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1.1.1.1. Felhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúra

1.1.1.1.1.1.1.1. Bejelentkezés előttBejelentkezés előttBejelentkezés előttBejelentkezés előtt    

1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. KezdőlapKezdőlapKezdőlapKezdőlap, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók

Az MKOSZ nyilvántartási rendszere a 

érhető el, melyet a böngésző címsorába begépelve tudunk elérni.

A bejelentkezéshez az előzetesen megadott felhasználónév és jelszó páros beírása 

után az „ENTER” billentyű lenyomásával, vagy a „

rendszer elvégzi az azonosítást

(2018.08.01-et, az új NYIL rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával a 

jelszóváltoztatás kötelező, a rendszer csak ezután engedi a felhasználót az egyes funkciók 

használatára. 
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Felhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúraFelhasználói menüstruktúra    

, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók, bejelentkezési instrukciók    

1. ábra Kezdőlap, bejelentkezési instrukciók 

 

Az MKOSZ nyilvántartási rendszere a http://nyilvantartas.hunbasket.hu

érhető el, melyet a böngésző címsorába begépelve tudunk elérni. 

bejelentkezéshez az előzetesen megadott felhasználónév és jelszó páros beírása 

után az „ENTER” billentyű lenyomásával, vagy a „Belépés” gombra kattintva van lehetőség

z azonosítást, és ha ez sikeres, akkor engedélyezi a belépést

L rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával a 

jelszóváltoztatás kötelező, a rendszer csak ezután engedi a felhasználót az egyes funkciók 
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http://nyilvantartas.hunbasket.hu weboldalon 

bejelentkezéshez az előzetesen megadott felhasználónév és jelszó páros beírása 

” gombra kattintva van lehetőség. A 

és ha ez sikeres, akkor engedélyezi a belépést. Az első 

L rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával a 

jelszóváltoztatás kötelező, a rendszer csak ezután engedi a felhasználót az egyes funkciók 



 
 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Elfelejtett jelszóElfelejtett jelszóElfelejtett jelszóElfelejtett jelszó    

Amennyiben a felhasználó elfelejtette jelszavát, és szeretne bejelentkezni a 

rendszerbe, akkor a kezdőoldalon jobb felül a „Belépés” gomb mellett található „Elfelejtett 

jelszó” gombra kell kattintania. Majd a betöltött oldalon meg kell adni a rendszerben használt 

felhasználó nevét és elsődleges email címét, és a „Jelszó kiküldése” gombra kattintva a 

rendszer fogadja kérését, melyet követően a rendszer egy automatikus e

felhasználó által használt bejelentkezéshez szükséges adatokat. A felhasználó az email 

fiókjában eléri a szükséges hozzáférési adatokat, melyekkel bejelentkezhet a rendszerbe. 

Kérjük ellenőrizzék postafiókjuk levélszemét/SPAM mappáját is, mert bizonyo

kézbesíthetik a rendszerből küldött e

levelező kiszolgáló által a postafiókba kézbesítésre sem kerülnek az e

tűzfalbeállítások miatt, ebben az esetben vegye fel a kapcs

kiszolgálójának rendszergazdájával (jellemzően céges e

emlékeztető használatát követően javasoljuk belépést követően a jelszó frissítését, egy új 

jelszó beállítását. 
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2. ábra Jelszó emlékeztető 

 

Amennyiben a felhasználó elfelejtette jelszavát, és szeretne bejelentkezni a 

rendszerbe, akkor a kezdőoldalon jobb felül a „Belépés” gomb mellett található „Elfelejtett 

ra kell kattintania. Majd a betöltött oldalon meg kell adni a rendszerben használt 

felhasználó nevét és elsődleges email címét, és a „Jelszó kiküldése” gombra kattintva a 

rendszer fogadja kérését, melyet követően a rendszer egy automatikus e

felhasználó által használt bejelentkezéshez szükséges adatokat. A felhasználó az email 

fiókjában eléri a szükséges hozzáférési adatokat, melyekkel bejelentkezhet a rendszerbe. 

Kérjük ellenőrizzék postafiókjuk levélszemét/SPAM mappáját is, mert bizonyo

kézbesíthetik a rendszerből küldött e-maileket, továbbá előfordulhat olyan eset is, hogy a 

levelező kiszolgáló által a postafiókba kézbesítésre sem kerülnek az e

tűzfalbeállítások miatt, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a postafiókjuk 

kiszolgálójának rendszergazdájával (jellemzően céges e-mail címek esetén). Jelszó 

emlékeztető használatát követően javasoljuk belépést követően a jelszó frissítését, egy új 
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Amennyiben a felhasználó elfelejtette jelszavát, és szeretne bejelentkezni a 

rendszerbe, akkor a kezdőoldalon jobb felül a „Belépés” gomb mellett található „Elfelejtett 

ra kell kattintania. Majd a betöltött oldalon meg kell adni a rendszerben használt 

felhasználó nevét és elsődleges email címét, és a „Jelszó kiküldése” gombra kattintva a 

rendszer fogadja kérését, melyet követően a rendszer egy automatikus e-mailben küldi ki a 

felhasználó által használt bejelentkezéshez szükséges adatokat. A felhasználó az email 

fiókjában eléri a szükséges hozzáférési adatokat, melyekkel bejelentkezhet a rendszerbe. 

Kérjük ellenőrizzék postafiókjuk levélszemét/SPAM mappáját is, mert bizonyos kiszolgálók oda 

maileket, továbbá előfordulhat olyan eset is, hogy a 

levelező kiszolgáló által a postafiókba kézbesítésre sem kerülnek az e-mailek szigorúbb 

olatot a postafiókjuk 

mail címek esetén). Jelszó 

emlékeztető használatát követően javasoljuk belépést követően a jelszó frissítését, egy új 



 
 

1.1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3. Igazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségek

Ebben a menüpontban láthatóak a NYIL rendszerben megyei adminisztrátorként 

szerepet betöltő személyek elérhetőségi adatai (email címe és telefonszáma).
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Igazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségekIgazoló szervezetek, elérhetőségek    

3. ábra Igazoló szervezetek és elérhetőségeik 

 

Ebben a menüpontban láthatóak a NYIL rendszerben megyei adminisztrátorként 

szerepet betöltő személyek elérhetőségi adatai (email címe és telefonszáma).

Flexinform Integrált Kft. 
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Ebben a menüpontban láthatóak a NYIL rendszerben megyei adminisztrátorként 

szerepet betöltő személyek elérhetőségi adatai (email címe és telefonszáma). 



 
 

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4. StatisztikákStatisztikákStatisztikákStatisztikák    

Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a NYL rendszerbe 

regisztrált, nyilvántartásba vett, és azon belül igazolt játékosok száma.
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4. ábra Statisztikák 

 

Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a NYL rendszerbe 

regisztrált, nyilvántartásba vett, és azon belül igazolt játékosok száma. 
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Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a NYL rendszerbe 



 
 

1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5. Játékosok kereséseJátékosok kereséseJátékosok kereséseJátékosok keresése    

Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége 

regisztrált játékosok között keresni. 

elérhető. Keresés során az oszlop megnevezések alatt

kifejezést.  

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre.

egyszerre több paramétert is beállítunk 

tehát a keresési feltételek egyszerre lesznek érvényesek.

oszlopban („Műveletek”) lehetőségünk van egy játékos adatlapjának és pályafutásának 

megtekintésére. 

A beállított keresési feltételek törléséhez a 

kattintania a felhasználónak. 
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5. ábra Játékosok keresése 

 

Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége van a NYIL rendszerébe 

regisztrált játékosok között keresni. A keresési funkció bejelentkezés nélkül, publikusan 

oszlop megnevezések alatt található mezőbe kell írni a k

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre.

egyszerre több paramétert is beállítunk a kereséshez, akkor azok között „

tehát a keresési feltételek egyszerre lesznek érvényesek. A keresés eredményében az utolsó 

oszlopban („Műveletek”) lehetőségünk van egy játékos adatlapjának és pályafutásának 

tott keresési feltételek törléséhez a „Műveletek” oszlopban található 
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a NYIL rendszerébe 

A keresési funkció bejelentkezés nélkül, publikusan is 

található mezőbe kell írni a keresett 

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre. Amennyiben 

„ÉS” kapcsolat lesz, 

A keresés eredményében az utolsó 

oszlopban („Műveletek”) lehetőségünk van egy játékos adatlapjának és pályafutásának 

található  ikonra kell 



 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. ÜgyintézőiÜgyintézőiÜgyintézőiÜgyintézői    adminisztrációs felületadminisztrációs felületadminisztrációs felületadminisztrációs felület

1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. AzonosításAzonosításAzonosításAzonosítás    

Sikeres azonosítás esetén az MKOSZ logó alatt zöld hátterű sor végén a bejelentkező a 

saját nevét (rendszerben generált kódját) olvashatja, így mindenki ellenőrizheti, hogy a 

rendszerben milyen minőségben dolgozik.

neve látható. Az azonosítás alapvető jelentőségű, mert valamennyi tevékenység naplózásra 

kerül, így bármikor visszakereshető

el a saját felületén belül. 
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adminisztrációs felületadminisztrációs felületadminisztrációs felületadminisztrációs felület    

6. ábra Azonosítás 

 

Sikeres azonosítás esetén az MKOSZ logó alatt zöld hátterű sor végén a bejelentkező a 

saját nevét (rendszerben generált kódját) olvashatja, így mindenki ellenőrizheti, hogy a 

rendszerben milyen minőségben dolgozik. Továbbá ugyanezen sor elején a megyei ügyintéző 

neve látható. Az azonosítás alapvető jelentőségű, mert valamennyi tevékenység naplózásra 

visszakereshető, hogy melyik ügyintéző, mikor, milyen változtatást végzett 

Flexinform Integrált Kft. 
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Sikeres azonosítás esetén az MKOSZ logó alatt zöld hátterű sor végén a bejelentkező a 

saját nevét (rendszerben generált kódját) olvashatja, így mindenki ellenőrizheti, hogy a 

ugyanezen sor elején a megyei ügyintéző 

neve látható. Az azonosítás alapvető jelentőségű, mert valamennyi tevékenység naplózásra 

, milyen változtatást végzett 



 
 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. NyitóNyitóNyitóNyitóoldal funkciókoldal funkciókoldal funkciókoldal funkciók    

Aktualitások, hírek: Sikeres bejelentkezést követően a nyitó oldalon az üdvözlő üzenet 

alatt találhatóak az éppen aktuális rendszerüzenetek.

GYIK: a fejlécben található GYIK fe

biztosított felhasználói kézikönyv PDF formátumban.

 „Kilépés” gomb: A „Kilépés” gombra kattintva egy megerősítést követően sikeresen 

kijelentkezhet a NYIL rendszerből. A gombon egy 30 perces visszaszámlálás

utolsó interakciót követőn mindig újraindul. Amennyiben 30 percen keresztül a felhasználó 

semmilyen műveletet nem hajt végre a felületen, akkor a rendszer automatikusan kilépteti a 

felhasználót. 
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7. ábra Nyitóoldal funkciók 

 

: Sikeres bejelentkezést követően a nyitó oldalon az üdvözlő üzenet 

alatt találhatóak az éppen aktuális rendszerüzenetek. 

: a fejlécben található GYIK feliratra kattintva tölthető le az ügyintézők 

biztosított felhasználói kézikönyv PDF formátumban. 

: A „Kilépés” gombra kattintva egy megerősítést követően sikeresen 

kijelentkezhet a NYIL rendszerből. A gombon egy 30 perces visszaszámlálás

utolsó interakciót követőn mindig újraindul. Amennyiben 30 percen keresztül a felhasználó 

semmilyen műveletet nem hajt végre a felületen, akkor a rendszer automatikusan kilépteti a 
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: Sikeres bejelentkezést követően a nyitó oldalon az üdvözlő üzenet 

atra kattintva tölthető le az ügyintézők számára 

: A „Kilépés” gombra kattintva egy megerősítést követően sikeresen 

kijelentkezhet a NYIL rendszerből. A gombon egy 30 perces visszaszámlálást látható, mely az 

utolsó interakciót követőn mindig újraindul. Amennyiben 30 percen keresztül a felhasználó 

semmilyen műveletet nem hajt végre a felületen, akkor a rendszer automatikusan kilépteti a 



 
 

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. Megyei kMegyei kMegyei kMegyei kérelmek menüpontérelmek menüpontérelmek menüpontérelmek menüpont

A „Megyei kérelmek” menüpontba belépve az ügyintéző 

(„Folyamatban lévő megyei 

igazolási kérelmek listáját találja. Amennyiben egy kér

„Jóváhagyásra” kerül, akkor az a „Befejezett kérelmek” almenüben tekinthető meg a 

későbbiekben. 

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

rendelkezésre egy-egy kérelemmel kapcsolatban:

- Kérelem-azonosító: 

azonosító, melyre későbbiekbe könnyedén rá lehet keresni.

- Kérelem típusa: nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

többes játékengedély kérelem.

- Átadó és Átvevő sportszervezet

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

sportszervezet hiányában „

- Beküldés időpontja: 
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érelmek menüpontérelmek menüpontérelmek menüpontérelmek menüpont    

8. ábra Megyei kérelmek menüpont 

A „Megyei kérelmek” menüpontba belépve az ügyintéző 

megyei kérelmek” almenü) az éppen aktuális nyilvántart

igazolási kérelmek listáját találja. Amennyiben egy kérelem az ügyintéző

„Jóváhagyásra” kerül, akkor az a „Befejezett kérelmek” almenüben tekinthető meg a 

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

egy kérelemmel kapcsolatban: 

: sportszervezet által a kérelem indításakor generált egyedi 

azonosító, melyre későbbiekbe könnyedén rá lehet keresni. 

nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

többes játékengedély kérelem. 

tvevő sportszervezet: az igazolásban résztvevő sportszervezeteket nevezi 

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

sportszervezet hiányában „-” karakter jelenik meg az adott sorban.

: sportszervezet által a kérelem beküldésének pontos időpontja.

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

A „Megyei kérelmek” menüpontba belépve az ügyintéző alapértelmezetten 

kérelmek” almenü) az éppen aktuális nyilvántartásba vételi, 

ügyintéző által véglegesen 

„Jóváhagyásra” kerül, akkor az a „Befejezett kérelmek” almenüben tekinthető meg a 

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

által a kérelem indításakor generált egyedi 

nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

az igazolásban résztvevő sportszervezeteket nevezi 

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

” karakter jelenik meg az adott sorban. 

a kérelem beküldésének pontos időpontja.  



 
 

- Fizetés (Igen/Nem

hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak befizeté

megtörtént-e. Alapértelmezetten a kérelem beérkezés

kapcsolódó díjbekérő(k) kódját és

az ügyintéző az adott igazoláshoz kapcsolódó díjbekérők státuszát a „Pénzügyek” 

menüponton belül fizetettre állítja (adminisztrálja a teljesítés időpontját/

akkor a díjbekérő(k) kódja mellett az

igen/nem érték mellett megjelenő dátum az ügyintéző által beállított teljesítés 

napját fogja jelenteni.

költségtérítés esetén) azonosítója által a „Pénzügyek” menüpontban igény esetén 

könnyebben visszakereshető egy

- Státusz: 

o Beküldött: sportszervezet

vált át erre a stát

o Hiánypótlás: az ügyintéző

sportszervezetet

és a NYIL rendszerbe belépve olvashat

módosíthatja azt.

o Hiánypótlás beérkezett

beküldését követően vált erre a státuszra.

hiánypótlást követően beküldött kérelemről.

o Elfogadott, DBK generálva

igazolási díjhoz és esetlegesen felmerülő UP költségtérítési díjhoz kiállított 

díjbekérők kiküldésre kerültek

státuszváltásról és generált díjbekérőr

o Díjfizetés rendben

befizetésének pontos napját.

o Játékos lezárása rendben

részt vevő játékos lezárása (

sportszervezet és 

státuszváltásról.
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Fizetés (Igen/Nem): adott igazolási kérelemmel kapcsolatban jelzi

hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak befizeté

Alapértelmezetten a kérelem beérkezésekor a

kapcsolódó díjbekérő(k) kódját és „nem” értéket veszi fel a mező, de amennyiben 

az ügyintéző az adott igazoláshoz kapcsolódó díjbekérők státuszát a „Pénzügyek” 

menüponton belül fizetettre állítja (adminisztrálja a teljesítés időpontját/

a díjbekérő(k) kódja mellett az „igen” értékre fog átvált

igen/nem érték mellett megjelenő dátum az ügyintéző által beállított teljesítés 

fogja jelenteni. Egy igazoláshoz kapcsolódó díjbekérő, vagy díjbekérők (UP 

ltségtérítés esetén) azonosítója által a „Pénzügyek” menüpontban igény esetén 

könnyebben visszakereshető egy-egy díjbekérő és annak további adatai.

sportszervezet által kitöltött igazolási kérelem beküldését követ

vált át erre a státuszra. Az ügyintéző e-mailben értesül a beküldött kérelemről.

az ügyintéző a kérelem elbírálásakor hiánypótlásra hívja fel a 

sportszervezetet. A hiánypótlási felhívásról a sportszervezet

és a NYIL rendszerbe belépve olvashatja az ügyintéző szöveges indoklását, és 

azt. 

Hiánypótlás beérkezett: sportszervezet által módosított

beküldését követően vált erre a státuszra. Az ügyintéző e

hiánypótlást követően beküldött kérelemről. 

ott, DBK generálva: az ügyintéző elfogadta igazolási kérelmet, és az 

igazolási díjhoz és esetlegesen felmerülő UP költségtérítési díjhoz kiállított 

bekérők kiküldésre kerültek. A sportszervezet e-mail

státuszváltásról és generált díjbekérőről. 

Díjfizetés rendben: az ügyintéző beállította a díjbekérő

befizetésének pontos napját. 

Játékos lezárása rendben: átadó megyei adminisztrátor által az igazolásban 

részt vevő játékos lezárása („Igazolás vége” meghatározása

et és átvevő megyei adminisztrátor e-mailben értesül a 

státuszváltásról. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

: adott igazolási kérelemmel kapcsolatban jelzi a rendszer, 

hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak befizetése 

ekor az igazoláshoz 

„nem” értéket veszi fel a mező, de amennyiben 

az ügyintéző az adott igazoláshoz kapcsolódó díjbekérők státuszát a „Pénzügyek” 

menüponton belül fizetettre állítja (adminisztrálja a teljesítés időpontját/dátumát), 

váltani a rendszer. Az 

igen/nem érték mellett megjelenő dátum az ügyintéző által beállított teljesítés 

Egy igazoláshoz kapcsolódó díjbekérő, vagy díjbekérők (UP 

ltségtérítés esetén) azonosítója által a „Pénzügyek” menüpontban igény esetén 

egy díjbekérő és annak további adatai. 

által kitöltött igazolási kérelem beküldését követően 

ben értesül a beküldött kérelemről. 

a kérelem elbírálásakor hiánypótlásra hívja fel a 

sportszervezet e-mailben értesül, 

szöveges indoklását, és 

módosított kérelem újbóli 

e-mailben értesül a 

elfogadta igazolási kérelmet, és az 

igazolási díjhoz és esetlegesen felmerülő UP költségtérítési díjhoz kiállított 

mailben értesül a 

díjbekérő(k)höz a díj 

által az igazolásban 

„Igazolás vége” meghatározása). Átadó 

mailben értesül a 



 
 

o Jóváhagyott: miután az átadó megyei 

keletkezett DBK

adminisztrátor jóvá kell hagyja a játéko

meghatározása).

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé

- Műveletek: 

o Kérelem adatainak megtekintése

megjelennek a beküldött kérelemhez kapcsolódó információk, mellékelt 

dokumentumok, játékos profil képe, illetve a csatolt aláírt igazolási adatlap. 

dokumentumok és az igazolási adatlap letölthetőek és megtekinthetőek. 

Amennyiben „beküldött”

kérelem, akkor ezen az ikonon keresztül tudja a kérelmet elbírálni az ügyintéző, 

itt dönthet az „Elfogad/Hiánypótol” opciók közül.

betekintésre van lehetősége az ügyintézőnek.

o Kérelem jóváhagyása

akkor az azt jelenti, hogy a 

kapcsolatban jóvá hagyó feladata van a rendszerben.

 Átadó

ügyintézőnek

 Átvevő megyei ügyintéző szerepkör: a 

leigazolás, átigazolás esetén a játékos lezárása megtörtént az átadó 

megyei ügyintéző által; díjbekérők befizetése adminisztrálásra került.

A  ikonra ka

igazolásának kezdetének

dátum megadását követően a „Beküldés” gombra kattintva a játékos 

le/átigazolása megtörtént, a játékos 

illetve amennyiben átadó megyei ügyintézőként lezárást végeztük el, akkor a

átvevő megyei ügyintéző értesül a lezárásról

„Befejezett megyei kérelmek” almenübe kerül át.

o Sportorvosi kártya generálása

vonatkozóan sportorvosi kártyát lehet generálni.
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: miután az átadó megyei adminisztrátor is lezárta a játékost, és a 

keletkezett DBK-k befizetése megtörtént, akkor az átvevő

adminisztrátor jóvá kell hagyja a játékos igazolását („Igazolás kezdete” 

meghatározása). A sportszervezet e-mailben értesül a státuszváltásról, azaz a 

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé

Kérelem adatainak megtekintése:  ikonra kattintva a 

megjelennek a beküldött kérelemhez kapcsolódó információk, mellékelt 

dokumentumok, játékos profil képe, illetve a csatolt aláírt igazolási adatlap. 

dokumentumok és az igazolási adatlap letölthetőek és megtekinthetőek. 

Amennyiben „beküldött” vagy „hiánypótlás beérkezett” 

kérelem, akkor ezen az ikonon keresztül tudja a kérelmet elbírálni az ügyintéző, 

itt dönthet az „Elfogad/Hiánypótol” opciók közül. Minden további státuszban 

betekintésre van lehetősége az ügyintézőnek. 

váhagyása: amennyiben a műveletek között megjelenik a 

akkor az azt jelenti, hogy a megyei ügyintézőnek az adott kérelemmel 

kapcsolatban jóvá hagyó feladata van a rendszerben. 

Átadó megyei ügyintéző szerepkör: a  ikon megjelenésével az 

ügyintézőnek az adott játékos igazolását kell lezárnia.

Átvevő megyei ügyintéző szerepkör: a  ikon megjelenésével 

leigazolás, átigazolás esetén a játékos lezárása megtörtént az átadó 

megyei ügyintéző által; díjbekérők befizetése adminisztrálásra került.

ikonra kattintva felugró ablakban a rendszer bekéri a játékos 

kezdetének, illetve játékos igazolás lezárásának időpontját

dátum megadását követően a „Beküldés” gombra kattintva a játékos 

megtörtént, a játékos a Sportszervezet játékosa

illetve amennyiben átadó megyei ügyintézőként lezárást végeztük el, akkor a

átvevő megyei ügyintéző értesül a lezárásról. A kérelem

„Befejezett megyei kérelmek” almenübe kerül át.  

Sportorvosi kártya generálása:  ikonra kattintva az adott játékosra 

vonatkozóan sportorvosi kártyát lehet generálni. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

is lezárta a játékost, és a 

efizetése megtörtént, akkor az átvevő megyei 

s igazolását („Igazolás kezdete” 

mailben értesül a státuszváltásról, azaz a 

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé.  

a felugró ablakban 

megjelennek a beküldött kérelemhez kapcsolódó információk, mellékelt 

dokumentumok, játékos profil képe, illetve a csatolt aláírt igazolási adatlap. A 

dokumentumok és az igazolási adatlap letölthetőek és megtekinthetőek. 

 státuszban van a 

kérelem, akkor ezen az ikonon keresztül tudja a kérelmet elbírálni az ügyintéző, 

Minden további státuszban 

: amennyiben a műveletek között megjelenik a  ikon, 

megyei ügyintézőnek az adott kérelemmel 

ikon megjelenésével az 

az adott játékos igazolását kell lezárnia. 

ikon megjelenésével 

leigazolás, átigazolás esetén a játékos lezárása megtörtént az átadó 

megyei ügyintéző által; díjbekérők befizetése adminisztrálásra került. 

dszer bekéri a játékos 

, illetve játékos igazolás lezárásának időpontját. A 

dátum megadását követően a „Beküldés” gombra kattintva a játékos 

Sportszervezet játékosai közé kerül, 

illetve amennyiben átadó megyei ügyintézőként lezárást végeztük el, akkor az 

. A kérelem ezt követően a 

ntva az adott játékosra 



 
 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. PPPPénzügyek menüponténzügyek menüponténzügyek menüponténzügyek menüpont    

Ebben a menüpontban az igazolási és UP költségtérítési díjakhoz kapcsolódó díjbekérőket 

érik el az ügyintézők. Minden megyei ügyintéző csak a saját megyéjébe tartozó sportszervezet 

által indított kérelemhez kapcsolódó díjbekérőket látja és adminisztrálja ezen a felületen 

keresztül. Egy adott igazolás jóváhagyásának az alap feltétele a díjbekérők befizetésének 

és adminisztrálása. Az MKOSZ számlák ellenőrzését követően az ügyintéző egy

adott kérelemhez kapcsolódó díjbekérő utolsó oszlopában lévő naptár (

mezőbe a teljesítés napjának meghatározásával, majd 

véglegesíteni. Ezt követően, ha az ügyintéző átlép a „Kérelmek” menüpontba, akkor az adott 

kérelem sorában a „Műveletek” között meg fog jelenni a kérelem jóváhagyását engedélyező 

ikon. Fontos, hogy ha UP költségtérítési díj is 

kapcsolód mindkét díjbekérő befizetését adminisztrálnia kell az ügyintézőnek ahhoz, hogy a 

kérelmet jóvá tudja hagyni. 

A Pénzügyek menüpontba belépve alapértelmezetten a „Megyei díjbefizetési kérelmek” 

almenübe navigál a rendszer, melyben a díjbekérők találhatóak. A „Megyei Számla napló” almenü 

az MKOSZ számlázó rendszeréből visszakapott adatokat jeleníti meg a díjbekérőkre vonatkozóan.
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9. ábra Pénzügyek menüpont 

 

Ebben a menüpontban az igazolási és UP költségtérítési díjakhoz kapcsolódó díjbekérőket 

Minden megyei ügyintéző csak a saját megyéjébe tartozó sportszervezet 

által indított kérelemhez kapcsolódó díjbekérőket látja és adminisztrálja ezen a felületen 

igazolás jóváhagyásának az alap feltétele a díjbekérők befizetésének 

. Az MKOSZ számlák ellenőrzését követően az ügyintéző egy

adott kérelemhez kapcsolódó díjbekérő utolsó oszlopában lévő naptár ( ) ikon előtti pontozott 

mezőbe a teljesítés napjának meghatározásával, majd  ikonra kattintva tud adminisztrálni, 

véglegesíteni. Ezt követően, ha az ügyintéző átlép a „Kérelmek” menüpontba, akkor az adott 

kérelem sorában a „Műveletek” között meg fog jelenni a kérelem jóváhagyását engedélyező 

ikon. Fontos, hogy ha UP költségtérítési díj is érinti az adott igazolást, akkor az igazoláshoz 

kapcsolód mindkét díjbekérő befizetését adminisztrálnia kell az ügyintézőnek ahhoz, hogy a 

A Pénzügyek menüpontba belépve alapértelmezetten a „Megyei díjbefizetési kérelmek” 

be navigál a rendszer, melyben a díjbekérők találhatóak. A „Megyei Számla napló” almenü 

az MKOSZ számlázó rendszeréből visszakapott adatokat jeleníti meg a díjbekérőkre vonatkozóan.

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Ebben a menüpontban az igazolási és UP költségtérítési díjakhoz kapcsolódó díjbekérőket 

Minden megyei ügyintéző csak a saját megyéjébe tartozó sportszervezet 

által indított kérelemhez kapcsolódó díjbekérőket látja és adminisztrálja ezen a felületen 

igazolás jóváhagyásának az alap feltétele a díjbekérők befizetésének megléte, 

. Az MKOSZ számlák ellenőrzését követően az ügyintéző egy-egy befizetést az 

) ikon előtti pontozott 

tintva tud adminisztrálni, 

véglegesíteni. Ezt követően, ha az ügyintéző átlép a „Kérelmek” menüpontba, akkor az adott 

kérelem sorában a „Műveletek” között meg fog jelenni a kérelem jóváhagyását engedélyező  

érinti az adott igazolást, akkor az igazoláshoz 

kapcsolód mindkét díjbekérő befizetését adminisztrálnia kell az ügyintézőnek ahhoz, hogy a 

A Pénzügyek menüpontba belépve alapértelmezetten a „Megyei díjbefizetési kérelmek” 

be navigál a rendszer, melyben a díjbekérők találhatóak. A „Megyei Számla napló” almenü 

az MKOSZ számlázó rendszeréből visszakapott adatokat jeleníti meg a díjbekérőkre vonatkozóan. 



 
 
Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokume

más pontjában nem kerültek kiemelésre.

DBK azonosító: NYIL rendszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja egy

„Megyei kérelmek” menüponton belül a

oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó igazolási kérelmet kapja 

eredményül a felhasználó. 

DBK típus: Jelenleg a NYIL rendszer kétféle DBK típust különböztet meg, melyek az 

„Igazolási költség” és az „Utánpótlási költségtérítés”. Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

UP költségtérítési díj is, akkor az adott igazoláshoz kapcsolódóan két díjbekérő jön létre a 

rendszerben és mindkettő teljesítését külön adminisztrálnia kell az ügyintézőnek 

az igazolást véglegesíteni tudja. Fontos, hogy amennyiben a Sportszervezet utalással rendezte 

a díjbekérőt, akkor az ügyintézőnek a beérkezett utalások között a közlemény rovatban 

megadott „Díjbekérő kód” alapján kell azonosítania a díjbekérőhö

Összeg: A díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

tudja a megyei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „Igazolási költség” 

esetén az igazolás prioritásának megfelelően kerül az össz

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható átigazolási költségtérítés 

végösszege látható. 

DBK státusz: Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

elfogadásakor, a rendszer által a 

beállításra egy adott DKB státuszának. Amint az ügyintéző a DBK befizetését adminisztrálja a 

„Pénzügyek” menüponton belül, azaz a teljesítés időpontját, dátumát meghatározza, akkor a 

„Fizetve” státuszba kerül át a DBK.

DBK generálva: Az ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy időben 

a díjbekérő előállításnak pontos időpontját jeleníti meg a rendszer.

DBK kódja: A rendszer által generált egyedi díjbekérő kód, melyet a sportszervez

felhasználó az utalás során a közlemény rovatban elhelyez. A megyei számla feldolgozásakor 
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Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokume

más pontjában nem kerültek kiemelésre. 

: NYIL rendszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja egy-egy igazoláshoz kapcsolódóan. Így például a 

„Megyei kérelmek” menüponton belül a DBK azonosítójára rákeresve a „Fizetés (Igen/Nem)” 

oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó igazolási kérelmet kapja 

: Jelenleg a NYIL rendszer kétféle DBK típust különböztet meg, melyek az 

ltség” és az „Utánpótlási költségtérítés”. Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

UP költségtérítési díj is, akkor az adott igazoláshoz kapcsolódóan két díjbekérő jön létre a 

rendszerben és mindkettő teljesítését külön adminisztrálnia kell az ügyintézőnek 

az igazolást véglegesíteni tudja. Fontos, hogy amennyiben a Sportszervezet utalással rendezte 

a díjbekérőt, akkor az ügyintézőnek a beérkezett utalások között a közlemény rovatban 

megadott „Díjbekérő kód” alapján kell azonosítania a díjbekérőhöz tartozó összeget.

: A díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

tudja a megyei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „Igazolási költség” 

esetén az igazolás prioritásának megfelelően kerül az összeg kiszámításra, míg „Utánpótlási 

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható átigazolási költségtérítés 

: Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

elfogadásakor, a rendszer által a díjbekérő generálását követően az „Előállítva” érték kerül 

beállításra egy adott DKB státuszának. Amint az ügyintéző a DBK befizetését adminisztrálja a 

„Pénzügyek” menüponton belül, azaz a teljesítés időpontját, dátumát meghatározza, akkor a 

uszba kerül át a DBK. 

: Az ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy időben 

a díjbekérő előállításnak pontos időpontját jeleníti meg a rendszer. 

: A rendszer által generált egyedi díjbekérő kód, melyet a sportszervez

felhasználó az utalás során a közlemény rovatban elhelyez. A megyei számla feldolgozásakor 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

: NYIL rendszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

egy igazoláshoz kapcsolódóan. Így például a 

DBK azonosítójára rákeresve a „Fizetés (Igen/Nem)” 

oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó igazolási kérelmet kapja 

: Jelenleg a NYIL rendszer kétféle DBK típust különböztet meg, melyek az 

ltség” és az „Utánpótlási költségtérítés”. Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

UP költségtérítési díj is, akkor az adott igazoláshoz kapcsolódóan két díjbekérő jön létre a 

rendszerben és mindkettő teljesítését külön adminisztrálnia kell az ügyintézőnek ahhoz, hogy 

az igazolást véglegesíteni tudja. Fontos, hogy amennyiben a Sportszervezet utalással rendezte 

a díjbekérőt, akkor az ügyintézőnek a beérkezett utalások között a közlemény rovatban 

z tartozó összeget. 

: A díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

tudja a megyei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „Igazolási költség” 

eg kiszámításra, míg „Utánpótlási 

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható átigazolási költségtérítés 

: Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

díjbekérő generálását követően az „Előállítva” érték kerül 

beállításra egy adott DKB státuszának. Amint az ügyintéző a DBK befizetését adminisztrálja a 

„Pénzügyek” menüponton belül, azaz a teljesítés időpontját, dátumát meghatározza, akkor a 

: Az ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy időben 

: A rendszer által generált egyedi díjbekérő kód, melyet a sportszervezeti 

felhasználó az utalás során a közlemény rovatban elhelyez. A megyei számla feldolgozásakor 



 
 

egy-egy utalt tételnél az ügyintéző ezen 

kérelemhez hozzátársítani. 

Díjbefizetés/teljesítés időpontja

a letölthető PDF-re hivatkozik, illetve

időpontjának meghatározásakor adja meg az itt látható dátumot. 

„Műveletek” oszlop –

kattintva tudja az ügyintéző igény esetén letölteni PDF formátumban az adott igazolási 

kérelemhez tartozó igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítési díjbekérőt. 
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egy utalt tételnél az ügyintéző ezen „DKB kód” alapján tudja az utalást az adott igazolási 

Díjbefizetés/teljesítés időpontja: Alapértelmezetten a „Díjbekérő” felirat látható, mely 

re hivatkozik, illetve alatta az ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés 

időpontjának meghatározásakor adja meg az itt látható dátumot.  

– Díjbekérő link: Adott DBK sorában a „Díjbekérő” feliratra 

kattintva tudja az ügyintéző igény esetén letölteni PDF formátumban az adott igazolási 

kérelemhez tartozó igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítési díjbekérőt. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

alapján tudja az utalást az adott igazolási 

a „Díjbekérő” felirat látható, mely 

az ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés 

ában a „Díjbekérő” feliratra 

kattintva tudja az ügyintéző igény esetén letölteni PDF formátumban az adott igazolási 

kérelemhez tartozó igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítési díjbekérőt.  



 
 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. Megyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpont

1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1.1.2.5.1. JJJJátékosok listátékosok listátékosok listátékosok listázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresés

10. ábra Megyei j

A menüpontba belépve első lépésben legördülő menüből ki kell választani, hogy mely 

sportszervezet játékosait szeretné elérni az üg

Lista rendezése: egy oszlop fejlécére rákattintva rendezhető a lista. Alapértelmezetten 

név szerinti rendezés alapján kerülnek listázásra a játékosok, melyet a „Név” oszlop fejlécében 

egy felfelé mutató kék nyíl jelez.

Lapozás: alapértelmezetten e

szerint változtathatunk 10-25-

Keresés: jobb felül a lapozás felett található szabadszavas „Kereső” mezőbe bármilyen 

lekérdezést is ír az ügyintéző, a kereső minden oszlopban 

listázza az eredményt. 

Műveletek: A „Megyei játékosok” menüpontban egy játékos sorának végén találhatóak 

a műveleti ikonok, melyek egy adott játékos adatainak lekérdezését vagy azok módosítását 

segítik elő. 

 

www.flexinform.hu 
 

16 

Megyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpontMegyei játékosok menüpont    

ázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresésázása, rendezés, keresés    

Megyei játékosok menüpont – Játékosok listázása, rendezés, keresés

A menüpontba belépve első lépésben legördülő menüből ki kell választani, hogy mely 

sportszervezet játékosait szeretné elérni az ügyintéző. 

: egy oszlop fejlécére rákattintva rendezhető a lista. Alapértelmezetten 

név szerinti rendezés alapján kerülnek listázásra a játékosok, melyet a „Név” oszlop fejlécében 

egy felfelé mutató kék nyíl jelez. 

: alapértelmezetten egy oldalon 25 játékos kerül listázásra, melyet igény 

-50-100-as értékre beállítva. 

: jobb felül a lapozás felett található szabadszavas „Kereső” mezőbe bármilyen 

lekérdezést is ír az ügyintéző, a kereső minden oszlopban ellenőrzi a találatot, és az alapján 

: A „Megyei játékosok” menüpontban egy játékos sorának végén találhatóak 

a műveleti ikonok, melyek egy adott játékos adatainak lekérdezését vagy azok módosítását 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Játékosok listázása, rendezés, keresés 

A menüpontba belépve első lépésben legördülő menüből ki kell választani, hogy mely 

: egy oszlop fejlécére rákattintva rendezhető a lista. Alapértelmezetten 

név szerinti rendezés alapján kerülnek listázásra a játékosok, melyet a „Név” oszlop fejlécében 

gy oldalon 25 játékos kerül listázásra, melyet igény 

: jobb felül a lapozás felett található szabadszavas „Kereső” mezőbe bármilyen 

ellenőrzi a találatot, és az alapján 

: A „Megyei játékosok” menüpontban egy játékos sorának végén találhatóak 

a műveleti ikonok, melyek egy adott játékos adatainak lekérdezését vagy azok módosítását 



 
 

1.2.5.2.1.2.5.2.1.2.5.2.1.2.5.2. Játékos dokuJátékos dokuJátékos dokuJátékos dokumentumainak megtekintésementumainak megtekintésementumainak megtekintésementumainak megtekintése

11. ábra Megyei játékosok menüpont 

A „Játékos dokumentumainak megtekintése” 

megjelennek a játékoshoz eddig feltölt

feltöltésének pontos ideje.  

A dokumentumok megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva. 
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mentumainak megtekintésementumainak megtekintésementumainak megtekintésementumainak megtekintése    

átékosok menüpont – Műveletek – Játékos dokumentumainak megtekintése

 

A „Játékos dokumentumainak megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött személyi adatokat igazoló dokumentumok, és azok 

A dokumentumok megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Játékos dokumentumainak megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

ött személyi adatokat igazoló dokumentumok, és azok 

A dokumentumok megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva.  



 
 

1.2.5.3.1.2.5.3.1.2.5.3.1.2.5.3. Játékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinek

12. ábra Megyei játékosok 

A „Játékos profil képeinek megtekintése” 

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött profil képek kronológiai sorrendben, és azok 

feltöltésének pontos ideje.  
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Játékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinek    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    

átékosok menüpont – Műveletek – Játékos profil képeinek megtekintése

 

A „Játékos profil képeinek megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött profil képek kronológiai sorrendben, és azok 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Játékos profil képeinek megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött profil képek kronológiai sorrendben, és azok 



 
 

1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4.1.2.5.4. JátékoJátékoJátékoJátékos adatlap megtekintéses adatlap megtekintéses adatlap megtekintéses adatlap megtekintése

13. ábra Megyei játékosok menüpont 

A „Játékos adatlap megtekintése” 

megjelennek a játékosról NYIL rendszerben tárolt legfőbb

Adatlap lekérdezés: 

menüponton belül akár több paraméter alapján megkeresni egy játékost a NYIL rendszer 

adatbázisában, és az így kapott lista utolsó oszlopában a „Játékos adatlap megtekintése

ikonra kattintva megjelenik az adott játékos adatlapja.
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s adatlap megtekintéses adatlap megtekintéses adatlap megtekintéses adatlap megtekintése    

átékosok menüpont – Műveletek – Játékos adatlap megtekintése

 

A „Játékos adatlap megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékosról NYIL rendszerben tárolt legfőbb adatok.  

: az ügyintézőnek lehetősége van a „Játékosok keresése” 

menüponton belül akár több paraméter alapján megkeresni egy játékost a NYIL rendszer 

adatbázisában, és az így kapott lista utolsó oszlopában a „Játékos adatlap megtekintése

ikonra kattintva megjelenik az adott játékos adatlapja. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Játékos adatlap megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

a „Játékosok keresése” 

menüponton belül akár több paraméter alapján megkeresni egy játékost a NYIL rendszer 

adatbázisában, és az így kapott lista utolsó oszlopában a „Játékos adatlap megtekintése”  



 
 

1.2.5.5.1.2.5.5.1.2.5.5.1.2.5.5. Játékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutás

14. ábra Megyei játékosok menüpont 

A „Játékos pályafutás megtekintése” 

megjelenik a játékos eddigi pályafutását bemutató oldal. Soronként látható, hogy a játékos 

melyik Sportszervezetnél (ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

időszakban változott, a rendszer felsorolja, hogy az

volt érvényes) mettől meddig szerepelt igazolt játékosként. Mikor volt az igazolás időpontja, 

és utoljára melyik megyei igazoló szervezet szerkesztette a játékos igazolását. 

Egy játékos pályafutásának lekérdezésekor

vonatkozó információk is láthatóak. 
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Játékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutás    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    

átékosok menüpont – Műveletek – Játékos pályafutás megtekintése

 

A „Játékos pályafutás megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelenik a játékos eddigi pályafutását bemutató oldal. Soronként látható, hogy a játékos 

melyik Sportszervezetnél (ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

időszakban változott, a rendszer felsorolja, hogy az adott sportszervezet név mettől meddig 

volt érvényes) mettől meddig szerepelt igazolt játékosként. Mikor volt az igazolás időpontja, 

és utoljára melyik megyei igazoló szervezet szerkesztette a játékos igazolását. 

Egy játékos pályafutásának lekérdezésekor a „Hazai nevelésű sportoló” minősítésre 

vonatkozó információk is láthatóak.  

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

Játékos pályafutás megtekintése 

tva egy felugró ablakban 

megjelenik a játékos eddigi pályafutását bemutató oldal. Soronként látható, hogy a játékos 

melyik Sportszervezetnél (ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

adott sportszervezet név mettől meddig 

volt érvényes) mettől meddig szerepelt igazolt játékosként. Mikor volt az igazolás időpontja, 

és utoljára melyik megyei igazoló szervezet szerkesztette a játékos igazolását.  

a „Hazai nevelésű sportoló” minősítésre 



 
 

1.2.5.6.1.2.5.6.1.2.5.6.1.2.5.6. EgyéniEgyéniEgyéniEgyéni    sportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálása

15. ábra Megyei játékosok menüpont 

A „Sportorvosi kártya generálás

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol 

kérelmek menüpont, Játékosok keresése menüpont) erre az ikonra kattintva, a funkció 

teljesen azonos módon működik, mindi

sportorvosi kártyát nyomatni. Amennyiben több játékos számára 

egyszerre nyomtatni sportorvosi kártyát, akkor erre a „

„Sportorvosi kártyák generálás
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sportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálásasportorvosi kártya generálása    

átékosok menüpont – Műveletek – Sportorvosi kártya generálása

 

A „Sportorvosi kártya generálása”  ikonra kattintva az adott játékos számára 

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol 

érelmek menüpont, Játékosok keresése menüpont) erre az ikonra kattintva, a funkció 

teljesen azonos módon működik, mindig az adott játékosra vonatkozóan 

sportorvosi kártyát nyomatni. Amennyiben több játékos számára szeretne az ügyintéző 

egyszerre nyomtatni sportorvosi kártyát, akkor erre a „Megyei játékosok” menüponton belül a 

Sportorvosi kártyák generálása” almenüben van lehetőség. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

a generálása 

ikonra kattintva az adott játékos számára 

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol (Pl.: Megyei 

érelmek menüpont, Játékosok keresése menüpont) erre az ikonra kattintva, a funkció 

g az adott játékosra vonatkozóan tud az ügyintéző 

szeretne az ügyintéző 

átékosok” menüponton belül a 



 
 

1.2.5.7.1.2.5.7.1.2.5.7.1.2.5.7. Sportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálása

16

A „Megyei játékosok” menüponton belül a 

almenüben az ügyintézőnek első lépésb

sportszervezetet.  

A menüponton belül a 

„Játékos azonosító – Játékos neve 

balról jobbra haladva, majd következő oszlopba lépve alfabetikusan listázza név szerint a 

játékosokat. Sportorvosi kártya generálásához elsősorban ki kell választani, majd rá kell 

kattintani a játékos nevére (vagy hozzá tartozó adataira). A kijelölés hatására a já

azonosítója előtt látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke 

háttérrel különbözteti meg a listában. Amennyiben 

ügyintéző elkészíteni egy lépésben a sportorvosi kártyát, akkor itt leh

egyszerre több játékost is. Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell 

kattintani, és a rendszer legenerálja PDF formátumban a kért dokumentumot.

méretű lapra akár több (1-4) sportoló sportorvosi kárty
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Sportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálásaSportorvosi (csoportos) kártyák generálása    

16. ábra Sportorvosi kártyák generálása menüpont 

 

átékosok” menüponton belül a „Sportorvosi kártyák generálása

az ügyintézőnek első lépésben ki kell választania a legördülő listából a keresett 

A menüponton belül a kiválasztott sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak 

Játékos neve – Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten 

obbra haladva, majd következő oszlopba lépve alfabetikusan listázza név szerint a 

játékosokat. Sportorvosi kártya generálásához elsősorban ki kell választani, majd rá kell 

kattintani a játékos nevére (vagy hozzá tartozó adataira). A kijelölés hatására a já

azonosítója előtt látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke 

háttérrel különbözteti meg a listában. Amennyiben több játékos számára szeretné az 

elkészíteni egy lépésben a sportorvosi kártyát, akkor itt lehetőség van bejelölni 

egyszerre több játékost is. Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell 

kattintani, és a rendszer legenerálja PDF formátumban a kért dokumentumot.

4) sportoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.

Flexinform Integrált Kft. 
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Sportorvosi kártyák generálása” 

en ki kell választania a legördülő listából a keresett 

portszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak 

Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten 

obbra haladva, majd következő oszlopba lépve alfabetikusan listázza név szerint a 

játékosokat. Sportorvosi kártya generálásához elsősorban ki kell választani, majd rá kell 

kattintani a játékos nevére (vagy hozzá tartozó adataira). A kijelölés hatására a játékos 

azonosítója előtt látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke 

több játékos számára szeretné az 

etőség van bejelölni 

egyszerre több játékost is. Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell 

kattintani, és a rendszer legenerálja PDF formátumban a kért dokumentumot. Egy A4-es 

áját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz. 



 
 

1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6. FFFFelhasználók menüpontelhasználók menüpontelhasználók menüpontelhasználók menüpont

1.2.6.1.1.2.6.1.1.2.6.1.1.2.6.1. Új sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadása

Ebben a menüpontban tudja az ügyintéző a meg

adminisztrálni. A menüponton b

található mezőbe írva szűrni, keresni tud az ügyintéző.

Új sportszervezet felvételéhez az „Új 

kattintani, melyet követően egy új oldalra navigál a rendszer é

az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer a sportszervezet azonosítását elvégzi

Partnertörzs rendszerén keresztül

- Nincs egyezés: Ha 

akkor jelezni kell a Sportszervezet felé, hogy előzetesen regisztráljon az MKOSZ 

Partnertörzs rendszerébe, és csak azt követően kérje az MKOSZ NYIL rendszerbe a 

regisztrációt. Ugyanis a NYIL rendszer az adószám azonosítását követően a 

Partnertörzsből veszi át a megadott adatokat, mint pl. sportszervezet neve, 

székhely adatok.  
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elhasználók menüpontelhasználók menüpontelhasználók menüpontelhasználók menüpont    

Új sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadásaÚj sportszervezet hozzáadása    

17. ábra Felhasználók menüpont 

 

Ebben a menüpontban tudja az ügyintéző a megyéjébe tartozó sportszervezeteket 

A menüponton belül található sportszervezi listában az oszlop nevek alatt 

található mezőbe írva szűrni, keresni tud az ügyintéző. 

j sportszervezet felvételéhez az „Új Sportszervezet hozzáadása” gombra kell 

, melyet követően egy új oldalra navigál a rendszer és az adószám megadása mellett 

az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer a sportszervezet azonosítását elvégzi

Partnertörzs rendszerén keresztül. Az azonosítás során két kimenet lehetséges

Ha az „Ismeretlen egyesület” üzenet jelenik meg a képernyőn, 

akkor jelezni kell a Sportszervezet felé, hogy előzetesen regisztráljon az MKOSZ 

Partnertörzs rendszerébe, és csak azt követően kérje az MKOSZ NYIL rendszerbe a 

regisztrációt. Ugyanis a NYIL rendszer az adószám azonosítását követően a 

artnertörzsből veszi át a megadott adatokat, mint pl. sportszervezet neve, 
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yéjébe tartozó sportszervezeteket 

elül található sportszervezi listában az oszlop nevek alatt 

hozzáadása” gombra kell 

s az adószám megadása mellett 

az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer a sportszervezet azonosítását elvégzi az MKOSZ 

azonosítás során két kimenet lehetséges: 

ik meg a képernyőn, 

akkor jelezni kell a Sportszervezet felé, hogy előzetesen regisztráljon az MKOSZ 

Partnertörzs rendszerébe, és csak azt követően kérje az MKOSZ NYIL rendszerbe a 

regisztrációt. Ugyanis a NYIL rendszer az adószám azonosítását követően a 

artnertörzsből veszi át a megadott adatokat, mint pl. sportszervezet neve, 



 
 
- Sikeres azonosítás: Adószám alapján sikeresen azonosította a rendszer a 

sportszervezetet, beolvasta az MKOSZ Partnertörzs rendszeréből a székhely 

adatokat és a sportszervezet nevét, illetve a Partnertörzs regisztrációkor megadott 

e-mail címet. Ezen a felületen az ügyintéző által csak az e

van lehetőség. Amennyiben az adatokat az ügyintéző rendben találta, akkor a 

„Létrehozás” gombra kattintva

rendszerbe, melyről 

létrehozásakor megadott (Partnertörzs rendszerből átemelt) email címre.

kiküldött e-mailben a felhasználó megtalálja a bejelentkezés

rendszer által generált felhasználónevet és ideiglenes jelszót. A jelszót az első 

bejelentkezést követően a felhasználónak le kell cserélni, melynek végrehajtásáig 

rendszer nem engedélyez semmilyen tevékenységet.

A sikeres hozzáadást követően az új sportszervezet a felhasználók listájában meg is jelenik.

Belépési adatok újraküldése

az ügyintézőt, hogy valamiért nem kapta meg pl. a Sportszervezeti regisztráció során küldött 

emailt, mely tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, akkor az ügyintézőnek lehetősége 

van ezt az emailt újra ki küldeni a felhasználó részére a 

adatokat a rendszer a „regisztrációs email cím”

rendszeréből vesz át a NYIL, vagy a Sportszervezeti regisztráció során változtathatja meg a 

felhasználó kérésére az ügyintéző.
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Sikeres azonosítás: Adószám alapján sikeresen azonosította a rendszer a 

sportszervezetet, beolvasta az MKOSZ Partnertörzs rendszeréből a székhely 

rtszervezet nevét, illetve a Partnertörzs regisztrációkor megadott 

mail címet. Ezen a felületen az ügyintéző által csak az e-mail cím szerkesztésére 

van lehetőség. Amennyiben az adatokat az ügyintéző rendben találta, akkor a 

„Létrehozás” gombra kattintva az új sportszervezet bekerül az MKOSZ NYIL 

rendszerbe, melyről e-mailben értesítést küld a rendszer az új sportszervezet 

létrehozásakor megadott (Partnertörzs rendszerből átemelt) email címre.

mailben a felhasználó megtalálja a bejelentkezéshez szükséges NYIL 

rendszer által generált felhasználónevet és ideiglenes jelszót. A jelszót az első 

bejelentkezést követően a felhasználónak le kell cserélni, melynek végrehajtásáig 

rendszer nem engedélyez semmilyen tevékenységet. 

etően az új sportszervezet a felhasználók listájában meg is jelenik.

Belépési adatok újraküldése: amennyiben egy felhasználó azzal a kéréssel keresi meg 

az ügyintézőt, hogy valamiért nem kapta meg pl. a Sportszervezeti regisztráció során küldött 

ly tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, akkor az ügyintézőnek lehetősége 

van ezt az emailt újra ki küldeni a felhasználó részére a  ikonra kattintva.

adatokat a rendszer a „regisztrációs email cím”-re küldi ki, melyet vagy a Partnertörz

rendszeréből vesz át a NYIL, vagy a Sportszervezeti regisztráció során változtathatja meg a 

felhasználó kérésére az ügyintéző. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

Sikeres azonosítás: Adószám alapján sikeresen azonosította a rendszer a 

sportszervezetet, beolvasta az MKOSZ Partnertörzs rendszeréből a székhely 

rtszervezet nevét, illetve a Partnertörzs regisztrációkor megadott 

mail cím szerkesztésére 

van lehetőség. Amennyiben az adatokat az ügyintéző rendben találta, akkor a 

az új sportszervezet bekerül az MKOSZ NYIL 

mailben értesítést küld a rendszer az új sportszervezet 

létrehozásakor megadott (Partnertörzs rendszerből átemelt) email címre. A 

hez szükséges NYIL 

rendszer által generált felhasználónevet és ideiglenes jelszót. A jelszót az első 

bejelentkezést követően a felhasználónak le kell cserélni, melynek végrehajtásáig 

etően az új sportszervezet a felhasználók listájában meg is jelenik. 

amennyiben egy felhasználó azzal a kéréssel keresi meg 

az ügyintézőt, hogy valamiért nem kapta meg pl. a Sportszervezeti regisztráció során küldött 

ly tartalmazza a belépéshez szükséges adatokat, akkor az ügyintézőnek lehetősége 

ikonra kattintva. A belépési 

re küldi ki, melyet vagy a Partnertörzs 

rendszeréből vesz át a NYIL, vagy a Sportszervezeti regisztráció során változtathatja meg a 



 
 

1.2.6.2.1.2.6.2.1.2.6.2.1.2.6.2. Sportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezése

18. ábra Felhasználók menüpont 

Ha az ügyintéző szeretné a sportszervezet nevét módosítani, vagy a sportszervezet 

története során eddig letárolt neveket lekérdezni, akkor a 

adatai” oldalra navigál a rendszer, ahol a „Sportszervezet á

A felugró ablakban listaszerűen látható a sportszervezet eddigi névmódosításai mettől

meddig adatokkal ellátva. Az átnevezéshez az „Új név” és „Dátumtól” mezőket kell 

értelemszerűen kitölteni, majd az „Átnevez” gombra kattintva a módosítás életbe lép

követően a sportszervezet az új nevén fog szerepelni az adatbázisban.
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Sportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezéseSportszervezet átnevezése    

. ábra Felhasználók menüpont – Sportszervezet átnevezése 

 

ntéző szeretné a sportszervezet nevét módosítani, vagy a sportszervezet 

története során eddig letárolt neveket lekérdezni, akkor a  ikonra kattintva a „Felhasználó 

a navigál a rendszer, ahol a „Sportszervezet átnevezése” gombra kell kattinta

A felugró ablakban listaszerűen látható a sportszervezet eddigi névmódosításai mettől

meddig adatokkal ellátva. Az átnevezéshez az „Új név” és „Dátumtól” mezőket kell 

értelemszerűen kitölteni, majd az „Átnevez” gombra kattintva a módosítás életbe lép

a sportszervezet az új nevén fog szerepelni az adatbázisban. 
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ntéző szeretné a sportszervezet nevét módosítani, vagy a sportszervezet 

ikonra kattintva a „Felhasználó 

” gombra kell kattintani. 

A felugró ablakban listaszerűen látható a sportszervezet eddigi névmódosításai mettől-

meddig adatokkal ellátva. Az átnevezéshez az „Új név” és „Dátumtól” mezőket kell 

értelemszerűen kitölteni, majd az „Átnevez” gombra kattintva a módosítás életbe lép, és ezt 



 
 

1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7. Beállítások menüpontBeállítások menüpontBeállítások menüpontBeállítások menüpont    

Ügyintéző adatainak megváltoztatása

módosítani a személyes adatait (név, email cím, telefonszám), melyek a NYIL rendszerben az 

alábbiak során jelennek meg: 

- NYIL rendszer által küldött automata email értesítések tartalmában „Az Ön 

ügyintézője” alatt megjelenített személyes adatok

- NYIL rendszer által 

részére lettek címezve, az itt megadott ügyintézői email címre kerülnek 

kiküldésre 

- „Igazoló szervezetek, elérhetőségek

ügyintézőre vonatkozó személyes elérhetőségi adatok

Jelszóváltoztatás: A „Beállítások” menüpontban az ügyintéző bármikor megváltoztathatja a 

jelszavát. Fontos, hogy az új NYIL rendszer bevezetését követően 

kötelező a jelszóváltoztatás, mert a rendszer csak ezt követően engedi a fe

felületen. 
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19. ábra Beállítások menüpont 

 

Ügyintéző adatainak megváltoztatása: Ebben a menüpontban az ügyintézőnek lehetősége van 

ni a személyes adatait (név, email cím, telefonszám), melyek a NYIL rendszerben az 

NYIL rendszer által küldött automata email értesítések tartalmában „Az Ön 

ügyintézője” alatt megjelenített személyes adatok 

NYIL rendszer által küldött automata email értesítések, melyek az ügyintéző 

részére lettek címezve, az itt megadott ügyintézői email címre kerülnek 

 

Igazoló szervezetek, elérhetőségek” menüpontban az adott megyei 

ügyintézőre vonatkozó személyes elérhetőségi adatok 

: A „Beállítások” menüpontban az ügyintéző bármikor megváltoztathatja a 

jelszavát. Fontos, hogy az új NYIL rendszer bevezetését követően az első belépés alkalmával 

kötelező a jelszóváltoztatás, mert a rendszer csak ezt követően engedi a fe

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

: Ebben a menüpontban az ügyintézőnek lehetősége van 

ni a személyes adatait (név, email cím, telefonszám), melyek a NYIL rendszerben az 

NYIL rendszer által küldött automata email értesítések tartalmában „Az Ön 

küldött automata email értesítések, melyek az ügyintéző 

részére lettek címezve, az itt megadott ügyintézői email címre kerülnek 

” menüpontban az adott megyei 

: A „Beállítások” menüpontban az ügyintéző bármikor megváltoztathatja a 

az első belépés alkalmával 

kötelező a jelszóváltoztatás, mert a rendszer csak ezt követően engedi a felhasználót tovább a 



 
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Beérkező kérelmekBeérkező kérelmekBeérkező kérelmekBeérkező kérelmek    folyamataifolyamataifolyamataifolyamatai

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Nyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelem

20. ábra Nyilvántartásba vételi kérelem folyamata

Nyilvántartásba vételi kérelem beküldése

nem szerepel az MKOSZ NYIL adatbázisában, akkor első lépésben

felhasználónak nyilvántartásba kell vennie a játékost. 

„Szerkesztés alatt” státuszban van, melyről még 

felületén nem éri még el. A nyilvántartásba vételi kérelem beküldésekor e

megyei ügyintéző a beküldött kérelemről.
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folyamataifolyamataifolyamataifolyamatai    

Nyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelemNyilvántartásba vételi kérelem    folyamatafolyamatafolyamatafolyamata    

Nyilvántartásba vételi kérelem folyamata - Beküldött státusz 

 

Nyilvántartásba vételi kérelem beküldése (Sportszervezet által): Amennyiben egy játékos még 

nem szerepel az MKOSZ NYIL adatbázisában, akkor első lépésben 

felhasználónak nyilvántartásba kell vennie a játékost. A felhasználónak ekkor az adott kérelem 

„Szerkesztés alatt” státuszban van, melyről még az ügyintéző nem értesül, így saját 

A nyilvántartásba vételi kérelem beküldésekor e

yintéző a beküldött kérelemről.       

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

 

Amennyiben egy játékos még 

 a sportszervezeti 

A felhasználónak ekkor az adott kérelem 

az ügyintéző nem értesül, így saját ügyintézői 

A nyilvántartásba vételi kérelem beküldésekor e-mailben értesül a 

(Státusz: Beküldött) 



 
 

21. ábra Nyilván

Beküldött kérelem elbírálása

menüpontjában megtalálja a beérkező kérelmet, majd az adott kérelem sorában lévő 

„Műveletek” közül a  

ügyintézőnek ekkor a kérelemben beküldött személyi adatokat, dokumentumokat, képe

kell ellenőrizze, majd el kell bírálja a beérkező kérelmet:

- Törlés: ameddig egy kérelem „Beküldött” státuszban van, addig az ügyin

lehetősége van arra, hogy törölje az adott kérelmet a „Törlés” gombra kattintva. Így 

egy esetleges hibás kérelem beküldésekor az adott kérelem véglegesen törlésre kerül, 

és a sportszervezeti felhasználó újra beküldheti a kérelmet.

    

 

- Hiánypótlás: amennyiben a 

ügyintéző, akkor a „Hiánypótol” gombra kell kattintania, melyet követően egy 

szövegszerkesztői felület jelenik meg, melybe a hiánypótlással kapcsolatos elv

kérelemmel kapcsolatos elvárt módosításokat az ügyintéző megírhatja a 

sportszervezet részére. Ezt követően a „Hiánypótlás küldése” gombra kell kattintani
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. ábra Nyilvántartásba vételi kérelem folyamata – Hiánypótlás státusz 

 

Beküldött kérelem elbírálása: Ezt követően az ügyintéző NYIL rendszer „Kérelmek”

menüpontjában megtalálja a beérkező kérelmet, majd az adott kérelem sorában lévő 

 ikonra kattintva megtekintheti a beérkező kérelmet. Az 

a kérelemben beküldött személyi adatokat, dokumentumokat, képe

, majd el kell bírálja a beérkező kérelmet: 

ameddig egy kérelem „Beküldött” státuszban van, addig az ügyin

lehetősége van arra, hogy törölje az adott kérelmet a „Törlés” gombra kattintva. Így 

egy esetleges hibás kérelem beküldésekor az adott kérelem véglegesen törlésre kerül, 

és a sportszervezeti felhasználó újra beküldheti a kérelmet.  

            

amennyiben a beküldött kérelemben hiányosságot vélt felfedezni az 

ügyintéző, akkor a „Hiánypótol” gombra kell kattintania, melyet követően egy 

szövegszerkesztői felület jelenik meg, melybe a hiánypótlással kapcsolatos elv

kérelemmel kapcsolatos elvárt módosításokat az ügyintéző megírhatja a 

sportszervezet részére. Ezt követően a „Hiánypótlás küldése” gombra kell kattintani

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

 

NYIL rendszer „Kérelmek” 

menüpontjában megtalálja a beérkező kérelmet, majd az adott kérelem sorában lévő 

a megtekintheti a beérkező kérelmet. Az 

a kérelemben beküldött személyi adatokat, dokumentumokat, képet le 

ameddig egy kérelem „Beküldött” státuszban van, addig az ügyintézőnek 

lehetősége van arra, hogy törölje az adott kérelmet a „Törlés” gombra kattintva. Így 

egy esetleges hibás kérelem beküldésekor az adott kérelem véglegesen törlésre kerül, 

  

(Státusz: Beküldött) 

hiányosságot vélt felfedezni az 

ügyintéző, akkor a „Hiánypótol” gombra kell kattintania, melyet követően egy 

szövegszerkesztői felület jelenik meg, melybe a hiánypótlással kapcsolatos elvárásait, 

kérelemmel kapcsolatos elvárt módosításokat az ügyintéző megírhatja a 

sportszervezet részére. Ezt követően a „Hiánypótlás küldése” gombra kell kattintani, 



 
 
és a rendszer e-mailben tájékoztatja a sportszervezetet a hiánypótlásra küldött 

kérelemről.   

 

- Hiánypótlás beérkezett

végrehajtotta és újra beküldte a kérelmet, arról az ügyintéző e

követően az ügyintéző már a módosított kérel

     

 

- Elfogad: ha az ügyintéző a nyilvántartásba vételi kérelemmel kapcsolatban mindent 

rendben talált, akkor az „Elfogad” gombra kattintva a nyilvántartásba vételi kérelem 

jóváhagyásra kerül. A sportszervezet e

a sportszervezet játékosai közé nyilvántartásba vett státusszal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.flexinform.hu 
 

29 

mailben tájékoztatja a sportszervezetet a hiánypótlásra küldött 

                (Státusz: 

Hiánypótlás beérkezett: miután a sportszervezet az ügyintéző által kért módosításokat 

végrehajtotta és újra beküldte a kérelmet, arról az ügyintéző e-mailben értesül. Ezt 

követően az ügyintéző már a módosított kérelmet megtekintheti és elbírálja

        (Státusz: Hiánypótlás beérkezett

ha az ügyintéző a nyilvántartásba vételi kérelemmel kapcsolatban mindent 

rendben talált, akkor az „Elfogad” gombra kattintva a nyilvántartásba vételi kérelem 

ra kerül. A sportszervezet e-mailben értesül a döntésről és a játékos bekerül 

a sportszervezet játékosai közé nyilvántartásba vett státusszal.    (Státusz: 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

mailben tájékoztatja a sportszervezetet a hiánypótlásra küldött 

Státusz: Hiánypótlás) 

miután a sportszervezet az ügyintéző által kért módosításokat 

mailben értesül. Ezt 

met megtekintheti és elbírálja. 

Státusz: Hiánypótlás beérkezett) 

ha az ügyintéző a nyilvántartásba vételi kérelemmel kapcsolatban mindent 

rendben talált, akkor az „Elfogad” gombra kattintva a nyilvántartásba vételi kérelem 

mailben értesül a döntésről és a játékos bekerül 

Státusz: Jóváhagyott) 



 
 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. LLLLeigazoláseigazoláseigazoláseigazolás    folyamatafolyamatafolyamatafolyamata    

22. ábra Leigazolás folyamata

Leigazolási kérelem beküldése

nyilvántartásba vett játékost tud egy sportszervezet. Ameddig a sportszervezeti felhasználó 

„Szerkesztés alatt” státuszban dolgoz

rálátása a kérelemre. A leigazolási kérelem beküldésekor e

ügyintéző a beküldött kérelemről.

 

Beküldött kérelem elbírálása (Megyei Kérelmek menüpont)

1.3.1.-es pontban leírtaknak megfelelően. 

„Megyei kérelmek” menüponton belül 

kérelemhez képest, ami az ügyintéző beavatkozásár

megváltoztatása. Erre abban az esetben 

a sportszervezeti felhasználó nem megfelelő prioritást állított be

ügyintézőt külön megkéri, hogy 

- Elfogad – Díjbekérő generálása

beküldött kérelemmel kapcsolatban és az „Elfogad” gombra rákattint, akkor 
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. ábra Leigazolás folyamata – Kérelem megtekintése, elbírálása 

 

Leigazolási kérelem beküldése (Sportszervezet által): Leigazolni csak saját szervezeténél 

nyilvántartásba vett játékost tud egy sportszervezet. Ameddig a sportszervezeti felhasználó 

„Szerkesztés alatt” státuszban dolgozik a kérelmen, addig a megyei ügyintézőnek nincsen 

rálátása a kérelemre. A leigazolási kérelem beküldésekor e-mailben értesül a megyei 

ügyintéző a beküldött kérelemről.        

(Megyei Kérelmek menüpont): A kérelem elbírálása megegyezik 

es pontban leírtaknak megfelelően. A beküldött leigazolási kérelmet az ügyintéző a 

érelmek” menüponton belül éri el. Egyetlen változás a nyilvántartásba vételi 

, ami az ügyintéző beavatkozására ad lehetőséget, az igazolás prioritásának 

az esetben lehet szükség, ha a leigazolási kérelem beküldésekor 

a sportszervezeti felhasználó nem megfelelő prioritást állított be az igazoláshoz,

ügyintézőt külön megkéri, hogy ezt állítsa át. 

Díjbekérő generálása: Amennyiben az ügyintéző mindent rendben talált a 

beküldött kérelemmel kapcsolatban és az „Elfogad” gombra rákattint, akkor 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

: Leigazolni csak saját szervezeténél 

nyilvántartásba vett játékost tud egy sportszervezet. Ameddig a sportszervezeti felhasználó 

ik a kérelmen, addig a megyei ügyintézőnek nincsen 

mailben értesül a megyei 

(Státusz: Beküldött) 

kérelem elbírálása megegyezik 

A beküldött leigazolási kérelmet az ügyintéző a 

a nyilvántartásba vételi 

az igazolás prioritásának 

, ha a leigazolási kérelem beküldésekor 

az igazoláshoz, és az 

Amennyiben az ügyintéző mindent rendben talált a 

beküldött kérelemmel kapcsolatban és az „Elfogad” gombra rákattint, akkor a 



 
 
sportszervezeti felhasználó e

leigazoláshoz kapcsolódó igazolási díjról szóló 
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sportszervezeti felhasználó e-mailben értesül a kérelem elfogadásáról, és a 

láshoz kapcsolódó igazolási díjról szóló rendszer által generált díjbekérő

              (Státusz: Elfogadott, DBK generálva

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

mailben értesül a kérelem elfogadásáról, és a 

rendszer által generált díjbekérőről. 

Elfogadott, DBK generálva) 



 
 

23. ábra Leigazolás folyamata

Igazolási díj adminisztrálása (Pénzügyek menüpont)

felhasználó megkapta, és az igazolási díjat utalással rendezte, onnantól az ügyintéző feladata a 

megyei számla ellenőrzése. Az u

előírásokat, akkor a közlemény rovatba

be tudja azonosítani, hogy melyik utalás melyik igazolási kérelemhez tartozik. Az igazolási díj 

teljesítésének időpontja a „Pénzügyek” menüpontba bejelentkezve adott DBK sorának végén 

található pontozott helyre kattintva, a dátum megadásával lehetséges, majd a 

kattintva véglegesítheti az ügyintéző a díjbekérő adminisztrálását.
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Leigazolás folyamata – igazolási díj adminisztrálása, teljesítés időpontjának meghatározása

 

(Pénzügyek menüpont): Miután a díjbekérőt a sportszervezeti 

felhasználó megkapta, és az igazolási díjat utalással rendezte, onnantól az ügyintéző feladata a 

megyei számla ellenőrzése. Az utalás során, ha a sportszervezeti felhasználó követte az 

a közlemény rovatban a „Díjbekérő kódja” alapján az ügyintéző egyszerűen 

be tudja azonosítani, hogy melyik utalás melyik igazolási kérelemhez tartozik. Az igazolási díj 

a „Pénzügyek” menüpontba bejelentkezve adott DBK sorának végén 

található pontozott helyre kattintva, a dátum megadásával lehetséges, majd a 

kattintva véglegesítheti az ügyintéző a díjbekérő adminisztrálását. 

                (Státusz: 
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ontjának meghatározása 

: Miután a díjbekérőt a sportszervezeti 

felhasználó megkapta, és az igazolási díjat utalással rendezte, onnantól az ügyintéző feladata a 

a a sportszervezeti felhasználó követte az 

az ügyintéző egyszerűen 

be tudja azonosítani, hogy melyik utalás melyik igazolási kérelemhez tartozik. Az igazolási díj 

a „Pénzügyek” menüpontba bejelentkezve adott DBK sorának végén 

található pontozott helyre kattintva, a dátum megadásával lehetséges, majd a  ikonra 

Státusz: Díjfizetés rendben) 



 
 

24. ábra 

Leigazolási kérelem jóváhagyása

adminisztrálása megtörtént, a „Megyei Kérelmek” menüpontba kell

kérelem sorában a „Műveletek” között megjelenik a 

felugró ablak jelenik meg, melyben a játékos igazolásának a kezdeti dátumát kell 

meghatározza az ügyintéző a pontozott mezőben, végül a „Beküldés

sportszervezet e-mailben értesül a döntésről és a játékos bekerül a sportszervezet játékosai 

közé igazolt státusszal.  
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. ábra Leigazolás folyamata – igazolási kérelem jóváhagyása 

 

Leigazolási kérelem jóváhagyása (Megyei Kérelmek menüpont): Miután az igazolási díj 

adminisztrálása megtörtént, a „Megyei Kérelmek” menüpontba kell átjelentkezni, és az adott 

kérelem sorában a „Műveletek” között megjelenik a  ikon. A  ikonra kattintva egy 

jelenik meg, melyben a játékos igazolásának a kezdeti dátumát kell 

a pontozott mezőben, végül a „Beküldés” gombra kell kattintania. 

mailben értesül a döntésről és a játékos bekerül a sportszervezet játékosai 

               (Státusz: Jóváhagyott

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

: Miután az igazolási díj 

átjelentkezni, és az adott 

ikonra kattintva egy 

jelenik meg, melyben a játékos igazolásának a kezdeti dátumát kell 

” gombra kell kattintania. A 

mailben értesül a döntésről és a játékos bekerül a sportszervezet játékosai 

Státusz: Jóváhagyott) 



 
 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Átigazolás folyamataÁtigazolás folyamataÁtigazolás folyamataÁtigazolás folyamata    

Átigazolás során a megyei ügyintéző 

- Átvevő megyei ügyintéző

- Átadó megyei ügyintéző

- Átadó és átvevő 

Átvevő megyei ügyintéző: Amennyiben az ügyintéző megyéjén belüli sportszervezet 

kezdeményezi az átigazolást, akkor az átigazolás során az „Átve

tölti be az ügyintéző. Ebben az esetben az 1.3.2

az igazolási díj (UP költségtérítés esetén díjak) adminisztrálását követően a NYIL rendszer e

mailben értesíti az átadó megyei ügy

Amint az átadó megyei ügyintéző a „játékos lezárásával” végzett, a rendszer e

az átvevő megyei ügyintézőt, hogy a játékos igazolásának kezdetét állítsa be

összességében a leigazolás folyamatához képest az igazoláshoz kapcsolódó díjak 

adminisztrálását követően nem tudja az átvevő megyei ügyintéző az igazolást azonnal 

jóváhagyni, hanem meg kell várja míg az átadó megyei ügyintéző lezárja a játékost.

Átadó megyei ügyintéző: Amenny

kezdeményezi az átigazolást, akkor az átigazolás során az „Átadó megyei ügyintéző” szerepet 

tölti be az ügyintéző. Ebben az esetben egyetlen feladata van az átadó megyei ügyintézőnek, 

amikor az átvevő megyei ügyintéző által az igazoláshoz kapcsolódó díjak adminisztrálása 

megtörtént a NYIL rendszer e

zárja le a saját megyéjén belüli 

ügyintézőnek a „Megyei kérelmek” menüpontba kell bejelentkezni

igazolási kérelem sorának végén lévő „Műveletek” közül a

ablakban a játékos igazolásának lezárását kell végrehajtania. Az ügyintéző a

mezőben meghatározza a játékos igazolásának végső dátumát 

véglegesíti azt. 

Átvevő és átadó megyei ügyintéző

és átvevő sportszervezet is egy megyén belül van, azaz egy megyei 

átigazolás. Különösebb folyamatbeli változás nincsen az előzőkhöz képest, csupán az 
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Átigazolás során a megyei ügyintéző három szerepkört tölthet be: 

Átvevő megyei ügyintéző 

Átadó megyei ügyintéző 

átvevő megyei ügyintéző is egyben 

: Amennyiben az ügyintéző megyéjén belüli sportszervezet 

kezdeményezi az átigazolást, akkor az átigazolás során az „Átvevő megyei ügyintéző” szerepet 

. Ebben az esetben az 1.3.2-es pontban leírt folyamat bővül annyival, hogy 

az igazolási díj (UP költségtérítés esetén díjak) adminisztrálását követően a NYIL rendszer e

mailben értesíti az átadó megyei ügyintézőt, hogy zárja le a játékos igazolását („Lezárás”). 

Amint az átadó megyei ügyintéző a „játékos lezárásával” végzett, a rendszer e

az átvevő megyei ügyintézőt, hogy a játékos igazolásának kezdetét állítsa be

azolás folyamatához képest az igazoláshoz kapcsolódó díjak 

adminisztrálását követően nem tudja az átvevő megyei ügyintéző az igazolást azonnal 

jóváhagyni, hanem meg kell várja míg az átadó megyei ügyintéző lezárja a játékost.

: Amennyiben az ügyintéző megyéjén kívüli sportszervezet 

kezdeményezi az átigazolást, akkor az átigazolás során az „Átadó megyei ügyintéző” szerepet 

tölti be az ügyintéző. Ebben az esetben egyetlen feladata van az átadó megyei ügyintézőnek, 

ügyintéző által az igazoláshoz kapcsolódó díjak adminisztrálása 

megtörtént a NYIL rendszer e-mailben értesítést küld az átadó megyei ügyintézőnek, hogy 

zárja le a saját megyéjén belüli sportszervezethez tartozó játékost. Ekkor az átadó megyei 

a „Megyei kérelmek” menüpontba kell bejelentkezni, és az ott megjelenő adott 

sorának végén lévő „Műveletek” közül a  ikonra kattintva a felugró 

ablakban a játékos igazolásának lezárását kell végrehajtania. Az ügyintéző a

meghatározza a játékos igazolásának végső dátumát és „Lezárás” gombra 

megyei ügyintéző is egyben: Ez abban az esetben fordulhat elő, ha az átadó 

és átvevő sportszervezet is egy megyén belül van, azaz egy megyei ügyintézőhöz tartozik az 

átigazolás. Különösebb folyamatbeli változás nincsen az előzőkhöz képest, csupán az 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

: Amennyiben az ügyintéző megyéjén belüli sportszervezet 

vő megyei ügyintéző” szerepet 

es pontban leírt folyamat bővül annyival, hogy 

az igazolási díj (UP költségtérítés esetén díjak) adminisztrálását követően a NYIL rendszer e-

intézőt, hogy zárja le a játékos igazolását („Lezárás”). 

Amint az átadó megyei ügyintéző a „játékos lezárásával” végzett, a rendszer e-mailben értesíti 

az átvevő megyei ügyintézőt, hogy a játékos igazolásának kezdetét állítsa be. Tehát 

azolás folyamatához képest az igazoláshoz kapcsolódó díjak 

adminisztrálását követően nem tudja az átvevő megyei ügyintéző az igazolást azonnal 

jóváhagyni, hanem meg kell várja míg az átadó megyei ügyintéző lezárja a játékost. 

iben az ügyintéző megyéjén kívüli sportszervezet 

kezdeményezi az átigazolást, akkor az átigazolás során az „Átadó megyei ügyintéző” szerepet 

tölti be az ügyintéző. Ebben az esetben egyetlen feladata van az átadó megyei ügyintézőnek, 

ügyintéző által az igazoláshoz kapcsolódó díjak adminisztrálása 

mailben értesítést küld az átadó megyei ügyintézőnek, hogy 

Ekkor az átadó megyei 

z ott megjelenő adott 

ikonra kattintva a felugró 

ablakban a játékos igazolásának lezárását kell végrehajtania. Az ügyintéző a pontozott 

és „Lezárás” gombra kattintva 

: Ez abban az esetben fordulhat elő, ha az átadó 

ügyintézőhöz tartozik az 

átigazolás. Különösebb folyamatbeli változás nincsen az előzőkhöz képest, csupán az 



 
 

igazoláshoz kapcsolódó díj(ak) adminisztrálását követően az ügyintéző kap egy értesítést a 

NYIL rendszer által, hogy zárja le a játékost.
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igazoláshoz kapcsolódó díj(ak) adminisztrálását követően az ügyintéző kap egy értesítést a 

NYIL rendszer által, hogy zárja le a játékost. 

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

igazoláshoz kapcsolódó díj(ak) adminisztrálását követően az ügyintéző kap egy értesítést a 



 
 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Játékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamata

A sportszervezeti felhasználók által

„Megyei Kérelmek” menüponton belül a

meg. Egy adatmódosítási kérelem csak a megyei ügyintéző jóváhagyás

Minden beérkező adatmódosítá
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Játékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamataJátékos adatmódosítás folyamata    

25. ábra Adatmódosítási kérelmek menüpont 

 

rtszervezeti felhasználók által beküldött játékos adatmódosítási kérelmek 

menüponton belül az „Adatmódosítási kérelmek” almenüben jelennek 

osítási kérelem csak a megyei ügyintéző jóváhagyása mellett

Minden beérkező adatmódosítási kérelemről az ügyintéző e-mailben értesül.

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

játékos adatmódosítási kérelmek a 

almenüben jelennek 

a mellett mehet végbe. 

mailben értesül. 



 
 

26. ábra 

A Műveletek oszlopban 

adatmódosítási kérelmet. 

A felugró ablakban a sportszervezeti felhasználó 

háttérszínét sárga színnel jelzi a rendszer

adatmódosítási kérelemben. Am

pozícionál, akkor pontosan látható, hogy mi volt a 

megváltoztatta a jelen látható módosításr

újonnan csatolt személyi adatokat igazoló dokumentumok mellett az ügyintéző elbír

beküldött adatmódosítási kérelmet. Amennyiben

kevés azon csatolt dokumentumok száma, minősége, mely alátámasztaná a módosítás tén

akkor a „Hiánypótol” gombra kattintva hiánypótlásra küldhető az adatmódosítási kére

Az ügyintéző a megnyitott 

gombok közül választhat, mely

pontokban kifejtésre kerültek.

kérelmet, a játékos adatai a módosítási kérelemnek megfelelően megváltoznak
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. ábra Játékos adatmódosítás folyamata – kérelem elbírálása 

 

Műveletek oszlopban  ikonra kattintva az ügyintéző megnyit

a sportszervezeti felhasználó által szerkesztett, módosított

sárga színnel jelzi a rendszer, így jól látható, mely adatok érintettek az 

Amennyiben az ügyintéző az egér mutatóval 

pozícionál, akkor pontosan látható, hogy mi volt a mező régi értéke, melyről a felhasználó 

látható módosításra. Ennek megfelelően az esetlegesen meglévő vagy 

újonnan csatolt személyi adatokat igazoló dokumentumok mellett az ügyintéző elbír

beküldött adatmódosítási kérelmet. Amennyiben az ügyintéző valamit hiányosnak vél, esetleg 

kevés azon csatolt dokumentumok száma, minősége, mely alátámasztaná a módosítás tén

gombra kattintva hiánypótlásra küldhető az adatmódosítási kére

megnyitott kérelem felületén az Elfogad/Hiánypótol/Törlés funkció

, mely gombok használata és következményük

kifejtésre kerültek. Miután az ügyintéző elfogadta a beküldött 

ai a módosítási kérelemnek megfelelően megváltoznak

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

megnyitja az adott 

, módosított mezők 

látható, mely adatok érintettek az 

 az adott mező fölé 

, melyről a felhasználó 

Ennek megfelelően az esetlegesen meglévő vagy 

újonnan csatolt személyi adatokat igazoló dokumentumok mellett az ügyintéző elbírálhatja a 

az ügyintéző valamit hiányosnak vél, esetleg 

kevés azon csatolt dokumentumok száma, minősége, mely alátámasztaná a módosítás tényét, 

gombra kattintva hiánypótlásra küldhető az adatmódosítási kérelem.  

fogad/Hiánypótol/Törlés funkció 

következményük már az előző 

Miután az ügyintéző elfogadta a beküldött adatmódosítási 

ai a módosítási kérelemnek megfelelően megváltoznak. 



 
 

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. Többes játékengedéTöbbes játékengedéTöbbes játékengedéTöbbes játékengedély kérelem folyamataly kérelem folyamataly kérelem folyamataly kérelem folyamata

A többes játékengedély kérelem beküldését követően 

beérkező kérelemről. A kérelem a már előzőekben megszokott módon a 

menüponton belül a többi igazolási 

A kérelem azonosítóban a „_TOBBES

Az ügyintézőnek a kérelem megtekintését 

Elfogad/Hiánypótol/Törlés funkciók

és következményük már az előző 

Miután az ügyintéző elfogadta a beküldött többes játékengedélyt kérő kérelmet, 

NYIL rendszer díjbekérőt generál, melyről a kérelmező sportszervezet e

A kérelemmel kapcsolatos díj 

menüponton belül lehetséges, melyet követően a beküldött többes játékengedé

elfogadása meg is történik. 
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ly kérelem folyamataly kérelem folyamataly kérelem folyamataly kérelem folyamata    

27. ábra Többes játékengedély kérelem 

 

többes játékengedély kérelem beküldését követően az ügyintéző e

elem a már előzőekben megszokott módon a „

igazolási kérelem között megtalálható a már megismert felületen

_TOBBES” kifejezés segíti az ügyintéző munkáját az azonosításban.

yintézőnek a kérelem megtekintését (  - szem ikon használata

Elfogad/Hiánypótol/Törlés funkciók közül lehet választania, mely funkciók gombok használata 

előző pontokban kifejtésre kerültek. 

Miután az ügyintéző elfogadta a beküldött többes játékengedélyt kérő kérelmet, 

rendszer díjbekérőt generál, melyről a kérelmező sportszervezet e-mailben 

A kérelemmel kapcsolatos díj adminisztrálása továbbiakban is a 

s, melyet követően a beküldött többes játékengedé

Flexinform Integrált Kft. 
3530, Miskolc, Erzsébet tér 2. 

 

az ügyintéző e-mailben értesül a 

„Megyei Kérelmek” 

a már megismert felületen. 

munkáját az azonosításban. 

ikon használata) követően az 

funkciók gombok használata 

Miután az ügyintéző elfogadta a beküldött többes játékengedélyt kérő kérelmet, a 

mailben értesül. 

adminisztrálása továbbiakban is a „Pénzügyek” 

s, melyet követően a beküldött többes játékengedély kérelem 


