoló dokumentum. 

Amennyiben ezek a dokumentumok hiányoznak, a kérelem beadásához fel kell tölteni ezeket a 

dokumentumokat. 
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A fülre kattintva megjelenő listanézet szűrést tartalmaz: csak a felhasználó sportszervezetéhez 

kapcsolódó adatok jelennek meg.  

 

A listanézet oszlopai: 

- Szervezet 

- Kód 

- Név 

- Egyesület kód 

- Egyesület név 

- Sportág 

- Évad 

- Verseny alaptípus 

- Verseny osztály 

- Korosztály 

- Nem 

- Funkció 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új kérelem felvitele.  
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Módosít – a kiválasztott rekord módosítása. – csak „beadott”, vagy „hiányos” státusz esetén 

lehetséges.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. A művelet csak „beadott” státusz esetén lehetséges. 

 

  
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Személy kód: beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Személy név: kód alapján töltődik ki. 

- Sportszervezet kód: beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával választható ki – 

alapértelmezetten a felhasználó sportszervezetének kódja. 

- Sportszervezet név: kód alapján töltődik ki. 

- Szervezet: listából választható. 

- Sportág: listából választható. 

- Évad: listából a kiválasztott sportágnak megfelelő évad választható. 

- Korosztály: listából választható. 

- Verseny típusa: listából választható. 

- Nem: listából választható. 

- Szakember pozíciója: listából választható. 

- Megjegyzés: a mező csak „hiányos” státusz esetén kerül megjelenítésre. 

- Státusz: a mező csak módosítás és megtekintés funkciók esetén jelenik meg. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Mentéskor a program az alábbiakat ellenőrzi: 

- Van-e érvényes regisztrációs kártyája a személynek a megadott paraméterekkel? – ha igen: „A 

megadott személynek a megadott paraméterekkel van érvényes regisztrációs kártyája, így új 

kérelem nem adható be.” üzenet jelenik meg. 

- Van-e szerződésrögzítési elvárás a megadott paraméterekhez kapcsolódóan (Lásd! 

Törzsadatok\Nyilvántartási törzsek\Stábtag Követelmény), és ha van, megtörtént-e a rögzítés? 

Amennyiben nem: a „Regisztrációs kártya igényéhez a megadott paraméterek esetében a 
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sportszakember szerződés adatainak megadása kötelező. Kérjük, rögzítse az adatokat.” üzenet 

jelenik meg. Az üzeneten 2 gomb található: Tovább és Mégsem. 

- Tovább: a gomb megnyomásakor lehetőség van a szerződés rögzítésére és a fájl 

csatolására, majd a kérelem „beadott” státuszú mentésére. 

- Mégsem: a gomb megnyomásakor a szerkesztő felületen maradunk. 

- Van-e végzettség igazolás rögzítési elvárás a megadott paraméterekhez kapcsolódóan (Lásd! 

Törzsadatok\Nyilvántartási törzsek\Stábtag Követelmény), és ha van, megtörtént-e a rögzítés? 

Amennyiben nem: a „Regisztrációs kártya igényéhez a megadott paraméterek esetében a 

sportszakember végzettség adatainak megadása kötelező. Kérjük, rögzítse az adatokat.” Az 

üzeneten 2 gomb található: Tovább és Mégsem. 

- Tovább: a gomb megnyomásakor lehetőség van a végzettség rögzítésére és a fájl 

csatolására, majd a kérelem „beadott” státuszú mentésére. 

- Mégsem: a gomb megnyomásakor a szerkesztő felületen maradunk. 

Ha a végzettség adatok valami miatt nem kerülnek rögzítésre (Bezár gomb megnyomása a 

végzettség és kérelem adatoknál), akkor sem a kérelem, sem a szerződés adatai nem kerülnek 

mentésre. 

Ha a program az ellenőrzés során nem talál hiányosságot, akkor a kérelem „beadott” státusszal 

mentésre kerül. 

A „beadott” státuszú kérelem módosítása esetén a státusz beadott marad.  

A „hiányos” státuszú kérelem újra mentése esetén a „Hiánypótlás megtörtént?” kérdés jelenik meg: 

- Igen értéknél: „Kérelme hiánypótolt státuszban mentésre került. Ebben a státuszban 

módosításra lehetősége már nincs.” üzenet jelenik meg. 

- Nem értéknél: „Kérelme hiányos státuszban maradt. Ebben a státuszban még lehetősége van 

módosításra.” 

 

Ha a regisztrációs kártya kérelem státusza „beadott”, vagy „hiánypótolt” értéket vesz fel, akkor a 

„Regisztrációs kártya ügyintéző” felhasználói csoport azon tagjai, akiknek a felhasználó megyéje 

megegyezik a kérelemben meghatározott megyével, e-mail-ben értesítést kapnak. 

 

Sportszakember szerződések  

 

A fülre kattintva megjelenő listanézet szűrést tartalmaz: csak a felhasználó sportszervezetéhez 

kapcsolódó adatok jelennek meg.   
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A listanézet oszlopai: 

- Szerződésszám 

- Kód 

- Név 

- Típus 

- Szakág 

- Mettől érvényes 

- Meddig érvényes 

- Egyesület kód 

- Egyesület név 

- Szakember pozíciója 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” státusz esetén lehetséges.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A funkció csak „feltöltött” státusz esetén lehetséges. 

Szerződés módosítása – kijelölt szerződés meghatározott adatainak módosítása – csak 

„ellenőrzött” státusz esetén lehetséges. 
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Szerződés felbontása – kijelölt szerződés felbontási lehetősége – csak „ellenőrzött” státusz 

esetén lehetséges. 

 

A Módosít és Töröl gombok csak „feltöltött” státusz esetén aktívak. A Szerződés módosítása és a 

Szerződés felbontása gombok csak „ellenőrzött” státusz esetén aktívak. 

 

 
 

A listanézethez tartozó szerkesztő felület mezői: 

- Szerződésszám: egész számként adható meg. 

- Kód: kézzel beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával kiválasztható regisztrációs kód  

- Név: kód alapján kerül kitöltésre - nem módosítható. 

- Típus: listából választható – értékei megbízási szerződés, vagy munkaszerződés lehetnek.  

- Sportág: listából választható. 

- Mettől érvényes: dátum választóval vagy kézzel adható meg. 

- Meddig érvényes: dátum választóval vagy kézzel adható meg. 

- Sportszervezet kód: kézzel beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával kiválasztható a 

felhasználóhoz tartozó sportszervezet(ek közül az egyik) kódja. Az adat alapértelmezett értéke a 

felhasználótól függ.  

- Sportszervezet név: kód alapján kerül kitöltésre - nem módosítható. 

- Szerződő cég neve: szabad szöveges mező - kitöltése nem kötelező. 

- Szerződés összege: nulla vagy pozitív egész szám adható meg - alapértelmezett értéke 0. 

- EKHO: listából választható – értékei nem vagy igen. 

- Szakember pozíciója: listából választható 

- Státusz: értékei feltöltött, ellenőrzött, módosított, bontás alatt, felbontott, törölt lehetnek. 

- Fájl feltöltés: a szerződés fájl feltöltési lehetősége - kötelező. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

Szerződés módosítása gomb 
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A gomb megnyomásával lehetőség van a kijelölt szerződés meghatározott adatainak módosítására.  

A felület funkció gombjai: Tovább, Mégsem. 

Ez a módosítás azt jelenti, hogy a mentést követően az eredeti szerződés státusza „módosított”-ra áll át 

és a módosított adatokkal létrejön egy „feltöltött” státuszú szerződés (rekord) az eredeti szerződésre 

való hivatkozással. Ehhez is szükséges a fájl feltöltés.  

Amennyiben ez a „feltöltött” státuszú szerződés törlésre kerül, akkor az eredeti szerződés státusza 

visszaáll „ellenőrzött”-re. 

Szerződés felbontása gomb 

 

 
A gomb megnyomásakor a rögzítő felületen a felbontás dátuma adható meg, és a felbontást igazoló 

dokumentumot kötelezően csatolni kell. 

A felület funkció gombjai: Tovább, Mégsem. Tovább megnyomásakor a szerződés státusza „bontás 

alatt”-ra változik. 

Sportszakember végzettségek fül  

 

Ezen a fülön rögzíthetőek és tarthatóak karban a sportszervezetekhez tartozó sportszakemberek 

végzettségei. 
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A fülre kattintva megjelenő listanézet szűrést tartalmaz: csak a felhasználó sportszervezetéhez 

kapcsolódó, szerződéssel, regisztrációs kártyával, vagy regisztrációs kártya kérelemmel rendelkezők 

adatai jelennek meg. 

 

A listanézet oszlopai: 

- Kód 

- Név 

- Azonosító 

- Szakember pozíciója 

- Végzettség típusa 

- Érvényesség dátuma 

- Státusz 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása – csak „feltöltött” státusz esetén lehetséges.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

A művelet csak „feltöltött” státusz esetén lehetséges. 
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A szerkesztő felület mezői: 

- Azonosító: végzettség egyedi száma. 

- Kód: beírható, vagy a Keresés gomb megnyomásával választható ki.  

- Név: kód alapján töltődik ki. 

- Azonosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Szakember pozíciója: listából választható. 

- Végzettség típusa: listából választható.  

- Érvényesség dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

- Megjegyzés: szabad szöveg adható meg. 

- Fájl feltöltés: a szerződés feltöltési lehetősége. 

- Státusz: értékei lehetnek – feltöltött, ellenőrzött, törölt. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

13.2.3.Játékos keret leadása  

 

A menüpontba a sportszervezetek ügyintézői léphetnek be és adhatják le a sportszervezetükhöz tartozó 

játékos keretet az egyes jelentési időszakokban, továbbá szükség esetén módosíthatják a korábban 

leadott keretet.  

A listanézet adattartalma a felhasználótól (mely szervezet (csapat) kapcsolattartója), az aktuális 

dátumtól (jelentési időszak kezdete és határideje), a jelentések státuszától (nem érvénytelen), valamint 

a megadott szűrési feltételektől függ. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Sportág: listából választható - alapértelmezett értéke a Labdarúgás - kitöltése kötelező. 

- Évad: listából választható - alapértelmezett értéke a sportágnak megfelelő aktuális évad - 

kitöltése kötelező. 

- Verseny: listából választható azon versenyek közül, ahol a felhasználó sportszervezete csapatot 

indított.  
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A menüpontra kattintva megjelenítésre kerülnek a kötelező szűrések által meghatározott rekordok, a 

szűrések módosítása a Szűrés gomb megnyomásával lép életbe. 

 

 
 

A menüpont listanézetének oszlopai: 

- Verseny 

- Versenytípus 

- Időszak kezdete 

- Határidő 

- Keret státusza 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Módosítás – a kiválasztott rekord módosítása – csak akkor lehetséges, ha a keret státusza nem 

érvénytelen.   

Megtekintés – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 

Módosítás esetén a listanézethez tartozó szerkesztő felületen megjelenítésre kerülnek mindazok a 

játékosok, akiknek van a sportszervezethez kapcsolódó és a verseny típusának megfelelő érvényes 

játékengedélyük, vagy kettős engedélyük figyelembe véve a korrekció alatt álló (szervezethez érkező, 

szervezettől távozó) játékosokat is. Mentést követően a keret státusza „feltöltés alatt”-i lesz. 
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A rögzítő felületen felül található 3 értéket a program számolja. A Megjegyzés mező tartalma minden 

státuszban felülírható.  

 

A szerkesztő felület gombjai: Mentés, Leadás, Mégsem. 

 

A játékos lista oszlopai: 

- Kód: regisztrációs kód. 

- Név: kód alapján kerül kitöltésre. 

- Keretbe: a mezőbe pipa tehető - mentéskor azok a játékosok kerülnek a keretbe, akiknél pipa 

szerepel. Későbbi módosításkor is láthatóak a keretbe nem került játékosok (státuszuk nincs), 

illetve ha egy játékos neve mellől kikerül a pipa, a játékos a listában marad, csak státusza 

„törölt”-re változik.  

- Mezszám: két számjegyű szám beírása lehetséges. 

- Profi / amatőr: a program tölti ki - módosítása nem lehetséges: 

- Profi: profi játékos jóváhagyott, profi szerződéssel 

- Amatőr: amatőr játékos jóváhagyott, amatőr szerződéssel, vagy az a játékos, akinek 

nincs érvényes szerződése 

- Nevelés: listából választható – értékei „MLSZ”/”nem MLSZ” lehet. Ha már ez a minősítés más 

alkalommal megtörtént, akkor a mező automatikusan töltődik és nem módosítható. 

- Felnőtt / utánpótlás: a program tölti ki az évad és a játékos születési adata alapján - nem 

módosítható. 

- Igazolt / kettős: a program tölti ki - nem módosítható.  

- Státusz:  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

794 

- alapértelmezetten üres, amíg a „Keretbe” mezőbe pipa nem kerül a játékoshoz.  

- amennyiben a keretet most hozzuk létre, „feltöltés alatt”-i a keret státusza, minden 

„bepipált” játékos státusza „normál”. 

- „leadott”, vagy „visszaadott” státuszú keret módosításakor a „bepipált” játékosok 

státusza „normál”.   

- az „elfogadott” vagy „módosított” státuszú keret módosításával lehetőség van arra, 

hogy a jelentési időszak lezárását követően a sportszervezethez átigazolt játékosokat 

beemeljük a keretbe. Ahhoz, hogy a keretbe új tag kerülhessen, egy másik játékost ki 

kell venni, mert a keret létszáma nem emelkedhet.  

- „átigazolt” státuszú az a megjelenített játékos, aki nem tagja a keretnek. 

- „törölt” státuszú az a játékos, akit kiveszünk a keretből, hogy helyette mást 

betegyünk. 

- „eligazolt” státuszú az a megjelenített játékos, akinek nincs érvényes 

versenyengedélye (ő a következő jelentési időszaknál már meg sem fog jelenni a 

keretbe választható játékosok között). 

 

A Mentés gomb használata az első alkalmat kivéve státusz változással nem jár.  

 

Mentés és Leadás gomb megnyomásakor az alábbiakat ellenőrzi a program: 

- Minden keretbe kerülő játékosnál a mezszám kitöltött? - ha nem: „A keretbe választott 

játékosoknál a mezszám kitöltése kötelező.” üzenet jelenik meg. 

- A mezszámoknak egyediek? – ha nem: „A megadott mezszámoknak a kereten belül egyedieknek 

kell lenniük.” üzenet jelenik meg. 

- A profi játékosok aránya eléri a 90%-ot? – ha nem: „A profi játékosok arányának el kell érnie a 

90%-ot a felnőtt játékosokhoz képest.” üzenet jelenik meg. 

- Megfelelő az MLSZ neveltek száma? – ha nem: „A keretbe választott MLSZ nevelt játékosok 

létszáma nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.” 

Amíg a program hibát talál, a mentés nem lehetséges! 

 

A Leadás gomb megnyomásával a státusz is változik a következők szerint: 

„feltöltés alatt”  „leadott” 

„leadott”  „leadott” 

„visszaadott”  „leadott” 

„elfogadott”  „módosított”  

„módosított”  „módosított” 

„érvénytelen”: nincs módosítási lehetőség ezen a felületen ennél a státusznál! 
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13.3.Versenyeztetés 

13.3.1.Versenynaptár 

A Versenynaptár menüpont alatt van lehetőség arra, hogy a sportszervezetek felrögzítsék a 

mérkőzéseikhez kapcsolódó időpont és/vagy helyszín módosítási kéréseiket, az összeállításokat, illetve 

naptár nézetben láthassák azokat. 

A Versenynaptár menüpontban a sportszervezethez tartozó kapcsolattartó láthat minden olyan 

versenyt, amelyhez sportszervezetének csapata kapcsolódik. 

A menüpont felül egy szűrési lehetőséget tartalmaz, ahol kiválasztható a versenyek közül, hogy mely 

verseny mérkőzéseire vagyunk kíváncsiak. 

A következő szűrésekre van lehetőség: 

- Sportág: sportágak megnevezései jelennek meg legördülő listában, ezekből kötelező választani. 

Alapértelmezett a labdarúgást. 

- Évad: a kiválasztott sportágnak megfelelő évadok közül kell kiválasztani egy évadot (kitöltése 

kötelező). Alapértelmezett az aktuális dátumnak megfelelő. 

- Megye: a versenyt szervező megye adható itt meg, a Megye tábla rekordjai közül kötelező 

kiválasztani egyet. Alapértelmezett a sportszervezethez tartozó.  

- Verseny: megjelenítésre kerül a verseny neve - maga a verseny a Keresés gombra kattintva 

választható ki.  

A verseny kiválasztását követően megjelenítésre kerülnek a versenyhez tartozó azon mérkőzések, 

amelyeknél a sportszervezet csapata hazai vagy vendég csapatként szerepel. 
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A megjelenő mérkőzések tovább szűrhetőek szükség esetén szakaszra, forduló intervallumra. 

A megjelenő listanézet a következő oszlopokat tartalmazza: 

- Kód: a mérkőzés kódja 

- Csoport: a verseny csoportja 

- Forduló: a mérkőzés fordulójának száma 

- Terv dátum: a mérkőzés tervezett dátuma és időpontja 

- Tény dátum: a mérkőzés tényleges dátuma és időpontja 

- Helyszín: a létesítmény neve  

- Hazai csapat: a hazai csapat azonosítója 

- Vendég csapat: a vendég csapat azonosítója 

- Eredmény: hazai gólok és vendég gólok száma X:Y formátumban 

- Státusz: ami lehet tervezett, lejátszva, törölve 

- Módosítás státusza: ami lehet beadott, jóváhagyott, elutasított. 

 

Mérkőzés módosítási kérelem 

A listanézet alatt a Mérkőzés módosítási kérelem gomb található, mely csak azon mérkőzések esetében 

aktív, ahol a státusz tervezett. 

A gombra kattintva a mérkőzéshez kapcsolódó módosítási igény rögzíthető: 

 

A felületen a tervezett adatok kitöltöttek, a kért dátum, illetve helyszín rögzíthető. 

- Kért dátum: dátum választólistából választható vagy kézzel adható meg éééé.hh.nn formátumban a 

mérkőzés kért új dátuma. Alapértelmezetten üres.  

- Kért helyszín: a létesítmények listájából választható ki az a helyszín, amelyet a sportszervezet kér a 

mérkőzés új helyszínéül. Alapértelmezetten üres.  

- Vagy a kért dátum, vagy a kért helyszín megadása kötelező, de megadható akár mindkettő. 

- Fájl feltöltési lehetőség: feltölthető 1 db fájl, amely a díj befizetését igazolja. 

A Bezár gomb megnyomásakor bezárásra kerül az ablak mentés nélkül.  
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A Módosítási igény elküldése gomb megnyomásakor az adatok tárolásra kerülnek, a módosítás státusza 

beadott-ra változik és értesítést kapnak e-mailben a kérelmező sportszervezet versenyszervezője, illetve 

az ellenfél kapcsolattartói a módosítási igényről és annak adatairól. 

 

Kérelem véleményezés 

 

A funkció célja, hogy a beadott mérkőzés módosítási kérelmeket az ellenfél sportszervezete is 

véleményezhesse (jóváhagyja, vagy elutasítsa). A funkció gomb használata jogosultsághoz kötött. 

 

A gomb akkor aktív a kapcsolattartó felhasználó számára, ha: 

 a mérkőzésre adtak be módosítási kérelmet, melynek státusza „beadott” és 

 a felhasználó nem a kérelmet beadó, azaz az ellenfél sportszervezet kapcsolattartója.  
Az admin felhasználó számára az 1. feltétel teljesülése is elégséges a használathoz. 

 

A gomb megnyomásakor megjelenik a mérkőzéshez kapcsolódó módosítási igény: 

 

 
 

A felület gombjai: Jóváhagy, Elutasít, Bezár. 

 a Jóváhagy gomb hatására a kérelem státusza „ellenfél által jóváhagyott”-ra áll  

 az Elutasít gomb hatására a kérelem státusza „ellenfél által elutasított”-ra áll  

 Bezár gomb hatására változtatás nélkül bezáródik az ablak. 
 

Összeállítás 

A funkció lényege, hogy a sportszervezet megadja a kiválasztott mérkőzés kezdő és csere játékosait, 

valamint a kispadon és kiegészítő kispadon ülő stábtagokat. 

A szerkesztő felületen a hozzá leigazolt (vagy neki kölcsönadott), az adott versenyhez megfelelő 

játékengedéllyel rendelkező (játékoskeret megléte esetén az abban meglévő) játékosok közül választhat. 

A program jelzi, ha a választott játékosnak a sportorvosi igazolása nem érvényes. 

 

A mérkőzésre kattintva, majd az Összeállítás gombot megnyomva az alábbi szerkesztő felület jelenik 

meg: 
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Legfelül a mérkőzés azonosító adatai jelennek meg: 

- Verseny neve: aminek keretében a mérkőzés megrendezésre kerül 

- Mérkőzés azonosító: a mérkőzés azonosítója 

- Hazai és vendég csapat neve: a csapatok rövid neve látható 

- Összeállítandó csapat: amelyhez kapcsolódóan az összeállítást rögzítjük. A csapat lehet a hazai, 

vagy a vendég, attól függően, hogy a felhasználó, aki rögzít, mely csapat kapcsolattartója. 

Amennyiben a felhasználó mindkét csapat sportszervezeténél szerepel kapcsolattartóként, a 

hazai csapat neve jelenik meg alapértelmezetten, de legördülő listából kiválaszthatja a vendég 

csapat nevét is. 

- Időpont: a mérkőzés tervezett dátuma 

- Helyszín: a mérkőzés tervezett helyszíne 

- A mérkőzés hivatalos személyei: a Hivatalos személyek menüpontban meghatározott személyek. 

 

Ezt követően négy blokk jelenik meg: 

- Kezdőjátékosok  

- Cserejátékosok 

- Kispadon ülő személyek 

- Kiegészítő kispadon ülő személyek 
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Mindegyik blokkban annyi sor jelenik meg, amennyi a verseny (amelyhez a mérkőzés tartozik) 

alapadatainál meghatározásra került (lásd! Versenyszervezés\Versenyek menüpont). A sorok melletti 

piros X a bevitt adatok törlését teszi lehetővé.  

 

A játékos lista oszlopai: 

- Mez: max. 2 jegyű egész szám írható ebbe a mezőbe. Nem lehet egy összeállításban két azonos 

mezszámot megadni. 

- Játékos: legördülő választólistából lehet választani azon személyek közül, akik: 

- tagjai a versenyhez kapcsolódó érvényes játékos keretnek  

- nem tagjai más kizárólagos játékos keretnek  

- van a sportszervezetnek és a versenynek megfelelő érvényes versenyengedélyük vagy 

kettős versenyengedélyük 

- C: chekbox típusú mező, amelybe pipa tehető, amennyiben csapatkapitány az adott játékos. Egy 

összeállításban csak 1 személy jelölhető meg csapatkapitányként, így ha már pipa van egy 

helyen, és más játékoshoz pipát teszünk, a korábbi helyről levételre kerül. 

- GK: chekbox típusú mező, amelybe pipa tehető, amennyiben kapus az adott játékos. 

- Poszt: listából választható. 

 

A stáblista oszlopai: 

- Stábtag: legördülő választólistából lehet választani azon személyek közül, akik rendelkeznek: a 

verseny évadához, típusához, neméhez, korosztályához, az összeállítást végző sportszervezethez 

„kiadott” státuszú regisztrációs kártyaval 

- Poszt: a választott személy posztja. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. A Bezár gomb mindig aktív, a másik kettő csak akkor, ha a 

mérkőzés státusza „tervezett”. 

 

Mentéskor minden, a keretbe választott játékost illetően ellenőrzi a program az érvényes orvosi 

igazolást. Ha van játékos, akinél hiányzik, a következő üzenet jelenik meg:  
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Az üzeneten lévő gombok:  

- Mégsem: megnyomásakor az összeállítás ablak nyitva marad szerkesztésre, mentés nem 

történik. 

- Tovább: megnyomásakor mentésre kerülnek az adatok. 

 

Naptár nézet gomb 

 

A sportszervezeteknek lehetőségük van a hozzájuk tartozó versenynaptárak letöltésére, amelyben 

megjelölésre kerülnek a játéknapok, amelyeken az egyes csapataik játszanak. 

 

 
 

Sportorvosi ellenőrzése gomb 

 

A funkció lényege, hogy a sportszervezeti ügyintéző/képviselő számára információt adjon egy adott 

mérkőzéshez kapcsolódó játékosainak sportorvosi adatairól. 
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A gombra kattintva felugrik egy ablak, amelyen vagy egy, vagy két fül szerepel attól függően, hogy az 

adott felhasználónak a hazai és/vagy vendég csapathoz tartozó sportszervezethez van-e 

ügyintézőként/képviselőként jogosultsága. Ha mindkettőhöz, akkor a Hazai- és Vendég játékosok fül is 

megjelenik, ha csak az egyikhez, akkor az annak megfelelő. 

 

A megjelenő táblázat adatai: 

- Kód: játékos regisztrációs kódja 

- Név: játékos neve 

- Sportorvosi státusz: sportorvosi minősítés 

- Hiba: az esetleges hiba megnevezése. 

 

 
 

A Bezár gomb megnyomására visszatérünk a mérkőzések listájához. 

 

13.4.Kapcsolattartók 
 

A felülethez azoknak a felhasználóknak van jogosultságuk, akik szerepelnek a Sportszervezet 

adminisztrátora felhasználói csoportban. Ha a felhasználó egy sportszervezet adminisztrátora, akkor a 

menüpontra lépve sportszervezete alapértelmezett a sportszervezeti szűrőben és a megfelelő adatok is 

megjelenítésre kerülnek. Ha a felhasználó több sportszervezet adminisztrátora, akkor kiválasztás után 

jelennek meg az egyesülethez tartozó adatok. E funkcióval lehetséges kapcsolatot teremteni a 

személyek és a sportszervezetek között.  
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új Kapcsolattartó rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

 történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

 törlésre. 

 

 
 

A Kapcsolattartókról felvihető adatok: 
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- Kód – A kapcsolattartó/ügyintéző regisztrációs kódja, az IFA rendszerben regisztrált személyek 

közül kerül kiválasztásra, kötelező kitölteni 

- Név - A kapcsolattartó neve, a kiválasztott személy személytörzsbeli neve kerül kiírásra, nem 

módosítható  

- Elnök? – igen/nem közül választható  

- Képviselő? – igen/nem közül választható 

- Képviselet típusa – meghatározza, hogy a képviselet önállóan vagy együttesen történik – csak 

akkor írható, ha a Képviselő? mező értéke „igen” 

- Ügyintéző?  – igen/nem közül választható 

- Beosztás – a kapcsolattartó beosztása szövegesen leírva 

- Státusz – a kapcsolattartó státuszának beállítása, élő kapcsolat esetén aktív, amennyiben a 

kapcsolat már nem él, töröltre kell állítani, kötelező kitölteni 

- Irányítószám, Helység, Közterület, Közterület jellege, Házszám – a kapcsolattartó cím adatai 

- Telefon, Telefax, E-mail (kötelező kitölteni) – a kapcsolattartó elérhetőségei 

- Sportszervezet adminisztrátora? 

- Sportszervezet verseny ügyintézője? 

- Sportszervezet szerződés ügyintézője? 

- Sportszervezet licenc ügyintézője? 

- Sportszervezet játékos keret ügyintézője? 

- Sportszervezet utánpótlás ügyintézője? 

- Sportszervezet regisztrációs kártya ügyintézője? 

- Sportszervezet nyilvántartási ügyintézője? 

Az utolsó nyolc mező csak akkor állítható, ha a kapcsolattartó ügyintéző (az Ügyintéző? mező értéke 

igen) - igen értékek beállítása esetén a kapcsolattartó a megfelelő jogosultsági csoportba kerül, hogy 

munkáját végezni tudja. Nem érték esetén nem kerül be, illetve törlődik a csoportból, amennyiben nincs 

másik ilyen típusú kapcsolata. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból.  

Időpont foglaló 14.
 

Az Időpont foglaló alkalmazás lehetőséget teremt:  

- Az MLSZ és megyei igazgatóságok esetében  

o az egyes témakörökben a személyes találkozók időpontjainak közzétételére egyedileg 

vagy csoportosan 

o az egyes időpontokhoz a konzultációt tartó személy megadására 

o szabad időpontok törlésére 

o a foglalt időpontok esetében a foglalások utólagos törlésére az érintettek e-mailban 

történő értesítésével 

- A sportszervezetek ügyintézői, egyéb személyek oldaláról 
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o az egyes szabad időpontok lefoglalására az ügyintézők részéről más személy(ek) részére 

saját szervezeten belül 

o az időpontokat kiajánló szervezeti egységek időpont foglalására más szervezetekhez 

tartozó személyek, vagy akár szervezeten kívüli személyek részére 

o a lefoglalt időpontok lemondására, a foglalás törlésére 

 

Az Időpont foglaló felhasználóinak beállításai: 

- MLSZ és megyei igazgatóságok esetében 

o Személy felvitele 

o Személy szervezeti egység besorolásának megadása – amennyiben vezetőről van szó, a 

Szervezeti egység vezetője? mezőt Igenre kell állítani 

o Felhasználó felvitele – Amennyiben adminisztrátorról van szó, az Adminisztrátor mezőt 

igenre kell állítani. 

o Jogosultságok beállítása – a felhasználó besorolása a megfelelő felhasználói csoportba, 

ami alapján megkapja a megfelelő jogosultságokat 

- Sportszervezetek esetében 

o Személyek felvitele 

o Személyek sportszervezethez történő besorolásának beállítása – Sportszervezeti törzsek 

/ Kapcsolattartók.   

o Felhasználó felvitele – Amennyiben adminisztrátorról van szó, az Adminisztrátor mezőt 

igenre kell állítani. 

o Jogosultságok beállítása – a felhasználó besorolása a megfelelő felhasználói csoportba, 

ami alapján megkapja a megfelelő jogosultságokat 

14.1.Időpontok kezelése 
Az Időpont foglaló menüpontban van lehetőség új időpontok felvitelére, tervezett időpontok 

jóváhagyására (foglalhatóvá tétel), időpontok foglalására, időpontok törlésére. 

A menüpontba belépve egy listanézetet láthatunk, amelyben megjelennek a felvitt időpontok listája a 

felhasználó beállításaitól függően.  
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A listanézet felett szűrések találhatóak, amelyek alapértelmezetten szűrik is a listát minden belépéskor: 

- Dátumtól: az időpontok kezdő dátumára tudunk szűrni ezzel a mezővel. Alapértelmezetten 

mindig az aktuális nap kerül bekínálásra, és a lista is úgy jelenik meg, hogy csak azok az 

időpontok kerülnek megjelenítésre, amelyek nagyobbak vagy egyenlők mint az aktuális napi 

dátum. 

- Dátumig: az időpontok záró dátumára tudunk szűrni ezzel a mezővel. Alapértelmezett szűrése 

nincs. 

- Státusz: az időpontok státuszára tudunk szűrni ezzel a mezővel. A státusz értéke: Tervezett, 

foglalható, foglalt és törölt lehet. Alapértelmezett szűrése nincs. 

- Szervezet: a szervezeti egységekre tudunk szűrni ezzel a mezővel. A szervezeti egység 

megnevezése kerül kiírásra. Alapértelmezett szűrése a belépett felhasználó szervezeti egysége 

lesz. 

Az egyes tevékenységek esetében a funkciók elérése a felhasználónál beállított jogosultságoktól függ.  
  

14.1.1.Időpontok felvitele, módosítása, megtekintése, törlése 

 

A listanézethez tartozó gombok a következők: 

Új felvitel gombra kattintva tudunk új időponto(ka)t felvinni. A felvitelnél lehetőség van azonos 

témakörben és helyszínre több időpont generálására azzal, hogy eltérő dátum és időpont intervallumot 

adunk meg. Az időtartam megadásával egy-egy konzultáció időtartamát tudjuk meghatározni.  
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Az alábbi adatok adhatók meg a képernyőn: 

- Szervezeti egység: a felhasználóhoz tartozó szervezeti egység neve kerül kiírásra. Nem 

módosítható. 

- Ügyintéző: a felhasználó neve jelenik meg. Amennyiben a felhasználó a megadott szervezeti 

egység vezetője, akkor módosíthatja a szervezeti egységébe tartozó más személyre a 

felhasználót. Kitöltése kötelező. 

- Témakör: Szöveges mezőben adható meg a találkozó témaköre. Kitöltése kötelező. 

- Helyszín: Szöveges mezőben adható meg a helyszín. Kitöltése kötelező. 

- Dátumtól: Megadható a dátum, amelytől az időpont kezdődik éééé.hh.nn formátumban. Nem 

lehet kisebb az aktuális napnál. Kitöltése kötelező. 

- Időponttól: Megadható az időpont kezdete óó:pp formátumban. Kitöltése kötelező. 

- Időtartam: Megadható egész percben, hogy milyen hosszú időtartamra szólhat a foglalás. 

Kitöltése kötelező. 

- Dátumig: A program kiszámolja a megadott Dátumtól és Időponttól mezők tartalmához 

hozzáadva a megadott időtartamot, de tetszés szerint felülírható, nagyobb vagy egyenlő 

értékkel, mint ami a Dátumtól értékben szerepel. Kitöltése kötelező. 

- Időpontig: A program számolja ki a megadott Dátumtól és Időponttól mezők tartalmához 

hozzáadva a megadott időtartamot, de tetszés szerint felülírható (ha a Dátumtól = Dátumig, 

akkor az Időpontig értéknek nagyobbnak kell lennie az Időponttól értéknél, legalább a megadott 

Időtartam percekkel). Kitöltése kötelező. 

- Fogadóidő kezdete: óó:pp formátumban adható meg, hogy amennyiben több időpontot 

szeretne a felhasználó generálni, akkor naponta milyen időponttól kezdődhet a fogadóidő. Csak 

akkor tölthető, ha a Dátumig és Időpontig, illetve Dátumtól és Időponttól mezők között nagyobb 

a különbség, mint a megadott időtartam. Alapértelmezett értékként 09:00 jelenik meg. 
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- Fogadóidő vége: óó:pp formátumban adható meg, hogy az egyes napokon meddig bezárólag 

lehet időpontot generálni. Csak akkor tölthető, ha a Dátumig és Időpontig, illetve Dátumtól és 

Időponttól mezők között nagyobb a különbség, mint a megadott időtartam. Alapértelmezett 

értékként 17:00 jelenik meg. 

A felvitelnél élő funkciós gombok: 

Tovább: a gomb megnyomásakor a program létrehozza az időpontokat, és üzenetet küld, hogy hány 
időpont került felvitelre. 

Mégsem: hatására az időpontok listájára lépünk vissza, módosítás nélkül. 

A generálás a következők szerint történik: 

- Az időpontok generálásakor tört időtartamra nem történik időpont létrehozás. 

- Az újonnan létrehozott időpont státusza tervezett lesz. 

- Nem generálható időpont az aktuális időpontnál korábbi időpontokra, továbbá olyan jövőbeli 

dátumokra sem, amelyek esetében munkaszüneti napról vagy ünnepnapról van szó. Ezt a 

program ellenőrzi. 

- Amennyiben az adott nap/időpontra van már felvitt időpont, akkor nem történik meg az időpont 

rögzítése.  

 

Módosít - egy kiválasztott időpont adatainak módosítása jogosultságtól függően. 

 

 
 

Módosítható az időpont státusza, a témakör, a helyszín, valamint a megjegyzés mező. 

 

Megtekint  - A Megtekint gomb megnyomásakor annak az időpont rekordnak az adatait kell 
megjeleníteni, amelyiket a listából kiválasztottunk. 

Töröl  - Időpontot törölni csak egyenként lehet. A listából ki kell választani a törölni kívánt időpontot, 
majd a Törlés gombot meg kell nyomni.  

A tényleges törlés előtt a program rákérdez, hogy „Biztosan törölni szeretné a felvitt időpontot?”  

Igen/Nem.  

- Nem esetén visszatérünk az időpontok listájára, és nem történik törlés.  
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- Igen esetén az időpont státuszától függően történik meg az időpont törlése: 
o Ha a státusz tervezett vagy foglalható volt, akkor a Törlés gomb hatására fizikailag is 

törlődik az időpont. 
o Foglalt státusz esetén az időpont törölt státuszba kerül, és erről a program e-mail-t küld 

a foglaló személynek, amelyiknek a tárgya Időpont törlése lesz.  
o Törölt státuszú időpont nem törölhető, és nem is foglalható 

14.1.2.Időpontok jóváhagyása 

Az időpontok jóváhagyása funkció segítségével tudjuk a felvitt tervezett időpontokat véglegesíteni, ami 

az időpont foglalhatóvá tételét jelenti. Az időpontok véglegesítését megfelelő jogosultsággal rendelkező 

felhasználó teheti meg. 

 

Csak a tervezett státuszú időpontokat lehet jóváhagyni. A jóváhagyásra a lista legelső mezőjének 

bejelölésével tudjuk kijelölni a jóváhagyni kívánt időpontokat. Egyszerre több időpont is kijelölhető. A 

kijelölés után az Időpont jóváhagyása gomb aktívvá válik, és megnyomására megtörténik a kijelölt 

tételek jóváhagyása, a státuszuk Foglalható lesz, ettől kezdve lehet foglalást rögzíteni hozzá. 

14.1.3.Időpont foglalása 

Az időpontok foglalása egy adott témakörben, adott dátum /időpontban felkínált konzultációs időpont 

lefoglalását jelenti. 

A foglalás a lista első mezőjének bejelölésével történik, ezt követően válik az Időpont foglalása gomb 

aktívvá. Csak Foglalható státuszú időpontot lehet lefoglalni. 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

809 

 
Az Időpont foglalás gomb megnyomását követően az időpont adatait tartalmazó képernyő jelenik meg: 

 
Az időpontot foglaló felhasználónak lehetősége van a saját szervezetéhez tartozó másik személy részére 

foglalni időpontot, illetve amennyiben több sportszervezetnél is dolgozik a felhasználó, akkor a többi 

sportszervezet munkatársainak nevében is foglalni időpontot. A Foglaló személy mező törlésével - a 

mező melletti  iconra kattintással - lehetőség van a Megjegyzés rovatban olyan személy nevének 

megadására, aki nem szerepel még az IFA nyilvántartásba. 

Tovább gomb esetén megtörténik a foglalás, Mégsem gomb hatására visszatérünk a foglalható 

időpontok listájához ahol újabb funkciókat lehet megadni. 

14.1.4.Foglalás törlése 

A foglalt státuszú időpontok esetében lehetőség van a foglalás törlésére. A tétel kijelölése után a 

Foglalás törlése gomb aktívvá válik, megnyomásával a törlés megerősítését kérdező üzenet jelenik meg: 
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Igen hatására megtörténik a foglalás törlése és az időpont foglalhatóvá válik. Mégsem hatására 

visszatérünk az időpontok listájára. 

Üzenetek 15.

Az Üzenetek menüpontban a felhasználók megtekinthetik és törölhetik a rendszer által részükre küldött 

üzeneteket és itt tarthatók karban az üzenetek szövegei, és a korábbi üzenetek. Az üzenet szövegek 

karbantartása jogosultságoktól függően jelennek meg az egyes felhasználóknál. A Saját üzenetek 

menüpont minden felhasználó részére hozzáférhető. 

15.1.Saját üzenetek  

Ebbe a menüpontba belépve a felhasználó láthatja azoknak az üzeneteknek a listáját, amelyek neki 

szólnak. Az üzenetek szűrésre kerülnek státusz szerint. Alapértelmezetten az Új státuszú rekordok 

jelennek meg a listában. 
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A listában megjelenő adatok: 

- Dátum: az üzenet létrejöttének dátuma, amikor az üzenet elküldésre került 

- Tárgy: az üzenet tárgya szövegesen 

- Státusz: az üzenet állapota, Új, Olvasott, Törölt. 

Az üzenetek dátum szerint csökkenő sorrendben jelennek meg a listában. 

A listánál megjelenő gombok: Megtekint és Töröl 

A Megtekint gomb hatására megjelenik az üzenet küldésének dátuma, az üzenet tárgya és szövege 

valamint a feltöltött fájl neve. A csatolt fájl megtekintéséhez a Letöltés gombbal le kell tölteni a fájlt, és 

ezt követően megnyitható.  
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Egy üzenet elolvasása a Megtekint gombbal történik. A gomb hatására megjelenik az üzenet a 

képernyőn olvasásra, és a Bezár gomb hatására a státusza Olvasott-ra kerül átállításra.  

A Töröl gomb, ha a Kézbesítés figyelendő mező Igen-re van állítva, akkor csak Olvasott státuszú rekordok 

esetében aktív.  
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A Töröl gomb megnyomása után a program megerősítést vár. Igen esetén az üzenet státusza törölt lesz, 

és az üzenet a továbbiakban a törölt státuszú üzenetek között tekinthető meg. 

15.2.Üzenetek karbantartása 

Az Üzenetek karbantartása menüpont alatt van lehetőség az Üzenet szövegek karbantartására és az 

üzenetek megtekintésére. 

15.2.1.Üzenet szövegek 

Az üzenet szövegek fül alatt a már felvitt rendszer üzenet szövegek listája jelenik meg. A felhasználónak 

nincs lehetősége új rekord felvitelére, csak megtekintésre vagy módosításra. A táblába feltöltendő 

rekordok egyesével kerülnek majd definiálásra minden olyan programrészben, ahol szükséges lesz 

üzenet kiküldése. 

A listában megjelenő mezők:  

- Menüpont - annak a menüpontnak a neve, amihez az adott üzenet típus tartozik. 

- Név - az üzenet szöveg neve 

- Szöveg feltöltve? - ha az üzenet szöveg mezője ki van töltve, akkor az érték Igen, egyébként Nem 

- Kézbesítés figyelendő? - Kézbesítés figyelendő Igen/Nem  

- Csatolmány van? - ha az üzenetszöveghez tartozik feltöltött fájl, akkor Igen, egyébként Nem az 

érték 
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A listánál megjelenő gombok: Módosít, Megtekint. 

Módosít: a gomb hatására az az üzenet szöveg jelenik meg a képernyőn, amelyiken a listában állunk. 
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A képernyő tetején az üzenet magyarázata jelenik meg, jelen esetben: 

A felhasználónak küldendő üzenet, amelyet akkor kap, ha hozzárendeljük egy felhasználói 

csoporthoz. 

A képernyő felső részén a fenti szöveg alatt az alábbi fix szöveg jelenik meg: „Az üzenet szövegében a 

táblázatban lévő változó adatokat használhatja fel. Fontos, hogy a változókat a határoló jelekkel együtt 

illessze a dokumentumban, és formázás esetén a határoló jelekkel együtt formázza (színezés, félkövér 

betűtípus, stb.).” 

Az üzenet tárgya szabadon módosítható. 

Az üzenet szövege szabadon módosítható, a Használt változók táblázatban megadott változók 

beillesztésével. 

Beállítható, hogy a kézbesítés figyelendő legyen vagy sem, Igen/Nem adható meg. 

Az üzenethez 1 dokumentum fálj csatolható. 

A képernyőnél élő gombok:  

Ment: hatására az üzenet szövege mentésre kerül a képernyő bezárása nélkül. Ezt követően lehet fájlt 

csatolni. 
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Ment és bezár: hatására az üzenet szövege mentésre kerül, és az üzenet szövegek listájára térünk vissza. 

Bezár: mentés nélkül kilépünk az üzenet szöveget listájára. 

15.2.2.Üzenetek állapota 

Az Üzenetek állapota fül alatt tudja az arra jogosult felhasználó karbantartani az üzeneteket. Valamennyi 

üzenet megjelenítésre kerül a címzettektől függetlenül. Lehetőség van üzenetek megtekintésére, 

olvasottá tételére, törlésére.  

Az Üzenetek állapota fül alatt jelennek meg a rendszer által elküldött üzenetek listája, a beállított szűrési 

feltételektől függően. 

 

A Megtekint gombbal olvasottá tehető egy üzenet, ezt követően lehet törölni, ami az üzenet töröltre 

állítását jelenti. 

HelpDesk 16.

A Helpdesk modul lehetővé teszi a felhasználók és a kulcsfelhasználók számára az online kommunikációt 

a rendszer adminisztrátorával az IFA rendszer moduljaival kapcsolatban.  A menüpontban van lehetőség 

az egyes témák esetében új bejelentések felvitelére, meglévő bejelentések módosítására, a bejelentések 

állapotának nyomon követésére és lezárására. 

Azt, hogy egy adott bejelentés milyen állapotban van, a státusz mező értéke mutatja. Ugyancsak a 

státusz vezérli, hogy kinek van feladata az adott bejelentéssel kapcsolatba, és mi a következő teendő, 

ettől függően jelennek meg az egyes bejelentések a különböző felhasználóknál.  
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A menüpontba belépve a bejelentések listája jelenik meg, alapértelmezetten leszűrve azokra a 

bejelentésekre, melyekkel az adott felhasználónak feladata van. Megtekintésre valamennyi bejelentés 

kiválasztható minden felhasználó számára. 

A lista felett szűrési lehetőségek találhatóak, amelyek alapértelmezetten szűrhetik a listát minden 

belépéskor, és át is állíthatók: 

Státusz esetében lehetséges szűrések 

o Minden bejelentés – nincs szűrés, valamennyi bejelentés megjelenik a listában 

o Nyitott bejelentések – az összes bejelentés megjeleni, melyeknek a státusza nem 
Elutasított vagy Lezárt.  

o Felhasználó válaszára vár – a felhasználó azon bejelentései, ahol a státusz  

 Pontosítandó, azaz további információra van szükség a bejelentés 
feldolgozásához,  

 Élesítve, azaz a fejlesztés éles használatra átadásra került vagy  

 Tesztelendő, azaz a fejlesztés átadásra került tesztelésre a felhasználó részére 

o Kulcsfelhasználó válaszára vár - a Kulcsfelhasználó által megválaszolandó státuszú 
bejelentések jelennek meg, azaz  

 Továbbított – a kulcsfelhasználó részére továbbított bejelentések,  

 Döntés alatt – elfogadásra váró fejlesztési igényt tartalmazó bejelentések,  

 Kidolgozva – fejlesztési igényt tartalmazó bejelentés megoldására kidolgozott 
specifikáció elfogadására váró bejelentések 

 Teljesítve – teljesített fejlesztési igényt tartalmazó bejelentések 

o Üzemeltető válaszára vár – a Helpdesk modult üzemeltető adminisztrátor részére az Új, 

Pontosított, Javítandó; Javítás alatt, Fejlesztői teszten, Elfogadva; Ajánlatkérés, 

Ajánlatkészítés, Megrendelve, Kidolgozás alatt, Fejleszthető, Fejlesztés alatt és a 

Teljesítendő státuszú bejelentések jelennek meg, valamennyi felhasználó bejelentései 

esetében 

o Lezárt bejelentések szűrésekor az  

 Elutasítva és a  

 Lezárva státuszú bejelentések jelennek meg 

Prioritás - magas, normál vagy az alacsony prioritású bejelentésekre szűrhetünk 

Menüpont – a menüponttal kapcsolatos bejelentésekre tudunk szűrni 

Bejelentő - a bejelentést tevő személyre történő szűrés.   

Típus – a bejelentés típusa szerinti szűrést lehet beállítni. A bejelentés lehet  

o Hiba,  

o igény vagy  

o egyéb bejelentés.  
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Igényt és egyéb bejelentést csak kulcsfelhasználó vagy adminisztrátor vihet fel 

Besorolás – a bejelentés típusának további részletezése: 

o Hiba esetén programhiba, adatjavítás 

o igény esetén lista igény, módosítás, bővítés és új fejlesztés, 

o Egyéb esetén jogosultság beállítás, oktatás vagy konzultáció lehet. 

Alapértelmezett szűrések:  

- Adminisztrátor felhasználók esetében nincs alapértelmezett szűrés   

- A kulcsfelhasználók – csak a saját és azoknak a felhasználóknak a bejelentései jelennek meg, 
akiknek joga van ahhoz a menüponthoz, amelyik esetében kulcsfelhasználónak ki van jelölve 

- normál felhasználó csak azokat a bejelentéseket láthatja, amelyeket ő jelentett be  

Bejelentések listája: 

 

  

 

A listanézethez tartozó gombok a következők: 

- Új felvitel: új bejelentés felvitele 

- Módosít: már felvitt bejelentés módosítása, válasz küldése. A státuszok állítása és üzenet 
felvitele Módosít funkció esetén lehet. A Módosít gomb a bejelentés státuszától függően érhető 
el. 

- Megtekint: a bejelentés és a hozzátartozó válaszok megtekintése, módosítás nélkül  
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16.1.Új bejelentés felvitele 

Az Új felvitel gomb hatására az új bejelentés felviteli képernyő jelenik meg: 

 

A bejelentésről felvihető adatok: 

- Bejelentés típusa: Hiba, Igény vagy Egyéb lehet, választólistából kiválasztva.  Alapértelmezésben 
a Hiba kerül megjelenítésre és normál felhasználó csak ezt választhatja ki és nem is 
módosíthatja. Kulcsfelhasználónál és adminisztrátornál megengedett a többi típus kiválasztása 
is. 

- Prioritás: Alacsony, Normál vagy Magas lehet, választólistából kiválasztva.  Alapértelmezésként 
az Alacsony kerül felkínálásra, de módosítható 

- Besorolás: a választólistában mindig csak a kiválasztott bejelentés típushoz megadható 
besorolás típusok aktívak, csak azok közül lehet választani.  

- Kért határidő: a bejelentés megoldásának kért határideje, az aktuális dátumnál későbbi kell, 
hogy legyen 

- Menüpont: az IFA rendszer legfelsőbb szintű menüpontjai, moduljai közül lehet kiválasztani azt, 
amelyikkel kapcsolatban a bejelentést teszik 
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- Érintett funkció: a kiválasztott menüponthoz tartozó funkciók kerülnek megjelenítésre (így pl. a 
Törzsadatok menüpont alá tartozó további menüpontok vagy funkciók listája, úgymint Évad, 
Korosztály, stb.), ebből lehet kiválasztani azt a funkciót, amivel kapcsolatban a bejelentést 
tesszük. Nem kötelező megadni. 

- Tárgy: Szöveges mező, a bejelentés tárgya röviden, maximum 50 karakter hosszban megadva.  

- Hiba leírása: Formázható szöveges mező a bejelentés részletes leírására  

- Fájl feltöltése: fájl feltöltésre akkor van lehetőség, ha lementettük a rekordot. Ha nem 
mentettük még a bejelentést, akkor a következő üzenet jelenik meg: „Fájl feltöltéséhez kérjük, 
mentse el a bejelentését (Ment gomb).”  Tetszés szerinti dokumentum típusokat tudunk 
feltölteni. 

A feltöltött dokumentumok adatai megjelennek a képernyőn: 

o Fájl neve  

o Feltöltés dátuma  

o Feltöltő neve jelenik meg  

A fájl feltöltésnél megjelenő funkciós gombok:  

o Letöltés: a gomb megnyomásakor letöltődik a feltöltött dokumentum, és ezt követően 
megtekinthető, elolvasható. 

o Törlés: a hatására törlődik a feltöltött dokumentum. 

Új felvitel esetében a képernyőn található gombok: 

- Ment: a bejelentés elmentésre kerül kilépés nélkül. 

- Ment és bezár: a bejelentés elmentésre kerül, és a bejelentések listájára térünk vissza.   

- Bezár: mentés nélkül visszatérünk a bejelentések listájára, nem történik meg a bejelentés 
rögzítése. 

 
  



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

821 

16.2.Bejelentés módosítása 

A Módosít gomb a státusztól függően csak annál a bejelentésnél aktív, amelyikhez a felhasználónak 

hozzáférése van.  

A Módosít gomb megnyomásakor annak a bejelentésnek az adatai jelennek meg, amelyiket a listából 

kiválasztottunk. 

 

 

 

 

A képernyő felső részén a bejelentés eredeti adatai jelennek meg, nem módosíthatóan.  Amennyiben a 

bejelentés nem fér el az ablakban, le- és felfelé történő görgetéssel láthatjuk a további adatokat. 

A módosítás képernyőn megjelenítendő adatok: 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

822 

- Azonosító: Bejelentés azonosítója kerül megjelenítésre.   

- Bejelentés dátuma: a bejelentés felvitelének dátuma  

- Bejelentő azonosító: a bejelentő regisztrációs kódja.   

- Bejelentő neve: Amennyiben a bejelentő kulcsfelhasználó a bejelentés menüpontjához 

kapcsolódóan, akkor piros kulcs ikon jelenik meg a neve mögött.   

- Bejelentés típusa: a bejelentés felvitelekor kiválasztott típus megnevezése jelenik meg. Csak 

Adminisztrátor felhasználónak van joga módosítani, ha a bejelentés típusa nem megfelelő, pl. 

egy hiba bejelentés nem hibát takar, hanem fejlesztést jelent. 

- Prioritás: Bejelentés prioritásának megnevezése kerül megjelenítésre. Csak Adminisztrátor 

felhasználónak van joga módosítani, felülbírálhatja a megadott prioritást, amennyiben a 

bejelentés prioritása nem megfelelően lett beállítva. 

- Besorolás: a bejelentés besorolásának megnevezése kerül megjelenítésre. Csak Adminisztrátor 

felhasználónak van joga módosítani, amennyiben a bejelentés nem megfelelően lett besorolva 

- Jelenlegi státusz: a bejelentés aktuális státusza kerül megjelenítésre, nem módosíthatóan. 

- Menüpont: a bejelentés melyik menüponttal kapcsolatban történt. Csak Új státuszú bejelentés 

esetében módosítható. 

- Érintett funkció: a bejelentésnél megadott menüpont melyik funkcióhoz történt a bejelentés. 

Csak Új státuszú bejelentés esetében módosítható. 

- Kulcsfelhasználók: a menüponthoz beállított kulcsfelhasználó(k) neve(i) jelennek meg   

- Kért határidő: a bejelentés kért határideje 

- Lezárás dátuma: a bejelentés lezárásának dátuma   

- Tárgy: a bejelentés tárgya, rövid szöveges leírás. Csak Új, Pontosítandó és Pontosított státusz 

esetén módosítható. 

- Utolsó üzenet: a bejelentéssel kapcsolatos legutolsó üzenet szövege jelenik meg tájékoztató 

jelleggel 

- Új státusz: a bejelentésre adandó válasz esetében új státuszt kell megadni. Az új státusz a 

jelenlegi státusztól és felhasználótól függően adható meg. A választó listában mindig azok a 

státuszok jelennek csak meg, amelyiket kiválaszthatók. Egy státusz kiválasztásakor a legördülő 

listában a választható státusz neve mellett egy plusz oszlopban megjelenik az adott státusszal 

kapcsolatos magyarázó szöveg is, ami az bejelentés aktuális állapotáról tájékoztat. 

- Válasz: a bejelentés új státuszához kapcsolódó szöveges válasz írható be. A megadott új 

státusztól függően a rendszer alapértelmezett válasz szövegeket ajánl fel: 

o Javítandó státusz esetén:  

Tisztelt Felhasználó! 

A megadott információk alapján a jelzett hiba kivizsgálását megkezdtük.  

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Javítás alatt státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

A jelzett hiba javítása folyamatban van. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Fejlesztői teszten státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 
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A bejelentésben jelzett hiba javítása / módosítás fejlesztése elkészült és fejlesztői tesztje 

folyamatban van. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Tesztelendő státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Az Ön által jelzett hiba javítása / módosítás fejlesztése elkészült és kikerült a teszt 

példányra.  

Kérjük, szíveskedjék ellenőrizni a teszt példányon a működés megfelelőségét, és 

visszajelezni, hogy élesíthető-e a javítás / módosítás. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Élesítve státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

A bejelentésben foglalt javítás / módosítás élesítése megtörtént. 

Kérjük, az éles rendszer működését követően szíveskedjék lezárni bejelentését. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Továbbított státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Bejelentése nem minősül hibának, ezért ehhez kapcsolódóan a menüpont 

kulcsfelhasználója hozhat döntést arról, hogy az Ön által jelzett módosítási vagy egyéb 

igény megvalósítása nem ütközik-e a szakterület elvárásaival. 

Kérjük szíves türelmét a döntés meghozataláig. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Ajánlatkészítés státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Igénynek minősülő bejelentése alapján az árajánlat elkészítését megkezdtük. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Döntés alatt státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Igénynek minősülő bejelentése alapján árajánlatunk elkészült, és az illetékes 

szakterülethez, illetve az MLSZ illetékes vezetőjéhez került döntéshozatalra. 

Kérjük szíves türelmét a döntés meghozataláig. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Kidolgozás alatt státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Igénye alapján a módosítás felmérése és részletes kidolgozása megkezdődött. Illetékes 

munkatársunk keresni fogja Önt, amennyiben egyeztetésre lesz szükség. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Kidolgozva státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Igénye alapján a módosítás részletes kidolgozása befejeződött, és a dokumentáció az 

illetékes szakterülethez, illetve az MLSZ illetékes vezetőjéhez került jóváhagyásra. 

Kérjük szíves türelmét a döntés meghozataláig. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 
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o Fejlesztés alatt státusz esetén 

Tisztelt Felhasználó! 

Az elfogadott dokumentáció alapján a fejlesztés megkezdődött. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

o Teljesítve státusz esetén: 

Tisztelt Felhasználó! 

Az Ön által jelzett igény teljesítése megtörtént. Kérjük, amennyiben a teljesítés 

elfogadható, szíveskedjék lezárni a bejelentést. 

Üdvözlettel: IFA HelpDesk csapata 

- Fájl feltöltése: a bejelentés különböző állapotai esetében lehetőség van dokumentum vagy 

egyéb fájlok feltöltésére a bejelentéshez. Fájl feltöltésére csak mentett bejelentés esetében van 

lehetőség. A feltöltendő fájl kiválasztásához a Fálj kiválasztása gombot kell megnyomni, és 

tallózással meg kell keresni a feltöltendő fájlt, ami a megnyitás hatására csatolásra kerül. Több 

fájl is csatolható, fájl típustól függetlenül. 

Mentés hatására a bejelentés módosításai mentésre kerülnek a megadott válasszal együtt. 

16.3.Bejelentés megtekintése 

A Megtekint gomb megnyomásakor annak a bejelentés rekordnak az adatait kell megjeleníteni, 

amelyiket a listából kiválasztottunk. Minden olyan rekord esetében megtekinthető a rekord részletes 

nézete a Megtekintés gomb megnyomásával, amelyik a listanézeten megjelenik, függetlenül a 

felhasználó jogosultságaitól. Megtekintéskor a bejelentéssel kapcsolatos valamennyi válasz megjelenik 

és olvasható. 
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Amennyiben a bejelentés adatai nem férnek el a képernyőn, fel/le scrollozással tudjuk megjeleníteni 

azokat a képernyő oldalán levő toolbar segítségével. 

A bejelentésről megjelenítendő adatok: 

- Azonosító: Bejelentés azonosítója kerül megjelenítésre.   

- Bejelentés dátuma: a bejelentés felvitelének dátuma.   

- Bejelentő azonosító: a bejelentő regisztrációs kódja.   

- Bejelentő neve: Amennyiben a bejelentő kulcsfelhasználó a bejelentés menüpontjához 

kapcsolódóan, akkor piros kulcs ikon jelenik meg a neve mögött.   

- Bejelentés típusa: a bejelentés felvitelekor kiválasztott típus megnevezése jelenik meg.   

- Prioritás: Bejelentés prioritásának megnevezése kerül megjelenítésre.   

- Besorolás: a bejelentés besorolásának megnevezése kerül megjelenítésre.   

- Jelenlegi státusz: a bejelentés aktuális státusza kerül megjelenítésre. 

- Menüpont: a bejelentés melyik menüponttal kapcsolatban történ.   

- Érintett funkció: a bejelentésnél megadott menüpont melyik funkcióhoz történt a bejelentés.   

- Kulcsfelhasználók: a menüponthoz beállított kulcsfelhasználó(k) neve(i) jelennek meg   

- Kért határidő: a bejelentés kért határideje 

- Lezárás dátuma: a bejelentés lezárásának dátuma   

- Tárgy: a bejelentés tárgya.   

- Hiba leírása: Bejelentés eredeti szövege 

- Válaszok: a bejelentéshez felvitt válaszok listája jelenik meg a bejelentésre adott valamennyi 

válasz megjelenítésével. A válaszokról megtekinthető adatok: 

o Dátum: a bejelentésre adott válasz dátuma 

o Felhasználó: a választ küldő felhasználó neve 

file://///dl-filesrv.datalogic.local/Idrive/datalogic/Ügyfelek/MLSZ%20Magyar%20Labdarúgó%20Szövetség/IFA/Specifikációk/Help-desk/redkey2.png
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o Státusz: a válasz státusza jelenik meg, szövegesen 

o Üzenet szövege: a bejelentésre adott válasz teljes szövege. 

Csatolt fájl-ok a Válaszok listája végén jelennek meg 

o Csatolmányok felsorolása 

 csatolás dátuma 

 csatoló neve 

 Csatolmány neve: a feltöltött fájl neve   
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Saját adatok 17.

A saját adatok alatt a felhasználó a személyes törzsadatait viheti fel, megtekintheti és módosíthatja. 

17.1.Személyes törzsadatok 

A személyes törzsadatokat az alapadatok, címek, egyéb személyes adatok, a végzettség és nyelvtudás és 

a méretek adatai jelentik.   

A Saját adatok menüpont alatt megjelenő Személyes törzsadatok menüpontra kattintva a személy 

törzsadatait tartalmazó képernyő jelenik meg az egyes adatköröket tartalmazó fülekkel.  A képernyőn 

megjelenő fülek az Alapadatok, a Címek, az Egyéb személyes adatok a Végzettség, Nyelvtudás és a 

Méret az adatok témakörének megfelelően.  

 

 

Belépéskor az Alapadatok fül az aktív, a saját alapadatokkal. 

17.1.1.Alapadatok 

A saját alapadatok: 

- Regisztrációs kód – 6 jegyű egyedi kód, amivel az személy regisztrált az IFA rendszerben.   

- Titulus - a személy titulusa szövegesen, maximális hossza 20 karakter lehet, pl. Ifj., Dr., stb. 

- Személy neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat 

- Születéskori név - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a 

két adat – a személynévből másolódik 

- Születési hely – a személy születési helyének (település) megnevezése  

- Születési dátum - a személy születési ideje, dátum, naptárból kiválasztható 

- Anyja neve - vezetéknév és a keresztnév után szerepel a teljes név, ahol egy mezőbe kerül a két 

adat 
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- Állampolgárság – a személy állampolgárságának neve az országoknál felvitt állampolgárságok 

listájából lehet kiválasztani 

- Nem - a személy neme, férfi vagy nő lehet, listából lehet kiválasztani 

- Törölt – a személy státuszát jelenti, lehetséges értékei: Aktív/Törölt. Egy regisztrált személy 

fizikailag nem törölhető, amennyiben már kilépett, töröltre kell állítani. Ez azt jelenti, hogy a 

továbbiakban a személlyel kapcsolatban nem lehet adatokat felvinni, de a korábbi 

hivatkozásaihoz hozzá lehet férni, azaz le lehet kérdezni az adatait. 

- Fénykép – ha van, akkor a személy érvényes fotója látható 

Az alapadatok nem módosíthatók. 

Lehetőség van word formátumú Felhasználói nyilatkozat generálására az ilyen nevű gomb 

megnyomásával, illetve a szokásos módon feltölthető a személy önéletrajza az Önéletrajz gomb 

megnyomása után. 

17.1.2.Címek 

A címek fül alatt vihetők fel a saját lakcímek adatai és az azokban bekövetkező változások mind állandó 

lakcím, mind pedig tartózkodási lakcímet tekintve.  

A címekről felvihető adatok: 

- Cím típusa – a cím típusa, állandó lakcím, tartózkodási hely, listából kiválasztva. Egy személynek 

több címe is lehet egy cím típuson belül is, de érvényes címe, ahol a Dátumig nincs kitöltve, cím 

típusonként csak egy lehet. 

- Ország – a saját cím ország megnevezése 

- Irányítószám - a saját cím irányítószáma, maximum 8 karakter hosszú lehet  

- Helység - a cím helyiségének a neve 

- Közterület neve - a cím közterületének megnevezése 

- Közterület jellege - a közterület jellege, pl. utca, út, tér, stb. 

- Házszám - a cím házszáma, emelet, ajtó, stb., a további cím adatok egy mezőbe megadva 

- Dátumtól - a felvitt cím érvényességi dátumának kezdete 

- Dátumig - a felvitt cím érvényességi dátumának vége. A dátum végének nagyobbnak kell lennie, 

mint a dátum kezdete. 

A Címek fülre kattintva a már felvitt saját címek listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

Új felvitel – új cím létrehozása. Egy címtípusból csak egy érvényes cím lehet egyszerre. Új cím 

felvitele esetén be kell írni a korábban felvitt azonos típusú cím rekord záró dátumát. 

Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. Valamennyi címadat módosítható. Itt vihető 

be pl. Dátumig értéke, amivel lezárjuk a címet.  

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

17.1.3.Egyéb személyes adatok 

Az Egyéb személyes adatok fül alatt a saját hivatalos adatok, mint pl. az adóazonosító, TAJ szám. stb. 

bevitelére és módosítására van lehetőség. 

Az egyéb személyes adatoknál felvihető adatok: 

- Adóazonosító - saját adóazonosító szám felvitele, 10 karakter hosszú lehet 

- TAJ szám - saját TAJ szám felvitele, 9 karakter hosszú lehet 

- Személyi szám - saját személyi szám, 11 karakter hosszú lehet, a lakcím kártya tartalmazza 

- Személyigazolvány szám - Saját személyigazolvány szám. Szabad szöveges mező, 20 karakter 

hosszú lehet 

- Bankszámlaszám - saját bankszámlaszám felvitele, 8-8-8 tagolással 

- Útlevélszám - saját útlevél szám felvitele. Szabad szöveges mező, 20 karakter hosszú lehet 
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- Útlevél érvényessége - a saját útlevél érvényességi dátumának felvitele 

- E-mail cím - saját e-mail cím bevitele. Szabad szöveges mező, 40 karakter hosszú lehet 

- Telefonszám - saját telefonszám bevitele. Szabad szöveges mező, 20 karakter hosszú lehet 

- Mobilszám – saját mobilszám bevitele 

- Faxszám – saját fax szám bevitele 

- Kér e-mail küldést? – igen esetén e-mail-es értesítést kap a személy 

- Érvényességi dátumtól – a megadott adatok érvényességének kezdete 

- Érvényességi dátumig – a megadott adatok érvényességének vége 

Az Egyéb személyes adatok fülre kattintva már felvitt személyes adatok listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új egyéb személyes adatok tétel létrehozása.   

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása. Valamennyi adat módosítható.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 
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17.1.4.Végzettség 

A Végzettség fül alatt vihetők fel a saját iskolai végzettség illetve szakképzettség adatai, beleértve az 

MLSZ-nél szerzett szakképesítést is. 

A végzettségekről felvihető adatok: 

- Végzettség szintje – a saját végzettség szintje, Alapfok, Középfok, felsőfok lehet, listából 

kiválasztva  

- Végzettség neve - a saját végzettségének megnevezése, szövegesen, max. 200 karakter lehet 

- Besorolás (Pl. OKJ, MLSZ, stb.) - A végzettség besorolása, szövegesen, max. 50 karakter hosszban 

megadva. Pl. OKJ 1232323, MLSZ xxx, stb. 

- Képző intézmény neve – szövegesen, a képző intézmény megnevezése, ahol a személy a 

végzettséget megszerezte, max. 200 karakter hosszú szöveg lehet. 

- Tanulmány kezdete és vége - a tanulmány elkezdésének és befejezésének dátuma, a tanulmány 

vége dátumának későbbinek kell lennie, mint a tanulmány kezdetének dátuma 

- Típus – listából választható 

- Fájl feltöltés – lehetőség van a végzettséget igazoló okmány feltöltésére. 

A Végzettség fül kiválasztása után a már felvitt végzettségek listája jelenik meg: 

 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új végzettség rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   
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 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

17.1.5.Nyelvtudás 

 

A nyelvtudásról felvihető adatok: 

- nyelv – nyelv megnevezése, a rendszerbe felrögzített Nyelvek közül lehet kiválasztani 

- vizsgával rendelkezik? – igen/nem 

o igen válasz esetén megadható adatok: 

 fokozat – alapfokú, középfokú, felsőfokú - listából kiválasztva 

 típus –szóbeli, írásbeli, komplex - listából kiválasztva   

o nem válasz esetén megadható adatok: 

 hallás utáni értés: a szint listából választható 

 olvasás: a szint listából választható 

 társalgás: a szint listából választható 

 folyamatos beszéd: a szint listából választható 

 írás: a szint listából választható 

- fájl feltöltés: lehetőség van igazoló dokumentum feltöltésére 

A Nyelvtudás fül kiválasztása után a személy már felvitt nyelvtudásainak listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új nyelvtudás rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

17.1.6.Méretek 

A Méretek fül alatt lehet felvinni a saját méret adatait.   

 

A Méretek fül alatt felvihető adatok: 

- Felszerelés elem – A  személyesen használt felszerelési tárgyak megadása, a korábban felvitt 

felszerelési tárgyak, sporteszközök listájából lehet kiválasztani 

- Méret – a felszerelés tárgyhoz rögzített méretek közül kell kiválasztani a konkrét méretet 

- Rögzítés dátuma - A felszerelési tárgy rögzítésének dátuma, alapértelmezésben a napi dátum 

jelenik meg, de módosítható 

A Méretek fül hatására a már felvitt méretek listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel – új felszerelés tárgy + méret rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 
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Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre.  

 

17.2.Elszámolási törzsadatok 
 

17.2.1.Nyilatkozatok 

 

A menüpont célja, hogy minden személy felrögzíthesse saját nyilatkozatait minden évre vonatkozóan. 

 

 
 

A lista oszlopai: 

- Év 

- Dátumtól 

- Dátumig 

- Típus 

- Elszámolás módja 

- Van 36 órás munkaviszonya?  

- MLSZ alkalmazott?  

- Munkahely neve 

- Vállalkozás neve 

- Gépjármű rendszáma 

- Státusz 
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A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új vizsga időpont felvitele.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Nyilatkozat értékek – a nyilatkozathoz kapcsolódó értékek megadási lehetősége. 

 

 
 

A szerkesztő felületen megadható adatok: 

- Év: 4 jegyű egész számmal adható meg - alapértelmezetten az aktuális év - kitöltése kötelező, 

jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - kitöltése kötelező, jóváhagyott 

státuszban már nem módosítható; mentéskor, ha az előző rekord dátumig mezője üres, akkor az 

itt megadott dátumot megelőző nap kerül bele.  

- Dátumig: program tölti, felhasználó által nem módosítható. 

- Státusz: új felvitelkor „rögzített” – „jóváhagyott” státuszban csak bizonyos adatok 

módosíthatóak. 

- Elszámolás módja: listából választható - kitöltése kötelező, „jóváhagyott” státuszban már nem 

módosítható. 

- Van 36 órás munkaviszonya?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az 

Elszámolás módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem 

módosítható; Igen választása esetén a Munkahely adatok blokk kitöltése kötelező. 

- MLSZ alkalmazott?: listából választható - csak akkor adható meg itt érték, ha az Elszámolás 

módja magánszemély - ekkor kitöltése kötelező; jóváhagyott státuszban már nem módosítható. 

- Típus: listából választható. 
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- Munkahely adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha van 36 

órás munkaviszonya a személynek; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Munkahely neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adatok: ezek az adatok csak akkor adhatóak meg (akkor viszont kötelező), ha az 

elszámolás módja „számlát ad”; az adatok „jóváhagyott” státuszban nem módosíthatóak. 

- Vállalkozás neve: szöveges mezőben adható meg. 

- Irányítószám: egész számként adható meg. 

- Település: szöveges mezőben adható meg. 

- Utca: szöveges mezőben adható meg. 

- Közterület típusa: szöveges mezőben adható meg. 

- Házszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Vállalkozás adószáma: 11 karakteres mezőben számokkal adható meg. 

- Vállalkozás bankszámlaszáma: 24 karakteres mezőben számokkal adható meg.  

- Gépjármű adatok: a mezők kitöltése nem kötelező – az adatok jóváhagyott státuszban is 

módosíthatóak. 

- Rendszám: szöveges mezőben adható meg. 

- Típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Teljesítmény: 5 karakteres szöveges mezőben adható meg. 

- Üzemanyag típus: szöveges mezőben adható meg. 

- Gépjármű tulajdonosa?: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Kötelező biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosítás száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Casco biztosító: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány száma: szöveges mezőben adható meg. 

- Jogosítvány érvényessége: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva. 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár, Bezár, Adatok átemelése. 

 

Minden személyhez tartozóan típusonként csak 1 db érvényes rekord lehet egyszerre, tehát ha 

létrehozunk egy új rekordot, akkor az előző rekord Dátumig mezőjébe az új rekord Dátumtól mezőjébe 

írt értéket megelőző napnak kell kerülnie. 

Egy rekord időszaka csak egy éven belüli lehet, tehát a Dátumtól és Dátumig mezők értékének is a 

megadott évbe kell esnie. 
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Adatok átemelése gomb csak új felvitelnél jelenik meg, ha a személyhez tartozóan már van nyilatkozat, 

amelynek státusza „jóváhagyott”. A gomb hatására a program bekínálja a mezőkbe az előző 

nyilatkozatban lévő adatokat, kivéve az Év, Dátumtól, Dátumig értékeket, ezeket kézzel kell megadni. 

Nyilatkozat értékek  

A Nyilatkozat értékek gomb csak akkor aktív, ha a nyilatkozatnak, amelyen állva a gombra kattintunk, az 

elszámolás módja magánszemély. 

A gombra kattintva megjelenítésre kerül két oszlop: 

- Nyilatkozat típus: minden érvényes nyilatkozat típus neve 

- Érték: a nyilatkozat típustól függően listából választható, vagy megadható a mező értéke.  

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

17.2.2.Cafeteria adatok 
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A fül csak azon felhasználó számára használható, akinek van munkaszerződése – ennek egyes adatai a 

listában is megjelennek. 

 

A menüponthoz tartozó szűrés: 

- Év: az év szűréssel azok az adatok kerülnek megjelenítésre a listában a személyhez 

kapcsolódóan, amelyek a megadott évben érvényesek; ha egy személynek a megadott évben 

több érvényes szerződés rekordja is van (pl. év közben történt munkaszerződés változás), akkor 

több sor kerül megjelenítésre hozzá kapcsolódóan; a szűrés alapértelmezett értéke az aktuális 

év - kitöltése kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Érvényességi dátumtól – munkaszerződés adata 

- Érvényességi dátumig – munkaszerződés adata 

- Éves keretösszeg – munkaszerződés adata 

- Arányosított keretösszeg – számolt adat 

- Igényelt havi összeg 

- Igényelt éves összeg 

- Státusz 

 

A listanézethez tartozó gombok: Módosít, Megtekint. 

Módosításra csak akkor van lehetőség, ha a státusz nyitott, vagy még nincs rekord a munkaszerződéshez 

kapcsolódóan. 
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A listanézethez tartozó szerkesztő felületen lezárt státusz esetén megjelenítésre kerülnek a személyhez 

az adott évben, adott szerződéshez hozzárendelt elemek táblázatos formában, melynek oszlopai: 

- Cafeteria típusa 

- Összege 

  

A felület a Bezár gombra kattintva hagyható el. 

 

 
 

Módosítás (nyitott státusz esetében): a szerkesztő felületen megjelenítésre kerülnek a módosítás 

dátumakor érvényes cafetéria típusok nevei, és a hozzájuk kapcsolódó maximális összegek. A 

felhasználónak lehetősége van megadni az általa igényelt összeget. Az adatok táblázatos formában 

kerülnek megjelenítésre a következő oszlopokkal: 

- Cafeteria típus 
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- Keret típusa: havi / éves. 

- Igényelhető havi összeg: akkor kerül kiszámításra, ha a keret típusa havi; számítása: vagy a 

cafetéria típusnál meghatározott összeg, vagy a bruttó bér cafetéria típusnál meghatározott %-

a; a kettő közül a kisebb érték; éves típus esetén üresen marad. 

- Igényelt havi összeg: havi kerettípus esetén beírható az igényelt összeg, mely nem lehet 

nagyobb az igényelhető havi összegnél; éves típus esetén nem tölthető, üresen marad. 

- Igényelhető éves összeg: akkor kerül kiszámításra, ha a keret típusa éves; számítása: vagy a 

cafetéria típusnál meghatározott összeg, vagy a bruttó bér cafetéria típusnál meghatározott %-

nak 12-szerese; az összeg arányosításra kerül a munkaszerződés megadott évre vonatkozó 

napjai alapján; havi típus esetén üresen marad. 

- Igényelt éves összeg: éves kerettípus esetén beírható az igényelt összeg, mely nem lehet 

nagyobb az igényelhető éves összegnél; havi típus esetén nem tölthető, üresen marad. 

 

Az oszlopok felett megjelenítésre kerül az igényelhető keretösszeg.  

Módosítás addig lehetséges, míg lezárásra nem kerülnek az adott évhez és munkaszerződéshez tartozó 

adatok (erre a lezárásra a Könyvelés elszámolás\Cafeteria adatok fülön van lehetősége a 

bérszámfejtőnek).  

 

Mentéskor ellenőrzésre kerül, hogy: 

- az egyes cafeteria típusoknál igényelt összegek nem haladhatják meg a hozzájuk tartozó 

igényelhető összeget; ha ez nem teljesül, 

 

 
üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 

 

- az összességében igényelt elemek összege nem haladhatja meg a táblázat felett megjelenített 

igényelhető keretösszeget; ha ez nem teljesül, 

 

 
üzenet jelenik meg és a mentés nem lehetséges. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

17.2.3.Jelenléti ív 

 

A fül csak azon felhasználók számára használható, akiknek van munkaszerződésük. 

 

A listánál beállítható szűrő feltételek: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap - kitöltése kötelező. 

 

A fülön megjelenítésre kerülnek a megadott évhez és hónaphoz tartozó jelenlét rekordok dátum 

sorrendben, ill. megjelölésre kerülnek a munkanapok, munkaszüneti napok a naptár alapján, továbbá a 

jelenléti, ill. túlóra és távollét adatok.  

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Dátum 

- Típus 

- Érkezés időpontja 

- Távozás időpontja 

- Ledolgozott órák száma 



 

IFA Felhasználói kézikönyv 

842 

- Státusz 

- Lezárt 

- Megjegyzés: amennyiben van távollét és/vagy túlóra rekord az adott személyre és dátumra 

vonatkozóan, akkor az a státusszal együtt itt megjelenítésre kerül:  

- bejelentett távollét / jóváhagyott távollét / elutasított távollét 

- elrendelt túlóra / elvégzett túlóra / elszámolható túlóra / nem elszámolható túlóra. 

 

A listanézet gombjai: Módosít, Megtekint, Távollétek, Túlórák. 

 

 
 

A szerkesztő felület adatai: 

- Dátum: érintett nap dátuma - nem módosítható. 

- Típus: munkanap / munkaszüneti nap - nem módosítható. 

- Érkezés időpontja: óó:pp formátumban adható meg - amennyiben távollét adat nem kerül 

megadásra, kitöltése kötelező. 

- Távozás időpontja: óó:pp formátumban adható meg - amennyiben távollét adat nem kerül 

megadásra, kitöltése kötelező. 

- Ledolgozott órák száma: egész szám adható meg - amennyiben távollét adat nem kerül 

megadásra, kitöltése kötelező. 

- Státusz: nem módosítható. 

- Távollét típusa: listából választható - kitöltése nem kötelező. 

- Távollét státusza: mentést megelőzően üres - nem módosítható. 

- Túlóra típusa: amennyiben az adott személyhez és dátumhoz van túlóra rekord rögzítve, akkor 

az ahhoz tartozó típus neve - nem módosítható. 

- Túlóra mennyisége: amennyiben az adott személyhez és dátumhoz van túlóra rekord rögzítve, 

akkor az ahhoz tartozó óraszám kerül megjelenítésre - nem módosítható. 

- Túlóra státusza: amennyiben az adott személyhez és dátumhoz van túlóra rekord rögzítve, akkor 

az ahhoz tartozó státusz - nem módosítható. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

 

A Módosítás gomb csak a munkanapok esetében aktív, és csak akkor, ha a státusz „rögzítendő” vagy 

„rögzített”, „elszámolt” státuszban már nincs lehetőség módosításra, csak megtekintésre.  

 

Mentéskor a „rögzítendő” státusz „rögzített”-re vált, a „rögzített” státusz változatlan marad. 

 

Mentéskor, ha kitöltésre került a távollét típusa, e-mailt kap a rögzítő személy felettese a következő 

szöveggel: 

 

Tisztelt Kiss Roland,  

 

Budai Nándor Fizetett szabadság típusú távollét kérést rögzített be 2016.01.04 dátumon.  

Kérjük lépjen be az IFA programba, és a Saját adatok / Elszámolási törzsadatok menüpontban  

a Jelenléti ív fülön a Távollétek gombra kattintva dolgozza fel a kérést.  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  

  

 

Távollétek  

 

A Távollétek gomb csak azon személyek esetében aktív, akik valamely szervezeti egységnek a vezetői. 

 

A gombra kattintva megjelenítésre kerülnek az adott szervezeti egység beosztottjainak, valamint azon 

vezetőknek a távollét adatai, akiknek az adott szervezeti egység a felettese. Ha a szervezetnek nincsen 

felettes szervezete, akkor a vezető a saját távollét adatait is kezeli (jóváhagyja, vagy elutasítja). 

 

A listanézet felett található szűrések: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap - kitöltése kötelező. 
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A listanézet oszlopai: 

- Dátum 

- Személy kódja 

- Személy neve 

- Távollét típusa 

- Státusz 

- Lezárt 

 

A listanézet gombjai: Jóváhagy, Elutasít, Vissza 

 

A Jóváhagy és Elutasít gombok csak „bejelentett” státuszban aktívak. A gombokra kattintva megerősítést 

vár a program: „Valóban jóváhagyja/elutasítja-e a távollét kérelmet?”. 

„igen” válasz esetén a távollét rekord státusza „jóváhagyott”, illetve „elutasított” lesz, és mindkét 

esetben e-mailt kap az érintett személy: 

 

Tisztelt Balogh János,  

 

Az Ön által 2016.01.18 dátumra bejelentett Betegszabadság (a cég) típusú távollét jóváhagyásra került.  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer  
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Túlórák 

 

A Túlórák gomb csak azon személyek esetében aktív, akik valamely szervezeti egységnek a vezetői. 

 

A gombra kattintva megjelenítésre kerülnek az adott szervezeti egység beosztottjainak, valamint azon 

vezetőknek a túlóra adatai, akiknek az adott szervezeti egység a felettese. Ha a szervezetnek nincsen 

felettes szervezete, akkor a vezető a saját túlóra adatait is kezeli (jóváhagyja, vagy elutasítja). 

 

A listanézet felett található szűrések: 

- Év: alapértelmezetten az aktuális év - kitöltése kötelező. 

- Hónap: alapértelmezetten az aktuális hónap - kitöltése kötelező. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Dátum 

- Személy kód 

- Személy név 

- Túlóra típusa 

- Fizetés százalék 

- Státusz 

- Lezárt 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új túlóra adat felvitele.  
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Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

Vissza – hatására visszakerülünk a jelenléti ív listájához 

 

 
 

A szerkesztő felület mezői: 

- Dátum: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva olyan dátum, amelyhez tartozóan 

jelenléti ív még nincs, vagy még nem „lezárt”, és a túlórát elrendelő az adott dátumon a személy 

felettesének számít - kitöltése kötelező. 

- Személy kód: kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával szűrt listából 

választható ki - kitöltése kötelező. 

- Személy név: betöltődik a kód alapján - nem módosítható. 

- Túlóra típusa: listából választható az érvényes rekordok közül - kitöltése kötelező. 

- Fizetés százalék: a választott túlóra típushoz kapcsolódik - nem módosítható. 

- Státusz: rögzítéskor „elrendelt” státusz adható meg, módosításkor, ha a státusz „elvégzett”, 

akkor „elszámolható”, vagy „nem elszámolható” státuszban menthető le. 

 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Fontos: 

- egy dátum-személy pároshoz csak egy túlóra rekord létezhet  

- módosítani csak „elrendelt” és „elvégzett” státuszú rekordot lehet, és csak a túlóra típusa és 

státusz mezők módosíthatóak 

- törölni csak „elrendelt”, „elvégzett”, „elszámolható”, vagy „nem elszámolható” státuszok 

esetében lehet. 

 

Új rekord rögzítésekor a személy, aki számára a túlórát elrendelték, e-mailt kap: 
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Tisztelt Molnár András,  

 

Az Ön számára 2016.01.14 dátumra túlóra került elrendelésre.  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

 

Törléskor a személy, aki számára a túlórát elrendelték, e-mailt kap: 

 

Tisztelt Horváth Ilona,  

 

Az Ön számára 2016.01.22 dátumra elrendelt túlóra törlésre került.  

 

Üdvözlettel: IFA rendszer 

 

17.2.4.Dokumentumok 

 

A listában megtalálhatóak mind a munkáltató által, mind a munkavállaló által az adott személyhez 

kapcsolódóan feltöltött dokumentumok. 

 

 
 

A lista lapozós, minden oszlopra szűrhető és rendezhető - oszlopai: 

- Dokumentum típus 

- Fájl neve 

- Csatolás dátuma 
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Ha a dokumentum típusa „munkáltató által csatolt dokumentum”, akkor az csak megtekinthető. A 

menüponthoz hozzáférő felhasználó csak „munkavállaló által csatolt dokumentum” típusú 

dokumentumot tölthet fel. 

 

A listánál élő funkció gombok: 

Új felvitel – új dokumentum feltöltése.  

Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem történt 

hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül törlésre. 

 

 
 

 

A szerkesztő felület mezői: 

- Dokumentum típusa: csak a „munkavállaló által csatolt dokumentum” típus választható  

- Feltöltött fájl: a szokásos fájl feltöltési lehetőség biztosított:  

 

 
 

A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, Bezár 

hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 
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Jogosultság 18.

18.1.Jogosultsági törzsek 
A menüpont kiválasztása után az egyes törzsekhez tartozó fülek jelennek meg, abból tudunk választani: 

 

18.1.1.Felhasználók felvitele, csoportjaik 

A Felhasználók felvitele, csoportjaik fül alatt felvihető adatok: 

- kód – 6 jegyű egyedi regisztrációs kód, amivel a személy regisztrált az IFA rendszerben. Új 

felhasználó felvitelekor a Személy törzsben felvitt személyek közül kell választani. Egy személy 

csak egyszer szerepelhet a felhasználók között 

- Név – a felhasználó neve, a kiválasztott személy személytörzsbeli neve kerül kiírásra, nem 

módosítható 

- Megye – a felhasználó melyik megyéhez tartozik, a megyék listájából kerül kiválasztásra 

- Jelszó érvényessége – a jelszó érvényességét jelzi, igen/nem lehet, listából kiválasztva. Új felvitel 

esetén mindig Nem lehet. A jelszó legenerálásra kerül, és e-mailban megkapja a felhasználó. A 

felhasználónak az első belépést megelőzően meg kell változtatni a jelszavát, és ekkor válik 

érvényessé a jelszó. A jelszó megváltoztatására az emailban szereplő linkre kattintva is van 

lehetőség. 

- Email – felhasználó e-mail címe, erre az email címre kerül kiküldésre a felhasználó jelszava. 

- Státusz – Aktív/Törölt lehet, listából kiválasztva. Új felhasználó esetén mindig aktív lesz. A 

felhasználó törlésekor kell töröltre állítani. 

- Adminisztrátor? – Igen/Nem lehet, listából választva. Az a felhasználó, akinél az Adminisztrátor 

Igen-re van állítva, koordinálja a Helpdesk modul esetében a beérkező bejelentéseket, 

kommunikál a többi felhasználóval és a fejlesztőkkel. A fülre kattintás hatására a már felvitt 

felhasználók listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új felhasználó rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

Felhasználó csoportjai: a felhasználók csoportokba sorolására ad lehetőséget.  
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A listában megjelenő oszlopok: 

- Személy neve 

- Csoport neve 

A listánál élő funkció gombok: 

- Új felvitel – új csoport hozzárendelése a felhasználóhoz.  

- Módosít – a kiválasztott rekord módosítása.   

- Megtekint – a kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

- Töröl – a kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően 

kerül törlésre. 

- Vissza – hatására visszakerülünk a felhasználók listájához 

 

A szerkesztő felület: 

 
A szerkesztő felület mezői: 

- Személy neve: automatikusan töltődik 

- Csoport neve: a csoportok közül választó listából kötelezően kitöltendő. 
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A szerkesztő felület gombjai: Ment, Ment és bezár gombok esetén mentésre kerülnek az adatok, 

Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. 

Egy felhasználó több csoportban is szerepelhet. A felhasználói csoportok jogait a felhasználó 

valamennyi csoport esetében megkapja. Felhasználói csoport kiválasztása a már felvitt 

felhasználói csoportok közül történhet. A felvitel mellett lehetőség van másik felhasználó 

csoportjainak átvételére a Csoportok másolása funkcióval. 

Felhasználói nyilatkozat – a funkció a Saját adatok menüpontban legenerált felhasználói 

nyilatkozat aláírt, bescannelt változatának feltöltésére ad lehetőséget. 

 

18.1.2.Felhasználói csoportok és jogaik 

A Felhasználói csoportok és jogaik fül alatt felvihető adatok: 

- Név – felhasználói csoport neve szövegesen, egyedinek kell lennie 

- Leírás – a csoport tartalmának szöveges leírása. A felhasználói csoporttal kapcsolatos részletes 

információk felvitelére szolgáló mező. 

A fülre kattintás hatására a már felvitt felhasználói csoportok listája jelenik meg: 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új felhasználói csoport rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Csoport jogai: egy adott felhasználói csoporthoz tartozó jogok beállítására ad lehetőséget.   
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A Láthat jog esetén a felhasználó csak megtekintheti az adott menüponthoz tartozó adatokat, 

Módosíthat esetén vihet fel új tételt, módosíthat, törölhet. Hozzáférési jog az egyes funkciós 

gombokhoz van definiálva. Ha be van állítva, a felhasználó esetében aktív a gomb, egyébként 

nem. 

Csoport tagjai: a gomb megnyomásakor az adott csoporthoz tartozó felhasználók listája jelenik 

meg.   

 A listában megjelenő adatok: 

- Csoport neve: melynek tagjait a lista tartalmazza 

- Személy kódja: 6 jegyű egyedi kód, amivel a személy regisztrált az IFA rendszerben 

- Személy neve: A felhasználó neve, a kód alapján kerül kiírásra, nem módosítható  

- Megye: a felhasználó melyik megyéhez tartozik. 

- Email: a felhasználó elérhetősége. 
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A listánál élő funkció gombok:  

 Új felvitel - új felhasználó felvitele a csoporthoz.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

 Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem  

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül  

törlésre. 

Vissza – hatására visszatérünk a felhasználói csoportok listájához. 

 

18.1.3.Kulcsfelhasználók 

A Kulcsfelhasználók fül alatt felvihető adatok: 
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- kód – 6 jegyű egyedi kód, amivel a személy regisztrált az IFA rendszerben. A már felvitt 

felhasználók listájából kell kiválasztani 

- Név – A felhasználó neve, a kiválasztott személy személytörzsbeli neve kerül kiírásra, nem 

módosítható 

- Menüpont – listából kiválasztva – amelyik menüpont esetében a felhasználó kulcsfelhasználó 

lesz. Csak a fő menüpontok, a modulok közül lehet választani. A kiválasztott felhasználó a 

menüpont alá tartozó valamennyi almenüpont és funkció esetében kulcsfelhasználó lesz. 

A fül hatására a már felvitt kulcsfelhasználók listája jelenik meg: 

 

A listánál élő funkciós gombok:  

 Új felvitel - új kulcsfelhasználó rekord létrehozása.  

 Módosít - a listából kiválasztott rekord módosítása.   

 Megtekint - a listából kiválasztott rekord megtekintése, módosítás nélkül. 

Töröl - a listából kiválasztott rekord törlése. Csak az a rekord törölhető, amelyikre még nem 

történt hivatkozás az adatbázisban. A törlés megerősítést vár, a rekord csak ezt követően kerül 

törlésre. 

18.1.4.Fejlesztői eszközök 

Technikai menüpont, a felhasználók nem használják. 
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Kilépés 19.

A Kilépés gomb az IFA alkalmazás fejlécén található, erre kattintva hagyhatjuk el az IFA 

alkalmazást. 


