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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 

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

használatára. 

Amennyiben az Ön Sportszervezetének még nincs hozzáférése

ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a megyei adminisztrátorral (lásd 

azok a sportszervezetek regisztrálhatnak a megyei adminisztrátoron keresztül a 

rendszerbe, akik regisztrálva vannak az MKOSZ Partnertörzsébe!

MKOSZ Partnertörzs regisztráció: 
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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

rendszer elvégzi az azonosítást, és ha ez sikeres, akkor engedélyezi a belépést

 rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával a 

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

Ön Sportszervezetének még nincs hozzáférése a NYIL rendszer

vegye fel a kapcsolatot a megyei adminisztrátorral (lásd 

azok a sportszervezetek regisztrálhatnak a megyei adminisztrátoron keresztül a 

rendszerbe, akik regisztrálva vannak az MKOSZ Partnertörzsébe! 

MKOSZ Partnertörzs regisztráció: http://mkoszpartnertorzs.flexinform.hu/regisztracio

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

 

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 

rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával a 

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

a NYIL rendszerhez, 

vegye fel a kapcsolatot a megyei adminisztrátorral (lásd 1.1.3 pont). Csak 

azok a sportszervezetek regisztrálhatnak a megyei adminisztrátoron keresztül a NYIL 

http://mkoszpartnertorzs.flexinform.hu/regisztracio  



 
 

1.1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2. Elfelejtett jelszóElfelejtett jelszóElfelejtett jelszóElfelejtett jelszó    

Amennyiben a felhasználó 

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

jelszó” gombra kell kattintania. Majd a betöltött oldalon meg kell a

felhasználó nevét és elsődleges 

rendszer fogadja kérését, melyet követően 

felhasználó által használt bejelentkezésh

fiókjában eléri a szükséges hozzáférési adatokat

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

kézbesíthetik a rendszerből küldött e

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

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

jelszó beállítását. 
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2. ábra Jelszó emlékeztető 

a felhasználó elfelejtette jelszavát, és szeretne bejelentkezni a 

kezdőoldalon jobb felül a „Belépés” gomb mellett található „Elfelejtett 

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

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

rendszer fogadja kérését, melyet követően a rendszer egy automatikus e

által használt bejelentkezéshez szükséges adatokat. A felhasználó 

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

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

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

levelező kiszolgáló által a postafiókba kézbesítésre sem kerülnek az e

, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot a postafiókjuk 

gazdájával (jellemzően céges e-mail címek esetén). 

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

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

 

át, és szeretne bejelentkezni a 

található „Elfelejtett 

dni a rendszerben használt 

” gombra kattintva a 

e-mailben küldi ki a 

A felhasználó az email 

, melyekkel bejelentkezhet a rendszerbe. 

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

t olyan eset is, hogy a 

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

, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot 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).

elérhetőségeken tudnak érdeklődni a rendsz

valamint itt tehetik fel szakmai kérdéseiket. 
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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).

elérhetőségeken tudnak érdeklődni a rendszerben folyamatban lévő ügyeikkel kapcsolatban, 

valamint itt tehetik fel szakmai kérdéseiket.  

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

 

Ebben a menüpontban láthatóak a NYIL rendszerben megyei adminisztrátorként 

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

évő ügyeikkel kapcsolatban, 



 
 

1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4. StatisztikákStatisztikákStatisztikákStatisztikák    

Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a 

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

Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a 

vett, és azon belül igazolt játékosok száma. 

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

 

Ebben a menüpontban megyei lebontásban összesítve láthatóak a NYIL rendszerbe 



 
 

1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.5. Játékosok kereséseJátékosok kereséseJátékosok kereséseJátékosok keresése    (átmenetileg 

Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége 

regisztrált játékosok között keresni. 

elérhető. Keresés során az oszlop meg

kifejezést.  

A keresési paraméterek megadása so

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

kell kattintania a felhasználónak.
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(átmenetileg megjelenítése belépéshez kötött)    

5. ábra Játékosok keresése 

Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége van a NYIL rendszerébe 

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

oszlop megnevezések alatt található mezőbe 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 

k”) lehetőségünk van egy játékos adatlapjának és pályafutásának 

ési feltételek törléséhez a „Műveletek” oszlopban 

kell kattintania a felhasználónak. 

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

    

 

a NYIL rendszerébe 

A keresési funkció bejelentkezés nélkül, publikusan is 

található mezőbe kell írni a keresett 

rán nincs szükség teljes egyezésre. Amennyiben 

„ÉS” kapcsolat lesz, 

A keresés eredményében az utolsó 

k”) lehetőségünk van egy játékos adatlapjának és pályafutásának 

 található  ikonra 



 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. Sportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs 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. Továbbá u

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

kerül, így bármikor visszakereshető

végzett el a saját felületén belül
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Sportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs felületSportszervezeti adminisztrációs felület    

6. ábra Aktualitások, hírek 

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 Sportszervezet 

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

kerül, így bármikor visszakereshető, hogy melyik sportszervet, mikor, milyen változtatást 

saját felületén belül. 

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

 

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 

gyanezen sor elején a Sportszervezet 

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

milyen változtatást 



 
 

1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Első bejelentkezés aElső bejelentkezés aElső bejelentkezés aElső bejelentkezés az új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbe

7

Az első bejelentkezés alkalmával 

menjen a felhasználó, mert a rend

Adószám meghatározása (

években a sportszervezet adószáma nem került letárolásra, akkor az új NYIL rendszerbe az 

első belépés alkalmával meg kell adni a s

Partnertörzsből” gombra kell kattintani. Ekkor a NYIL rendszer 

beazonosításával lekérdezi az alábbi adatokat:

- Regisztrációs email cím

- Székhely adatok

Amennyiben az adószám 

rendben találta, akkor a „Mentés” gomb

gombra kattintva a lekérdezett adatok mentése nem történik meg, és egy másik adószám 

megadását követően a Partnertörzsb
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z új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbez új NYIL rendszerbe    

7. ábra Első bejelentkezés az új NYIL rendszerbe 

z első bejelentkezés alkalmával az alábbi lépéseken kötelező jelleggel 

a felhasználó, mert a rendszer csak azt követően engedi tovább a felületen.

meghatározása (MKOSZ Partnertörzs lekérdezés): amennyiben az előző 

években a sportszervezet adószáma nem került letárolásra, akkor az új NYIL rendszerbe az 

első belépés alkalmával meg kell adni a sportszervezet adószámát, majd a „Lekérdezés a 

Partnertörzsből” gombra kell kattintani. Ekkor a NYIL rendszer a Partnertörzsben 

alábbi adatokat: 

Regisztrációs email cím 

Székhely adatok 

Amennyiben az adószám lekérdezésével a megjelenített adatokat a felhasználó 

rendben találta, akkor a „Mentés” gombra kell kattintania, ellenkező esetben a 

gombra kattintva a lekérdezett adatok mentése nem történik meg, és egy másik adószám 

megadását követően a Partnertörzsből a lekérdezést meg lehet ismételni.  

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

 

kötelező jelleggel végig kell 

szer csak azt követően engedi tovább a felületen. 

amennyiben az előző 

években a sportszervezet adószáma nem került letárolásra, akkor az új NYIL rendszerbe az 

portszervezet adószámát, majd a „Lekérdezés a 

Partnertörzsben az adószám 

megjelenített adatokat a felhasználó 

, ellenkező esetben a „Vissza” 

gombra kattintva a lekérdezett adatok mentése nem történik meg, és egy másik adószám 

 



 
 
Az adószám megadása, és lementése után a NYIL rendszerben már tárolásra kerül a 

Partnertörzsben megadott regisztrációs email cím, és

később a számlázáshoz is szükséges lesz

Természetesen azon fe

adószám meghatározása és átmentése megtörtént,

(regisztrációs email cím, székhely adatok)

jeleníti a felhasználó részére a belépéskor látható felületen

Székhely adat változtatás

adatokban, akkor első lépésben a Partnertörzsben kell 

megtörtént, akkor a NYIL rendsz

frissítése” gombra kell kattintani, melyet

menti a Partnertörzsben letárolt friss székhely adatokat.

Jelszóváltoztatás: Az 

mindenképpen le kell cserélni a felhasználó jelszavát. 

felhasználó jelszava egyben a felhasználó neve is, ezért 

(kos……)  kell megadni, majd az 

végül a „Mentés”  gombra kattintva 

Kapcsolattartó adatok megadása

ahhoz, hogy a felhasználó tovább navigálhasson

az pedig a kapcsolattartók adatai. A tovább lépéshez már elegendő 

adatainak (email cím, név, beosztás, telefonszám) 

akár több kapcsolattartót is megadni, mely az

sportszervezetnek, mert a NYIL rendszer által küldött összes üzenet kiküldésre kerül a 

Partnertörzsben megadott email címre, és az itt megadott Kapcsolattartók email címeire
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Az adószám megadása, és lementése után a NYIL rendszerben már tárolásra kerül a 

regisztrációs email cím, és székhely információ

mlázáshoz is szükséges lesz. 

azon felhasználók esetében, akiknél a korábbi NYIL 

adószám meghatározása és átmentése megtörtént, ott a Partnertörzsből lekért adatokat 

(regisztrációs email cím, székhely adatok) a NYIL rendszer már előzetesen lekérdezte és meg is 

a felhasználó részére a belépéskor látható felületen. 

Székhely adat változtatás (opcionális): Amennyiben változás történt a székhely 

lső lépésben a Partnertörzsben kell a változtatást 

a NYIL rendszer „Beállítások” menüpontján belül a „Partnertörzs adatok 

frissítése” gombra kell kattintani, melyet követően a rendszer lekérdezi és automatikusan le is 

letárolt friss székhely adatokat.  

: Az új NYIL rendszerbe történő első belépés alkalmával 

mindenképpen le kell cserélni a felhasználó jelszavát. Mivel az új NYIL rendszer indításakor a 

felhasználó jelszava egyben a felhasználó neve is, ezért az első mezőbe a

(kos……)  kell megadni, majd az alatta található kettő mezőbe az új jelszót kell begépelni

gombra kattintva véglegesíthető a változtatás. 

ok megadása: Végül egy utolsó adat megadása maradt hátra 

ahhoz, hogy a felhasználó tovább navigálhasson, és az új NYIL rendszert használatba vehesse, 

a kapcsolattartók adatai. A tovább lépéshez már elegendő egy kapcsolattartó

(email cím, név, beosztás, telefonszám) a megadása. Természetesen lehetőség van 

akár több kapcsolattartót is megadni, mely azért lehet fontos egyben hasznos a 

, mert a NYIL rendszer által küldött összes üzenet kiküldésre kerül a 

Partnertörzsben megadott email címre, és az itt megadott Kapcsolattartók email címeire

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

Az adószám megadása, és lementése után a NYIL rendszerben már tárolásra kerül a 

információ, mely utóbbi 

korábbi NYIL rendszerből az 

a Partnertörzsből lekért adatokat 

n lekérdezte és meg is 

Amennyiben változás történt a székhely 

a változtatást regisztrálni. Ha ez 

„Partnertörzs adatok 

és automatikusan le is 

első belépés alkalmával 

Mivel az új NYIL rendszer indításakor a 

első mezőbe a felhasználónevet 

kettő mezőbe az új jelszót kell begépelni, és 

: Végül egy utolsó adat megadása maradt hátra 

rendszert használatba vehesse, 

egy kapcsolattartó, és 

a. Természetesen lehetőség van 

egyben hasznos a 

, mert a NYIL rendszer által küldött összes üzenet kiküldésre kerül a 

Partnertörzsben megadott email címre, és az itt megadott Kapcsolattartók email címeire is. 



 
 

1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. 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 feliratra kattintva tölthető le a sportszervezetek 

számára biztosított felhasználói kézikönyv PDF for

Dokumentumok: A NYIL rendszerben egyes 

generált dokumentumok érhetőek el ebben a menüpontban. Amennyiben új dokumentum 

érkezik a szövetség részéről, akkor egy piros körben jelzi a még á

számát a rendszer. 

„Kilépés” gomb: 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 újrain

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

felhasználót. 
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8. 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 a sportszervezetek 

számára biztosított felhasználói kézikönyv PDF formátumban. 

: A NYIL rendszerben egyes tevékenységek elvégzéséhez

dokumentumok érhetőek el ebben a menüpontban. Amennyiben új dokumentum 

, akkor egy piros körben jelzi a még át nem vett dokumentumok 

: 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 

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

 

: Sikeres bejelentkezést követően a nyitó oldalon az üdvözlő üzenet 

: a fejlécben található GYIK feliratra kattintva tölthető le a sportszervezetek 

tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódóan 

dokumentumok érhetőek el ebben a menüpontban. Amennyiben új dokumentum 

t nem vett dokumentumok 

: A „Kilépés” gombra kattintva egy megerősítést követően sikeresen 

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

dul. Amennyiben 30 percen keresztül a felhasználó 

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



 
 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. Játékosok menüpontJátékosok menüpontJátékosok menüpontJátékosok menüpont    

1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1. Játékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresés

9. ábra Játéko

Ebben a menüpontban a Sportszervezethez nyilvántartásba vett, és igazolt játékosok 

listája, és a játékosok fontosabb adatai láthatóak. 

Lista rendezése: egy oszlop fejlécére rákattintva rendezhető a lis

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

egy felfelé mutató kék nyíl jelez.

Lapozás: alapértelmezetten egy oldalon 25 játékos kerül listázásra, melyet igény 

szerint változtathatunk 10-25-

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

lekérdezést is ír a felhasználó, a kereső minden oszlopban ellenőrzi a találatot

listázza az eredményt. 

Műveletek: A „Játékosok” menüpontban egy játékos sorának v

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

segítik elő. 
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Játékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresésJátékosok listázása, rendezés, keresés    

. ábra Játékosok menüpont – Játékosok listázása, rendezés, keresés 

Ebben a menüpontban a Sportszervezethez nyilvántartásba vett, és igazolt játékosok 

listája, és a játékosok fontosabb adatai láthatóak.  

: 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 a felhasználó, a kereső minden oszlopban ellenőrzi a találatot

: A „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. 

 

Ebben a menüpontban a Sportszervezethez nyilvántartásba vett, és igazolt játékosok 

ta. Alapértelmezetten 

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

: alapértelmezetten egy oldalon 25 játékos kerül listázásra, melyet igény 

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

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

égén találhatóak a 

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



 
 

1.2.4.2.1.2.4.2.1.2.4.2.1.2.4.2. JJJJátékos átékos átékos átékos adatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosítása

10. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos adatainak módosítása”

megjelennek a játékos adatai, melyeken igény szerint lehetőség van módosítani.

elszürkített mezők tartalmát nem lehet módosítani, amennyiben mégis azokban található 

elírás, hiba, akkor mindenképpen a megyei ügyintézőhöz kell fordulni

adatmódosítási kérelem elindítását követően a játékos sorában a Műveletek között az 

zöld színűre vált, mely jelzi, hogy mely játékosokkal kapcsolatban van 

adatmódosítási kérelem. 

Ellenőrzés („Ellenőrzés” gomb)

felhasználó a játékos mely adatain szeretne módosítani a NYIL 

hogy az alábbi mezők, információk már adottak

hiányosnak véli azokat, akkor a felhasználónak pótolni kell, mert 

adatmódosítási kérelem beküldés

- legalább 1 feltöltött dokumentum

- legalább 1 játékos profilkép

- TAJ szám mező kitöltése k
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adatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosítása    

. ábra Játékosok menüpont – Műveletek – Játékos adatainak módosítása

adatainak módosítása”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékos adatai, melyeken igény szerint lehetőség van módosítani.

elszürkített mezők tartalmát nem lehet módosítani, amennyiben mégis azokban található 

nképpen a megyei ügyintézőhöz kell fordulni

adatmódosítási kérelem elindítását követően a játékos sorában a Műveletek között az 

zöld színűre vált, mely jelzi, hogy mely játékosokkal kapcsolatban van éppen aktuálisan 

(„Ellenőrzés” gomb): Az adatmódosítás során függetlenül attól, hogy a 

felhasználó a játékos mely adatain szeretne módosítani a NYIL rendszer ellenőrzi a háttérben,

hogy az alábbi mezők, információk már adottak-e a játékosnál, és amennyiben a rendszer 

, akkor a felhasználónak pótolni kell, mert az alábbiak

beküldését korlátozza a rendszer: 

legalább 1 feltöltött dokumentum 

legalább 1 játékos profilkép 

TAJ szám mező kitöltése kötelező 

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

 

Játékos adatainak módosítása 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékos adatai, melyeken igény szerint lehetőség van módosítani. Az 

elszürkített mezők tartalmát nem lehet módosítani, amennyiben mégis azokban található 

nképpen a megyei ügyintézőhöz kell fordulni segítségért. Az 

adatmódosítási kérelem elindítását követően a játékos sorában a Műveletek között az  ikon 

éppen aktuálisan nyitott 

: Az adatmódosítás során függetlenül attól, hogy a 

lenőrzi a háttérben, 

mennyiben a rendszer 

az alábbiak hiányában az 



 
 
Dokumentumok, profil kép feltöltése:

személyi adatokat igazoló dokumentumokat feltölteni, illetve játékos profil képét frissíteni.

„Törlés” gomb: amennyiben bármilyen okból kifolyólag

kiválasztva egy játékos az adatok módosítására, akkor a felhasználónak még a beküldés előtt 

lehetősége van a „Törlés” gombra kattintva visszavonni az adatmódosítási kérelmet.

„Beküldés” gomb: Miután az adatmódosítás megtörtént a felhasználónak a „Bekü

gombra kell kattintania.  
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Dokumentumok, profil kép feltöltése: ebben a felugró ablakban tudja a felhasználó a 

személyi adatokat igazoló dokumentumokat feltölteni, illetve játékos profil képét frissíteni.

amennyiben bármilyen okból kifolyólag, például tévesen 

kiválasztva egy játékos az adatok módosítására, akkor a felhasználónak még a beküldés előtt 

„Törlés” gombra kattintva visszavonni az adatmódosítási kérelmet.

Miután az adatmódosítás megtörtént a felhasználónak a „Bekü

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

ebben a felugró ablakban tudja a felhasználó a 

személyi adatokat igazoló dokumentumokat feltölteni, illetve játékos profil képét frissíteni. 

, például tévesen lett 

kiválasztva egy játékos az adatok módosítására, akkor a felhasználónak még a beküldés előtt 

„Törlés” gombra kattintva visszavonni az adatmódosítási kérelmet. 

Miután az adatmódosítás megtörtént a felhasználónak a „Beküldés” 



 
 

11. ábra Kérelmek menüpont

Minden adatmódosítási kérelem, azaz így már a szerkesztés alatti státuszban lévő 

adatmódosítási kérelmek is 

„Adatmódosítási kérelmek” menüpontban találhatóak meg.

Ameddig egy adatmódosítási kérelem 

státuszban van, addig a Műveletek oszlopban az 

módosítható. Miután az adatmódosítási kérelem beküldésre került, 

kattintva van lehetőség a kérelmet megtekinteni.

Az adatmódosítási kérelem beküldését követően a megyei adminisztrátor értesül az 

adatmódosítási igényről, ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

adatmódosításról. Jóváhagyás esetén az adatmódosítás végbemegy, míg hiánypótlás esetén a 

megyei adminisztrátor felszólíthatja a felhasználót, hogy az adatmódosítással kapcsolatosan 

további teendője van (pl. a feltöltött kép nem megfelelő).
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Kérelmek menüpont – Adatmódosítási kérelmek almenü 

n adatmódosítási kérelem, azaz így már a szerkesztés alatti státuszban lévő 

is a NYIL rendszeren belül a „Kérelmek”, 

menüpontban találhatóak meg.  

Ameddig egy adatmódosítási kérelem „szerkesztés alatt”, vagy 

a Műveletek oszlopban az  ikonra kattintva a kérelem

módosítható. Miután az adatmódosítási kérelem beküldésre került, már csak 

kattintva van lehetőség a kérelmet megtekinteni. 

tmódosítási kérelem beküldését követően a megyei adminisztrátor értesül az 

adatmódosítási igényről, ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

adatmódosításról. Jóváhagyás esetén az adatmódosítás végbemegy, míg hiánypótlás esetén a 

gyei adminisztrátor felszólíthatja a felhasználót, hogy az adatmódosítással kapcsolatosan 

további teendője van (pl. a feltöltött kép nem megfelelő). 

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

 

n adatmódosítási kérelem, azaz így már a szerkesztés alatti státuszban lévő 

 és azon belül az 

vagy „hiánypótlás” 

ikonra kattintva a kérelem tovább 

már csak a  ikonra 

tmódosítási kérelem beküldését követően a megyei adminisztrátor értesül az 

adatmódosítási igényről, ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

adatmódosításról. Jóváhagyás esetén az adatmódosítás végbemegy, míg hiánypótlás esetén a 

gyei adminisztrátor felszólíthatja a felhasználót, hogy az adatmódosítással kapcsolatosan 



 
 

1.2.4.3.1.2.4.3.1.2.4.3.1.2.4.3. Játékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintése

12. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos dokumentumainak

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött személyi adatokat igazoló dokumentumok

feltöltésének pontos ideje.  

A dokumentumok 

Amennyiben új dokumentumot szeretne a felhasználó feltölteni

„Játékos adatainak módosítása” műveleti ikonra kell kattintania

dokumentumot. 
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Játékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintéseJátékos dokumentumainak megtekintése    

. ábra Játékosok menüpont – Műveletek – Játékos dokumentumainak megtekintése

dokumentumainak megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

hoz eddig feltöltött személyi adatokat igazoló dokumentumok

A dokumentumok megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva.

Amennyiben új dokumentumot szeretne a felhasználó feltölteni egy adott játékoshoz

„Játékos adatainak módosítása” műveleti ikonra kell kattintania, és feltölteni a 

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

 

Játékos dokumentumainak megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

hoz eddig feltöltött személyi adatokat igazoló dokumentumok, és azok 

megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva. 

egy adott játékoshoz, akkor a 

, és feltölteni a szükséges 



 
 

1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4.1.2.4.4. Játékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinek

13. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos profil képeinek

megjelennek a játékoshoz eddi

feltöltésének pontos ideje.  

Amennyiben új profil képet

akkor a „Játékos adatainak módosítása” műveleti ikonra kell kattintania, és feltölteni

profil képet.  
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Játékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinekJátékos profil képeinek    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    

. ábra Játékosok menüpont – Műveletek – Játékos profil képeinek megtekintése

profil képeinek megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékoshoz eddig feltöltött profil képek kronológiai sorrendben

profil képet szeretne a felhasználó feltölteni egy adott játékoshoz, 

akkor a „Játékos adatainak módosítása” műveleti ikonra kell kattintania, és feltölteni

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

 

Játékos profil képeinek megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

profil képek kronológiai sorrendben, és azok 

szeretne a felhasználó feltölteni egy adott játékoshoz, 

akkor a „Játékos adatainak módosítása” műveleti ikonra kell kattintania, és feltölteni az új 



 
 

1.2.4.5.1.2.4.5.1.2.4.5.1.2.4.5. Játékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintése

14. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos adatlap megtekintése” 

megjelennek a játékosról NYIL re

Adatlap lekérdezés: amennyiben a felhasználó nem saját Sportszervezetén belül 

szeretné egy játékos adatlapját lekérdezni, akkor a „Játékosok keresése” menüponton belül 

lehetősége van akár több paraméter alapján 

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

ikonra kattintva megjelenik az adott játékos adatlapja.
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Játékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintéseJátékos adatlap megtekintése    

. ábra Játékosok menüpont – Műveletek – Játékos adatlap megtekintése

A „Játékos adatlap megtekintése”  ikonra kattintva egy felugró ablakban 

megjelennek a játékosról NYIL rendszerben tárolt legfőbb adatok.  

: amennyiben a felhasználó nem saját Sportszervezetén belül 

szeretné egy játékos adatlapját lekérdezni, akkor a „Játékosok keresése” menüponton belül 

több paraméter alapján megkeresni egy játékos

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 

: amennyiben a felhasználó nem saját Sportszervezetén belül 

szeretné egy játékos adatlapját lekérdezni, akkor a „Játékosok keresése” menüponton belül 

egy játékost a NYIL rendszer 

kapott lista utolsó oszlopában a „Játékos adatlap megtekintése”  



 
 

1.2.4.6.1.2.4.6.1.2.4.6.1.2.4.6. Játékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutás

15. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos pályafutás megtekintése” 

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

melyik Sportszervezetnél (ha 

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 

vonatkozó információk is látható
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Játékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutásJátékos pályafutás    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    

osok 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 

(ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

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

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

melyik megyei igazoló szervezet szerkesztette a játékos igazolását. 

Egy játékos pályafutásának lekérdezésekor a „Hazai nevelésű sportoló” 

is láthatóak.  

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

 

Játékos pályafutás megtekintése 

ikonra kattintva egy felugró ablakban 

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

a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

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

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

melyik megyei igazoló szervezet szerkesztette a játékos igazolását.  

„Hazai nevelésű sportoló” minősítésre 



 
 

1.2.4.7.1.2.4.7.1.2.4.7.1.2.4.7. Játékos Játékos Játékos Játékos sportorvosi kártya sportorvosi kártya sportorvosi kártya sportorvosi kártya 

16. ábra Játékosok menüpont 

A „Sportorvosi kártya generálása

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol 

menüpont, Játékosok keresése menüpont)

módon működik, mindig az adott játékosra vonatkozóan 

nyomatni. Amennyiben több játékos számára 

sportorvosi kártyát, akkor erre a 

generálása” almenüben van lehetőség.
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sportorvosi kártya sportorvosi kártya sportorvosi kártya sportorvosi kártya generálásagenerálásagenerálásagenerálása    

Játékosok menüpont – Műveletek – Sportorvosi kártya generálása

Sportorvosi kártya generálása”  ikonra kattintva az adott játékos számára 

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol 

kosok keresése menüpont) erre az ikonra kattintva, a funkció teljesen azonos 

módon működik, mindig az adott játékosra vonatkozóan tud a felhasználó 

nyomatni. Amennyiben több játékos számára szeretne a felhasználó egyszerre nyomtatni 

akkor erre a „Játékosok” menüponton belül a „Sportorvosi kártyák 

van lehetőség. 

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

 

generálása 

az adott játékos számára 

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

erre az ikonra kattintva, a funkció teljesen azonos 

 sportorvosi kártyát 

egyszerre nyomtatni 

Sportorvosi kártyák 



 
 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. Kérelmek menüpontKérelmek menüpontKérelmek menüpontKérelmek menüpont    

A „Kérelmek” menüpontba belépve a felhasználó alapértelmezett

lévő kérelmek” almenü) az éppen aktuális nyilvántart

találja. Amennyiben egy kérelem az adott megyei adminisztrátor által véglegesen 

„Jóváhagyásra” kerül, akkor az a „Befejezett kérelmek” almenüben t

későbbiekben. 

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

rendelkezésre egy-egy kérelemmel kapcsolatban:

- Kérelem-azonosító: felhasználó által a kérelem indításakor generált egyedi 

azonosító, melyre későbbiekbe k

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

többes játékengedély kérelem.

- Átadó és Átvevő sportszervezet

meg a rendszer. Leigazolás és n

sportszervezet hiányában „

- Beküldés időpontja: felhasználó által a kérelem beküldésének pontos időpontja.
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17. ábra Kérelmek menüpont 

A „Kérelmek” menüpontba belépve a felhasználó alapértelmezett

lévő kérelmek” almenü) az éppen aktuális nyilvántartásba vételi, igazolási kérelmek listáját 

találja. Amennyiben egy kérelem az adott megyei adminisztrátor által véglegesen 

„Jóváhagyásra” kerül, akkor az a „Befejezett kérelmek” almenüben t

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

egy kérelemmel kapcsolatban: 

: felhasználó által a kérelem indításakor generált egyedi 

azonosító, melyre későbbiekbe könnyedén rá lehet keresni. 

nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

többes játékengedély kérelem. 

Átadó és Átvevő sportszervezet: az igazolásban résztvevő sportszervezeteket nevezi 

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

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

: felhasználó által a kérelem beküldésének pontos időpontja.

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

 

A „Kérelmek” menüpontba belépve a felhasználó alapértelmezetten („Folyamatban 

igazolási kérelmek listáját 

találja. Amennyiben egy kérelem az adott megyei adminisztrátor által véglegesen 

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

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

: felhasználó által a kérelem indításakor generált egyedi 

nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

az igazolásban résztvevő sportszervezeteket nevezi 

yilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

” karakter jelenik meg az adott sorban. 

: felhasználó által a kérelem beküldésének pontos időpontja.  



 
 

- Fizetés (Igen/Nem) 

rendszer, hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak 

befizetése megtörtént

fizetés időpontja a megyei adminisztrátor által beállított dátum

Egy igazoláshoz kapcsolódó 

azonosítója is megjelenik ebben a mezőben

esetén könnyebben visszakereshető egy

- Státusz: 

o Szerkesztés alatt

küldött kérelem. Ebben a fázisban kell az aláírt igazolási lapot feltölteni, és a 

személyi azonosításra alkalmas dokumentumokat, és profil képet csatolni. 

o Beküldött: felhasználó által kit

át erre a státuszra. A m

kérelemről. 

o Hiánypótlás: megyei adminisztrátor hiánypótló státuszba helyezi az adott 

kérelmet. A hiánypótlásról a felhasználó e

rendszerbe belépve olvashatja a megyei adm

javíthatja azt. 

o Hiánypótlás beérkezett

követően vált erre a státuszra.

hiánypótlást követően beküldött kérelemről.

o Elfogadott, DBK generálva

kérelem, mely díjfizetési kötelezettséggel jár. A felhasználó e

státuszváltásról és generált díjb

o Díjfizetés rendben

befizetésének napját.

o Játékos lezárása rendben

részt vevő játékos lezárása (

sportszervezet és 

státuszváltásról.
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 / Időpontja: adott igazolási kérelemmel kapcsolatban jelzi

, hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak 

se megtörtént-e. A kapcsoló átállítása a megyei adminisztrátor feladata. A 

fizetés időpontja a megyei adminisztrátor által beállított dátum

kapcsolódó díjbekérő, vagy díjbekérők (UP költségtérítés esetén)

azonosítója is megjelenik ebben a mezőben, így a „Pénzügyek” menüpontban igény 

esetén könnyebben visszakereshető egy-egy díjbekérő. 

att: felhasználó által indított, szerkesztés alatt álló, még be nem 

küldött kérelem. Ebben a fázisban kell az aláírt igazolási lapot feltölteni, és a 

személyi azonosításra alkalmas dokumentumokat, és profil képet csatolni. 

: felhasználó által kitöltött igazolási kérelem beküldését követően vált 

át erre a státuszra. A megyei adminisztrátor e-mailben értesül a beküldött 

: megyei adminisztrátor hiánypótló státuszba helyezi az adott 

. A hiánypótlásról a felhasználó e-mailben értesül, és a NYIL 

rendszerbe belépve olvashatja a megyei adminisztrátor szöveges indoklását, és 

Hiánypótlás beérkezett: a felhasználó által javított kérelem újbóli beküldését 

követően vált erre a státuszra. A megyei adminisztrátor e

hiánypótlást követően beküldött kérelemről. 

Elfogadott, DBK generálva: megyei adminisztrátor által elfogadott igazolási 

kérelem, mely díjfizetési kötelezettséggel jár. A felhasználó e

státuszváltásról és generált díjbekérőről. 

Díjfizetés rendben: a megyei adminisztrátor beállította egy díjbekérőhöz a díj 

napját. 

Játékos lezárása rendben: átadó megyei adminisztrátor által az igazolásban 

részt vevő játékos lezárása („Igazolás vége” meghatározása

sportszervezet és átvevő megyei adminisztrátor e-mail

státuszváltásról. 

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

mel kapcsolatban jelzi a 

, hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak 

állítása a megyei adminisztrátor feladata. A 

fizetés időpontja a megyei adminisztrátor által beállított dátumot fogja jelenteni. 

(UP költségtérítés esetén) 

, így a „Pénzügyek” menüpontban igény 

szerkesztés alatt álló, még be nem 

küldött kérelem. Ebben a fázisban kell az aláírt igazolási lapot feltölteni, és a 

személyi azonosításra alkalmas dokumentumokat, és profil képet csatolni.  

öltött igazolási kérelem beküldését követően vált 

ben értesül a beküldött 

: megyei adminisztrátor hiánypótló státuszba helyezi az adott 

ben értesül, és a NYIL 

inisztrátor szöveges indoklását, és 

a felhasználó által javított kérelem újbóli beküldését 

A megyei adminisztrátor e-mailben értesül a 

: megyei adminisztrátor által elfogadott igazolási 

kérelem, mely díjfizetési kötelezettséggel jár. A felhasználó e-mailben értesül a 

egy díjbekérőhöz a díj 

által az igazolásban 

„Igazolás vége” meghatározása). Átadó 

mailben értesül a 



 
 

o Jóváhagyott: miután az átadó megyei admin is lezárta a játékost, és a 

keletkezett DBK

adminisztrátor jóvá kell

meghatározása).

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé
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: miután az átadó megyei admin is lezárta a játékost, és a 

keletkezett DBK-k befizetése megtörtént, akkor az (átvevő) megyei 

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

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

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé

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

: miután az átadó megyei admin is lezárta a játékost, és a 

k befizetése megtörtént, akkor az (átvevő) megyei 

hagyja a játékos igazolását („Igazolás kezdete” 

értesül a státuszváltásról, azaz a 

sikeres igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet játékosai közé.  



 
 

1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2.6. Pénzügyek menüpontPénzügyek menüpontPénzügyek menüpontPénzügyek menüpont    

A „Pénzügyek” menüpontba 

látható alapértelmezetten a listában legelöl mindig a 

díjbekérővel.  

Az alábbiakban részletezésre ker

más pontjában nem kerültek kiemelésre.

DBK azonosító: NYIL rendszer által generált egyedi azonosító, mel

belül a díjbekérő beazonosítását 

kapcsolódóan. Így például a „Kérelmek” menüponton belül a DBK azonosítójára rákeres

„Fizetés (Igen/Nem)/Időpontja” oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó 

igazolási kérelmet kapja eredményül a felhasználó.

DBK típus: Jelenleg a NYIL rendsz

„Igazolási költség” és az „Utánpótlási költségtérítés”.

UP költségtérítési díj is, akkor az adott igazoláshoz kapcsolódó
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18. ábra Pénzügyek menüpont 

” menüpontba a felhasználó igazolásaihoz tartozó díjbekérők listája 

látható alapértelmezetten a listában legelöl mindig a rendszer által generált 

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

más pontjában nem kerültek kiemelésre. 

endszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja a felhasználónak egy

Így például a „Kérelmek” menüponton belül a DBK azonosítójára rákeres

„Fizetés (Igen/Nem)/Időpontja” oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó 

kapja eredményül a felhasználó. 

elenleg a NYIL rendszer kétféle DBK típust különböztet meg, melyek az 

és az „Utánpótlási költségtérítés”. Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

UP költségtérítési díj is, akkor az adott igazoláshoz kapcsolódóan két díjbekérő
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a felhasználó igazolásaihoz tartozó díjbekérők listája 

rendszer által generált legújabb 

ülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

y a NYIL rendszeren 

a felhasználónak egy-egy igazoláshoz 

Így például a „Kérelmek” menüponton belül a DBK azonosítójára rákeresve a 

„Fizetés (Igen/Nem)/Időpontja” oszlop értékei között, a keresett díjbekérőhöz kapcsolódó 

er kétféle DBK típust különböztet meg, melyek az 

Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

an két díjbekérő jön létre a 



 
 

rendszerben és mindkettőt rendeznie 

utalás esetén mindig az aktuális „Díjbekérő kód”

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

tudja a megyei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „I

esetén az igazolás prioritásának m

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható

végösszege látható. 

DBK státusz: Alapértelmezetten 

elfogadásakor, a rendszer által a 

beállításra egy adott DKB státuszának

adminisztrálja, a teljesítés időpontját, dátumát meghatározza, akkor a 

kerül át a DBK. 

DBK generálva: A megyei ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának 

időben a díjbekérő előállításnak

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

felhasználó a közlemény rovatban ad meg. A megyei ügyintéző ezen „DKB kód” alapján tudja a

beérkező utalást az adott igazolási kérele

felejtse a közlemény rovatba beírni a „DBK kódját”.

Díjbefizetés/teljesítés időpontja

mezőben, majd a megyei ügyintéző a DBK befizetésé

meghatározásakor adja meg az itt látható 

„Műveletek” oszlop –

kattintva tudja a felhasználó letölteni

igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítés
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t rendeznie kell a felhasználónak. Fontos, hogy a felhasználónak 

talás esetén mindig az aktuális „Díjbekérő kód”-ra kell hivatkoznia a közlemény

díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

ei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „I

esetén az igazolás prioritásának megfelelően kerül az összeg kiszámításra

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható átigazolási 

: Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolás

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

státuszának. Amennyiben a megyei ügyintéző a DBK befizetését 

adminisztrálja, a teljesítés időpontját, dátumát meghatározza, akkor a „Fizetve” státuszba 

egyei ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának 

időben a díjbekérő előállításnak pontos időpontját jeleníti meg a rendszer. 

: A rendszer által generált egyedi díjbekérő kód, melyet utalás során a 

felhasználó a közlemény rovatban ad meg. A megyei ügyintéző ezen „DKB kód” alapján tudja a

utalást az adott igazolási kérelemhez hozzátársítani. Fontos, hogy utalás során ne 

felejtse a közlemény rovatba beírni a „DBK kódját”. 

Díjbefizetés/teljesítés időpontja: Alapértelmezetten egy „-” karakter látható az adott 

megyei ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés id

meghatározásakor adja meg az itt látható dátumot.  

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

kattintva tudja a felhasználó letölteni PDF formátumban az adott igazolási kérelemhez tartozó 

y utánpótlási költségtérítési díjbekérőt.  

Flexinform Integrált Kft. 
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Fontos, hogy a felhasználónak 

a közlemény rovatban. 

díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

ei ügyintéző az adott díjbekérőt fizetett státuszúra állítani. „Igazolási költség” 

kiszámításra, míg „Utánpótlási 

átigazolási költségtérítés 

az igazolási kérelem 

az „Előállítva” érték kerül 

ei ügyintéző a DBK befizetését 

„Fizetve” státuszba 

egyei ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy 

 

: A rendszer által generált egyedi díjbekérő kód, melyet utalás során a 

felhasználó a közlemény rovatban ad meg. A megyei ügyintéző ezen „DKB kód” alapján tudja a 

Fontos, hogy utalás során ne 

” karakter látható az adott 

, teljesítés időpontjának 

: Adott DBK sorában a „Díjbekérő” feliratra 

az adott igazolási kérelemhez tartozó 



 
 

1.2.7.1.2.7.1.2.7.1.2.7. KalkulátorKalkulátorKalkulátorKalkulátor    menüpontmenüpontmenüpontmenüpont    

A „Kalkulátor” menüpontba belépve a felhasználónak lehetősége van az adatok 

megadása után kiszámítani az átigazolási 
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19. ábra Kalkulátor menüpont 

A „Kalkulátor” menüpontba belépve a felhasználónak lehetősége van az adatok 

megadása után kiszámítani az átigazolási – nevelési költségtérítés összegét.

Flexinform Integrált Kft. 
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A „Kalkulátor” menüpontba belépve a felhasználónak lehetősége van az adatok 

érítés összegét. 



 
 

1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8. Beállítások menüpontBeállítások menüpontBeállítások menüpontBeállítások menüpont    

A „Beállítások” menüpontba

illetve több értesítésre jogosult kapcsolattartó személyt is hozzá

rendszer az előzőekben felsorolt értesítő e

Az „Új sor hozzáadása” gombra kattintva meg kell adni az új értesítési email címet, a 

kapcsolattartó személy nevét, beosztását és

lekattintva automatikusan mentésre kerül az új kapcsolattartó. Ezt követően, ha a 

Sportszervezet e-mailben értesül pl. egy átigazolás kapcsán, akkor erre az újonnan hozzáadott 

email címre is ki fog menni az é

kitörölhető egy-egy email-es értesítésre jogosult kapcsolattartó személy és letárolt adatai.

Amennyiben a sportszervezet székhely adataiban változás történt, és a változást a 

Partnertörzsben már regisztrálták, akkor a „Partnertörzs adatok frissítése” gombra kell 

kattintani, melyet követően a rendszer automatikusan lementi a Partnertörzsben tárolt 

székhely adatokat. 
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20. ábra Beállítások menüpont 

” menüpontban lehetősége van a felhasználónak a jelszavát módosítani, 

illetve több értesítésre jogosult kapcsolattartó személyt is hozzá lehet rendelni a profilhoz.

rendszer az előzőekben felsorolt értesítő e-maileket az itt megadott e-mail címekre kézbesíti.

Az „Új sor hozzáadása” gombra kattintva meg kell adni az új értesítési email címet, a 

kapcsolattartó személy nevét, beosztását és telefonszámát, majd az utolsó mezőről 

lekattintva automatikusan mentésre kerül az új kapcsolattartó. Ezt követően, ha a 

értesül pl. egy átigazolás kapcsán, akkor erre az újonnan hozzáadott 

email címre is ki fog menni az értesítés. A szemetes  ikonra kattintva igény szerint 

es értesítésre jogosult kapcsolattartó személy és letárolt adatai.

Amennyiben a sportszervezet székhely adataiban változás történt, és a változást a 

rálták, akkor a „Partnertörzs adatok frissítése” gombra kell 

kattintani, melyet követően a rendszer automatikusan lementi a Partnertörzsben tárolt 

Flexinform Integrált Kft. 
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n lehetősége van a felhasználónak a jelszavát módosítani, 

lehet rendelni a profilhoz. A 

mail címekre kézbesíti.  

Az „Új sor hozzáadása” gombra kattintva meg kell adni az új értesítési email címet, a 

telefonszámát, majd az utolsó mezőről 

lekattintva automatikusan mentésre kerül az új kapcsolattartó. Ezt követően, ha a 

értesül pl. egy átigazolás kapcsán, akkor erre az újonnan hozzáadott 

ikonra kattintva igény szerint 

es értesítésre jogosult kapcsolattartó személy és letárolt adatai. 

Amennyiben a sportszervezet székhely adataiban változás történt, és a változást a 

rálták, akkor a „Partnertörzs adatok frissítése” gombra kell 

kattintani, melyet követően a rendszer automatikusan lementi a Partnertörzsben tárolt 



 
 

1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9. Sportorvosi kártySportorvosi kártySportorvosi kártySportorvosi kártyák generálásaák generálásaák generálásaák generálása

21

A „Játékosok” menüponton belül a 

felhasználó az igazolt játékosok számára 

lapra akár több (1-4) sportoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.

A menüponton belül a Sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak „

azonosító – Játékos neve – S

jobbra haladva, majd következő oszlopba 

játékosokat. 

 Sportorvosi kártya generálásához 

játékos nevére (vagy hozzá tartozó 

látható négyzet bepipálása megtörténik, és a 

különbözteti meg a listában.

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

játékost is. Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell kattintani, és a 

rendszer legenerálja PDF formátumban 
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ák generálásaák generálásaák generálásaák generálása    menüpontmenüpontmenüpontmenüpont    

21. ábra Sportorvosi kártyák generálása menüpont 

menüponton belül a „Sportorvosi kártyák generálása

felhasználó az igazolt játékosok számára elkészítheti a sportorvosi kártyát. Egy A4

ortoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.

A menüponton belül a Sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak „

Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten balról 

vetkező oszlopba lépve alfabetikusan listázza 

Sportorvosi kártya generálásához elsősorban ki kell választani, majd rá kell kattintani a 

hozzá tartozó adataira). A kijelölés hatására a játékos azonosítója elő

látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt 

különbözteti meg a listában. Amennyiben több játékos számára szeretné a felhasználó 

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

Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell kattintani, és a 

PDF formátumban a kért dokumentumot. 
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ák generálása” almenüben a 

a sportorvosi kártyát. Egy A4-es méretű 

ortoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.  

A menüponton belül a Sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak „Játékos 

ellátva, és alapértelmezetten balról 

alfabetikusan listázza név szerint a 

d rá kell kattintani a 

a játékos azonosítója előtt 

játékost adataival együtt szürke háttérrel 

Amennyiben több játékos számára szeretné a felhasználó 

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

Végül a játékosok kiválasztását követően a „Generálás” gombra kell kattintani, és a 



 
 

1.2.10.1.2.10.1.2.10.1.2.10. Értesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumok

A rendszer használata során több esetben küld automatikusan értesítéseket a 

felhasználók részére email formájában, illetve rendszeren belül átvethető, később bármikor 

elérhető dokumentumként is.

rögzítésre kerül. Mivel az e-

kezelheti, ezért érdemes a NYIL

értesítés, dokumentum az adott sportszervezet részére.

Értesítési esetek: 

- Regisztráció megyei adminisztrátorral együttműködve 

- Jelszó emlékeztető  

- Igazolás során történő státuszváltozások:

o Nyilvántartásba vétel elfogadása

o Hiánypótlás

o Kérelem elfogadása + DBK gene

o Igazolás jóváhagyása
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Értesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumokÉrtesítések, dokumentumok    

22. ábra Dokumentumok menüpont 

rendszer használata során több esetben küld automatikusan értesítéseket a 

felhasználók részére email formájában, illetve rendszeren belül átvethető, később bármikor 

elérhető dokumentumként is. Az „Átvétel” gombra való kattintás dátuma a rendszerben 

-maileket a felhasználók levelező kiszolgálója levélszemétként 

NYIL felületen rendszeresen ellenőrizni, hogy nem érkezett

értesítés, dokumentum az adott sportszervezet részére. 

egisztráció megyei adminisztrátorral együttműködve  (E-mail) 

     (E-mail) 

Igazolás során történő státuszváltozások: 

Nyilvántartásba vétel elfogadása  (E-mail, Dokumentum)

Hiánypótlás    (E-mail, Dokumentum)

Kérelem elfogadása + DBK generálás (E-mail) 

Igazolás jóváhagyása   (E-mail, Dokumentum)

Flexinform Integrált Kft. 
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rendszer használata során több esetben küld automatikusan értesítéseket a 

felhasználók részére email formájában, illetve rendszeren belül átvethető, később bármikor 

gombra való kattintás dátuma a rendszerben 

maileket a felhasználók levelező kiszolgálója levélszemétként 

felületen rendszeresen ellenőrizni, hogy nem érkezett-e újabb 

 

 

mail, Dokumentum) 

mail, Dokumentum) 

 

mail, Dokumentum) 



 
 

1.2.11.1.2.11.1.2.11.1.2.11. Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata 

23. ábra 

Nyilvántartásba vétel és igazolások alkalmával a já

egyik feladat. Amennyiben nem áll 

megfelelő minőségben feltöltésre kerülhet, hanem annak egy részét ki kellene vág

fénykép feltöltése során a NYIL rendszer egy beépített segédalkalmazást biz

részére. Ez a segítő funkció a kép betallózásakor jelenik meg a felhasználó felületén.

A fentebb látható ábra egy betallózott kép 4 különböző 

Forgatás: az „Elforgatás balra” és „Elforgatás jobbra” gombok használat

betallózott kép 90°-ban elforgatható

Terület kijelölése: a NYIL rendszer által megszabott (100

felhasználó a kék szélekre rákattintva

terület növelhető, vagy csökke

adni. Továbbá az éles felületre rákattintva a kijelölt téglalap mozgatható is

Véglegesítés: Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel

elsötétített felületen látható kép
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Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata Képszerkesztő használata     

. ábra Profilkép feltöltés – képszerkesztő segítő funkció 

Nyilvántartásba vétel és igazolások alkalmával a játékos profilképének 

gyik feladat. Amennyiben nem áll a felhasználó rendelkezésére olyan fénykép, mely rögtön 

feltöltésre kerülhet, hanem annak egy részét ki kellene vág

fénykép feltöltése során a NYIL rendszer egy beépített segédalkalmazást biz

. Ez a segítő funkció a kép betallózásakor jelenik meg a felhasználó felületén.

ábra egy betallózott kép 4 különböző állapotát mutatja be

: az „Elforgatás balra” és „Elforgatás jobbra” gombok használat

ban elforgatható 

: a NYIL rendszer által megszabott (100x130) arányokat megtartva a 

ekre rákattintva, a körvonalakat pozícionálhatja, mellyel a

velhető, vagy csökkenthető az eredeti képhez képest, ami a végeredményt fogja 

Továbbá az éles felületre rákattintva a kijelölt téglalap mozgatható is. 

Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel

en látható kép), akkor a „Kész” gombra kattintva tölthető fel a profilkép

Flexinform Integrált Kft. 
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tékos profilképének feltöltése az 

olyan fénykép, mely rögtön 

feltöltésre kerülhet, hanem annak egy részét ki kellene vágni, akkor a 

fénykép feltöltése során a NYIL rendszer egy beépített segédalkalmazást biztosít a felhasználó 

. Ez a segítő funkció a kép betallózásakor jelenik meg a felhasználó felületén. 

állapotát mutatja be.  

: az „Elforgatás balra” és „Elforgatás jobbra” gombok használatával a 

arányokat megtartva a 

, mellyel az éles, világos 

az eredeti képhez képest, ami a végeredményt fogja 

 

Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel (éles, nem 

tölthető fel a profilkép. 



 
 

1.3.1.3.1.3.1.3. Kérelem típusokKérelem típusokKérelem típusokKérelem típusok    

1.3.1.1.3.1.1.3.1.1.3.1. Játékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vétele

A Sportszervezethez új játékost nyilvántartásba venni a „Játékosok” és a „Kér

menüponton belül jobb felül található „Új játékos nyilvántartásba vétel” gombra kattintva van 

lehetőség. A rendszer megerősítést kér a felhasználótól, mert ezt követően a Kérelmek 

menüponton belül a háttérben létre is jön az új játékos

alatt” státusszal. Ha esetleg egy játékos feltöltés

akkor a „Kérelmek” menüponton belül később a „Szerkeszté

tovább szerkeszthető, majd véglegesítéskor beküldhet

Kitöltendő mezők: 

- Vezetéknév: a játékos vezetékneve

- Keresztnév: a játékos keresztneve

- Születési idő: a születési dátum ÉÉÉÉHHNN formátumba

rendszer megfelelő formátumba (ÉÉÉÉ

illetve lehetőség van a beépülő naptár modul segítségével is kiválasztani a születési 

időt. 
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Játékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vételeJátékos nyilvántartásba vétele    

24. ábra Új játékos nyilvántartásba vétele 

A Sportszervezethez új játékost nyilvántartásba venni a „Játékosok” és a „Kér

menüponton belül jobb felül található „Új játékos nyilvántartásba vétel” gombra kattintva van 

lehetőség. A rendszer megerősítést kér a felhasználótól, mert ezt követően a Kérelmek 

menüponton belül a háttérben létre is jön az új játékos-, és kérelem-azonosító „Szerkesztés 

a esetleg egy játékos feltöltése valamilyen okból kifolyólag félbeszakad

akkor a „Kérelmek” menüponton belül később a „Szerkesztés alatt” álló státuszú kérelem 

véglegesítéskor beküldhető. 

  

: a játékos vezetékneve 

: a játékos keresztneve 

: a születési dátum ÉÉÉÉHHNN formátumba adható meg

rendszer megfelelő formátumba (ÉÉÉÉ-HH-HH) kötőjelekkel kiegészítve tárol le, 

ség van a beépülő naptár modul segítségével is kiválasztani a születési 

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

 

A Sportszervezethez új játékost nyilvántartásba venni a „Játékosok” és a „Kérelmek” 

menüponton belül jobb felül található „Új játékos nyilvántartásba vétel” gombra kattintva van 

lehetőség. A rendszer megerősítést kér a felhasználótól, mert ezt követően a Kérelmek 

azonosító „Szerkesztés 

kifolyólag félbeszakad, 

s alatt” álló státuszú kérelem 

adható meg, melyet a 

HH) kötőjelekkel kiegészítve tárol le, 

ség van a beépülő naptár modul segítségével is kiválasztani a születési 



 
 

- Születési hely: a várost gépelve a rendszer felajánlja az adatbázisban letárolt 

városokat, melyet rákattintva ki is választhatunk

- Anyja vezetékneve: a játékos édesanyjának a veze

- Anyja keresztneve: a játékos édesanyjának a keresztneve

- Nem: a választólistából kell férfi, vagy nő közül az egyiket kijelölni 

- Férjezett név: hölgyeknél a férjezett név beírható (nem kötelező adat)

- Állampolgárság: a sportoló állampolgársága, kivál

- Állampolgárság 2: ha valaki kettős állampolgár, akkor az itt adható meg

- Szerződés típusa: választani kell Amatőr/Hivatásos státusz közül a listából

- Irányítószám: a lakóhely négyjegyű irányítószáma

település mező automatikusan kitöltésre kerül

- Település: előzőleg megadott irányítószám meghatározza a mező értékét, de igény 

esetén szerkeszthető, illetve gépelés során az 

lakóhelyet 

- Cím: utca, házszám 

- Cím kiadható: a sportoló nyilatkozata címe nyilvánossága felől

- TAJ szám: a sportoló TAJ száma (kötelező, kivétel külföldi játékos esetén)

- Külföldi játékos: amennyiben az „Igen” bepipálásra kerül, akkor a játékosnak a TAJ 

szám mező kitöltése nem kötelező, később 

„Új játékos dokumentumai

azonosítására alkalmas dokumentumokat. Első lépésben a dokumentum típusát kell a 

legördülő listából kiválasztani, majd a „Tallózás” segítségével a szükséges fá

Amennyiben nem megfelelő dokumentum

kattintva eltávolítható az. 

„Új játékos képei”: Ebben a szekcióban kell feltölteni a játékos profil képét, melyből 

csak 1 darab képet enged beküldeni a ren

választani a sportolóhoz feltöltendő profil képet és a „Megnyitás” gombra kattintva 

feltöltése megtörtént. 
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: a várost gépelve a rendszer felajánlja az adatbázisban letárolt 

városokat, melyet rákattintva ki is választhatunk 

: a játékos édesanyjának a vezetékneve 

: a játékos édesanyjának a keresztneve 

: a választólistából kell férfi, vagy nő közül az egyiket kijelölni 

: hölgyeknél a férjezett név beírható (nem kötelező adat)

: a sportoló állampolgársága, kiválasztandó a legördülő listából

: ha valaki kettős állampolgár, akkor az itt adható meg

: választani kell Amatőr/Hivatásos státusz közül a listából

a lakóhely négyjegyű irányítószáma, melyet mentve a következő 

lepülés mező automatikusan kitöltésre kerül 

előzőleg megadott irányítószám meghatározza a mező értékét, de igény 

esetén szerkeszthető, illetve gépelés során az előugró listából lehet kiválasztani a 

 

portoló nyilatkozata címe nyilvánossága felől (Igen/Nem)

: a sportoló TAJ száma (kötelező, kivétel külföldi játékos esetén)

: amennyiben az „Igen” bepipálásra kerül, akkor a játékosnak a TAJ 

szám mező kitöltése nem kötelező, később pótolható adat. 

Új játékos dokumentumai”: Ebben a szekcióban kell feltölteni a játékos személyi 

azonosítására alkalmas dokumentumokat. Első lépésben a dokumentum típusát kell a 

legördülő listából kiválasztani, majd a „Tallózás” segítségével a szükséges fá

Amennyiben nem megfelelő dokumentum került feltöltésre, akkor a szemetes ikonra 

„Új játékos képei”: Ebben a szekcióban kell feltölteni a játékos profil képét, melyből 

csak 1 darab képet enged beküldeni a rendszer. A „Tallózás” gomb segítségével 

a sportolóhoz feltöltendő profil képet és a „Megnyitás” gombra kattintva 

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

: a várost gépelve a rendszer felajánlja az adatbázisban letárolt 

: a választólistából kell férfi, vagy nő közül az egyiket kijelölni  

: hölgyeknél a férjezett név beírható (nem kötelező adat) 

asztandó a legördülő listából 

: ha valaki kettős állampolgár, akkor az itt adható meg 

: választani kell Amatőr/Hivatásos státusz közül a listából 

, melyet mentve a következő 

előzőleg megadott irányítószám meghatározza a mező értékét, de igény 

előugró listából lehet kiválasztani a 

(Igen/Nem) 

: a sportoló TAJ száma (kötelező, kivétel külföldi játékos esetén) 

: amennyiben az „Igen” bepipálásra kerül, akkor a játékosnak a TAJ 

: Ebben a szekcióban kell feltölteni a játékos személyi 

azonosítására alkalmas dokumentumokat. Első lépésben a dokumentum típusát kell a 

legördülő listából kiválasztani, majd a „Tallózás” segítségével a szükséges fájlt kell feltölteni. 

, akkor a szemetes ikonra 

„Új játékos képei”: Ebben a szekcióban kell feltölteni a játékos profil képét, melyből 

dszer. A „Tallózás” gomb segítségével ki kell 

a sportolóhoz feltöltendő profil képet és a „Megnyitás” gombra kattintva a kép 



 
 
„Ellenőrzés” gomb: ha már minden szükséges mező kitöltése megtörtént, akkor 

beküldés előtt érdemes rákattintani az „Ellenőrzés” gombra. A rendszer ilyenkor pontosan 

jelzi, hogy hol talál hiányosságot vagy hibát, illetve hogy mindent rendben talált

„Beküldés” gomb: ha a nyilvántartásba vételi űrlapon minden szükséges adat meg lett 

határozva és az ellenőrzés is tovább engedi a felhasználót, akkor a „Beküldés” gombra 

kattintva lehet a megyei adminisztrátor számára az értesítést elküldeni az új játékos 

nyilvántartásba vételi szándékáról.

„Törlés” gomb: amíg egy kérelem 

felhasználónak lehetősége van a kérelmet töröl

kellene, akkor már csak a megyei ügyintéző tud ennek a kérésnek eleget tenni.

Megyei adminisztrátor döntése (hiánypótlás/jóváhagyás): 

„Kérelmek” menüponton belül már „Beküldött” státusszal lesz elérhető a játékosra vonatkozó 

nyilvántartásba vételi kérelem.

kérelemről, aki hibás kérelem esetén hiánypótlásra küldheti a kérelmet, i

mindent rendben talál, akkor jóváhagyja a nyilvántartásba vételi kérelmet

bekerül a Sportszervezet „Játékosok” menüpontjába „Nyilvántartásba vett” igazolási 

státusszal. A nyilvántartásba vételi kérelem jóváhagyásával egy idő

Sportszervezet a jóváhagyásról és a játékos leigazolása megkezdhető.
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„Ellenőrzés” gomb: ha már minden szükséges mező kitöltése megtörtént, akkor 

s rákattintani az „Ellenőrzés” gombra. A rendszer ilyenkor pontosan 

jelzi, hogy hol talál hiányosságot vagy hibát, illetve hogy mindent rendben talált

„Beküldés” gomb: ha a nyilvántartásba vételi űrlapon minden szükséges adat meg lett 

lenőrzés is tovább engedi a felhasználót, akkor a „Beküldés” gombra 

kattintva lehet a megyei adminisztrátor számára az értesítést elküldeni az új játékos 

nyilvántartásba vételi szándékáról. 

amíg egy kérelem „szerkesztés alatti” státuszban va

felhasználónak lehetősége van a kérelmet törölnie. Ha a kérelem beküldésre került és törölni 

kellene, akkor már csak a megyei ügyintéző tud ennek a kérésnek eleget tenni.

Megyei adminisztrátor döntése (hiánypótlás/jóváhagyás): A beküldést követő

„Kérelmek” menüponton belül már „Beküldött” státusszal lesz elérhető a játékosra vonatkozó 

nyilvántartásba vételi kérelem. A megyei adminisztrátor e-mail-ben értesül a 

kérelemről, aki hibás kérelem esetén hiánypótlásra küldheti a kérelmet, i

mindent rendben talál, akkor jóváhagyja a nyilvántartásba vételi kérelmet

bekerül a Sportszervezet „Játékosok” menüpontjába „Nyilvántartásba vett” igazolási 

A nyilvántartásba vételi kérelem jóváhagyásával egy időben e

Sportszervezet a jóváhagyásról és a játékos leigazolása megkezdhető. 

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

„Ellenőrzés” gomb: ha már minden szükséges mező kitöltése megtörtént, akkor 

s rákattintani az „Ellenőrzés” gombra. A rendszer ilyenkor pontosan 

jelzi, hogy hol talál hiányosságot vagy hibát, illetve hogy mindent rendben talált-e. 

„Beküldés” gomb: ha a nyilvántartásba vételi űrlapon minden szükséges adat meg lett 

lenőrzés is tovább engedi a felhasználót, akkor a „Beküldés” gombra 

kattintva lehet a megyei adminisztrátor számára az értesítést elküldeni az új játékos 

státuszban van, addig a 

. Ha a kérelem beküldésre került és törölni 

kellene, akkor már csak a megyei ügyintéző tud ennek a kérésnek eleget tenni. 

A beküldést követően a 

„Kérelmek” menüponton belül már „Beküldött” státusszal lesz elérhető a játékosra vonatkozó 

ben értesül a beküldött 

kérelemről, aki hibás kérelem esetén hiánypótlásra küldheti a kérelmet, illetve amennyiben 

mindent rendben talál, akkor jóváhagyja a nyilvántartásba vételi kérelmet, és a játékos 

bekerül a Sportszervezet „Játékosok” menüpontjába „Nyilvántartásba vett” igazolási 

-mail-ben értesül a 



 
 

1.3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2. Játékos leigazolásaJátékos leigazolásaJátékos leigazolásaJátékos leigazolása    

Leigazolni csak a saját Sportszervezetnél nyilvántartásba vett játékosokat lehe

a „Játékosok” menüpontba belépve rá kell keresni

sorában a „Műveletek” között megjelenő

kér a felhasználótól, hogy valóban szeretné

jóváhagyását követően a háttérben 

Kérelem letöltése és feltöltése

ablakban jelenik meg a felhasználó részére, ahol a „Kérelem letölt

formátumban megjelenik a kitöltött leigazolási bizonylat, aminek alapján majd a leigazolást 

kérheti a Sportszervezet az igazoló szervezettől.

sportszervezet és a sportoló aláírásával ellátva kell fe

részében látható „Igazolás kérelem” szekcióban a már ismert „Tallózás” gomb segítségével.

Igazolás prioritása: Ki kell választania a felhasználónak, hogy az adott igazolást milyen 

prioritással dolgozza fel a megyei ügyi

értékek közül választhat. Alapér

igazolás prioritása opció beállításának
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25. ábra Játékos leigazolása 

Leigazolni csak a saját Sportszervezetnél nyilvántartásba vett játékosokat lehe

ba belépve rá kell keresni a leigazolni kívánt játékosra, és a játékos 

között megjelenő  ikonra kell kattintani. A rendszer megerősítést 

kér a felhasználótól, hogy valóban szeretné-e leigazolni a játékost, és 

a háttérben „Szerkesztés alatt” státusszal létrejön a kérelem.

Kérelem letöltése és feltöltése: A leigazolási kérelem szerkesztői felülete

ablakban jelenik meg a felhasználó részére, ahol a „Kérelem letöltése” linkre kattintva PDF 

formátumban megjelenik a kitöltött leigazolási bizonylat, aminek alapján majd a leigazolást 

az igazoló szervezettől. A dokumentumot nyomtatás után a 

sportszervezet és a sportoló aláírásával ellátva kell feltölteni a szerkesztői felület alsó 

részében látható „Igazolás kérelem” szekcióban a már ismert „Tallózás” gomb segítségével.

kell választania a felhasználónak, hogy az adott igazolást milyen 

prioritással dolgozza fel a megyei ügyintéző. A legördülő listából az alap/sürgős/azonnali 

értékek közül választhat. Alapértelmezetten a rendszer az „alap” prioritást állítja be

a opció beállításának megfelelően az igazolási díj a következőképpen

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

 

Leigazolni csak a saját Sportszervezetnél nyilvántartásba vett játékosokat lehet. Ehhez 

a leigazolni kívánt játékosra, és a játékos 

ikonra kell kattintani. A rendszer megerősítést 

st, és a felhasználó 

létrejön a kérelem. 

szerkesztői felülete felugró 

ése” linkre kattintva PDF 

formátumban megjelenik a kitöltött leigazolási bizonylat, aminek alapján majd a leigazolást 

A dokumentumot nyomtatás után a 

ltölteni a szerkesztői felület alsó 

részében látható „Igazolás kérelem” szekcióban a már ismert „Tallózás” gomb segítségével.  

kell választania a felhasználónak, hogy az adott igazolást milyen 

legördülő listából az alap/sürgős/azonnali 

rendszer az „alap” prioritást állítja be. Az 

kezőképpen változik: 



 
 

alap 1x díj, sürgős 2x díj, azonnali 8x díj. Így a beküldött kérelem elfogadását követő

díjbekérőben a választott prioritási szintnek megfelelően kerül kiszámításra az igazolás

összege. Amennyiben az igazolás prioritása valamiért nem lett megfelelőn beállítva, 

csak a beküldést követően észleli a felhasználó, akkor a megyei ügyintézőt értesítve az 

ügyintézőnek még van lehetősége változtatni a kérelem elfogadása előtt az igazolás 

prioritásán. 

Játékos dokumentumai

adminisztrátor csak megfelelő dokumentumok esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, 

ezért elég a „A rendszerben tárolt személyi azonosításra alkalmas dokumentumok 

naprakészek” feliratú checkbox

dokumentum(ok) a felugró ablakban elérhetőek, megtekinthetőek, és időközben személyi 

adatokban történő változás esetén új dokumentumok tölthetőek fel az igazoláshoz csatolva.

Játékos képei: Mivel a játékos nyilvántartásba vételekor a megyei adminisztrátor csak 

megfelelő minőségű profil kép esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, ezért elég a 

„Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az utoljára feltöltött kép megfelel a valóságnak.

feliratú checkbox-ot bepipálni. Természetesen az előzőleg feltöltött 

ablakban elérhetőek és időközben történő változás esetén új 

Ellenőrzés és beküldés

vételhez hasonlóan működik itt is, így ha nem talál hibát a rendszer, akkor a „Beküldés” 

gombbal lehet a kérelmet továbbítani a rendszerbe, melyet követően automatikusan értesül a 

beküldésről a megyei ügyintéző

gombra kattintva a leigazolási kérelem visszavonható, törölhető.

Hiánypótlás: Amennyiben a kérelemben hibát talál a megyei adminisztrátor, akkor 

hiánypótlásra küldheti, melyről a sportszervezet értesül, majd javítás után újra be kel

azt. 

Kérelem jóváhagyása, díjbekérő

jön létre, melyről értesül a sportszervezet e

(Igen/Nem)/Időpontja” oszlopban megjelenik a leigaz

azonosítója és a „nem” felirat (Pl.: DBK #14, nem). 
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gős 2x díj, azonnali 8x díj. Így a beküldött kérelem elfogadását követő

díjbekérőben a választott prioritási szintnek megfelelően kerül kiszámításra az igazolás

Amennyiben az igazolás prioritása valamiért nem lett megfelelőn beállítva, 

csak a beküldést követően észleli a felhasználó, akkor a megyei ügyintézőt értesítve az 

ügyintézőnek még van lehetősége változtatni a kérelem elfogadása előtt az igazolás 

tékos dokumentumai: Mivel a játékos nyilvántartásba vételekor a megyei 

adminisztrátor csak megfelelő dokumentumok esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, 

ezért elég a „A rendszerben tárolt személyi azonosításra alkalmas dokumentumok 

checkbox-ot bepipálni. Természetesen az előzőleg feltöltött 

dokumentum(ok) a felugró ablakban elérhetőek, megtekinthetőek, és időközben személyi 

adatokban történő változás esetén új dokumentumok tölthetőek fel az igazoláshoz csatolva.

vel a játékos nyilvántartásba vételekor a megyei adminisztrátor csak 

megfelelő minőségű profil kép esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, ezért elég a 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az utoljára feltöltött kép megfelel a valóságnak.

ot bepipálni. Természetesen az előzőleg feltöltött profil képek

ablakban elérhetőek és időközben történő változás esetén új kép tölthető fel.

, vagy törlés: Az „Ellenőrzés” gomb használata a nyilvántartásba 

elhez hasonlóan működik itt is, így ha nem talál hibát a rendszer, akkor a „Beküldés” 

gombbal lehet a kérelmet továbbítani a rendszerbe, melyet követően automatikusan értesül a 

ügyintéző is. Természetesen szerkesztés alatti státuszban a törlés 

gombra kattintva a leigazolási kérelem visszavonható, törölhető. 

: Amennyiben a kérelemben hibát talál a megyei adminisztrátor, akkor 

hiánypótlásra küldheti, melyről a sportszervezet értesül, majd javítás után újra be kel

Kérelem jóváhagyása, díjbekérő: A kérelem jóváhagyásával, az igazolási díjról díjbekérő 

jön létre, melyről értesül a sportszervezet e-mailben. Az adott kérelem sorában a „Fizetés 

Időpontja” oszlopban megjelenik a leigazoláshoz kapcsolódó díjbekérő 

nem” felirat (Pl.: DBK #14, nem). A „Pénzügyek” menüponton belül 
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gős 2x díj, azonnali 8x díj. Így a beküldött kérelem elfogadását követően a 

díjbekérőben a választott prioritási szintnek megfelelően kerül kiszámításra az igazolási díj 

Amennyiben az igazolás prioritása valamiért nem lett megfelelőn beállítva, és ezt 

csak a beküldést követően észleli a felhasználó, akkor a megyei ügyintézőt értesítve az 

ügyintézőnek még van lehetősége változtatni a kérelem elfogadása előtt az igazolás 

: Mivel a játékos nyilvántartásba vételekor a megyei 

adminisztrátor csak megfelelő dokumentumok esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, 

ezért elég a „A rendszerben tárolt személyi azonosításra alkalmas dokumentumok 

ot bepipálni. Természetesen az előzőleg feltöltött 

dokumentum(ok) a felugró ablakban elérhetőek, megtekinthetőek, és időközben személyi 

adatokban történő változás esetén új dokumentumok tölthetőek fel az igazoláshoz csatolva. 

vel a játékos nyilvántartásba vételekor a megyei adminisztrátor csak 

megfelelő minőségű profil kép esetén hagyta jóvá a nyilvántartásba vételt, ezért elég a 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az utoljára feltöltött kép megfelel a valóságnak.” 

profil képek a felugró 

tölthető fel. 

: Az „Ellenőrzés” gomb használata a nyilvántartásba 

elhez hasonlóan működik itt is, így ha nem talál hibát a rendszer, akkor a „Beküldés” 

gombbal lehet a kérelmet továbbítani a rendszerbe, melyet követően automatikusan értesül a 

tti státuszban a törlés 

: Amennyiben a kérelemben hibát talál a megyei adminisztrátor, akkor 

hiánypótlásra küldheti, melyről a sportszervezet értesül, majd javítás után újra be kell küldje 

: A kérelem jóváhagyásával, az igazolási díjról díjbekérő 

m sorában a „Fizetés 

oláshoz kapcsolódó díjbekérő 

„Pénzügyek” menüponton belül a „DBK 



 
 

azonosító” oszlopban beazonosítható

sorának végén a „Műveletek” oszlopban

által generált PDF formátumú dokumentum

„díjbekérő kódja”, melyet utalás során meg kell adni a közlemény rovatban. Fontos, hogy 

utalás esetén a megyei ügyintéző a kö

az adott igazolást azonosítani. 

Díjfizetés adminisztrálása, igazolás jóváhagyása és kezdeti dátumának meghatároz

Az igazolási díj rendezését követően a m

a díjfizetés pontos dátumát, és ezt követően jóvá

kezdete” meghatározása). A felhasználó e

leigazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet 
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beazonosítható az igazoláshoz tartozó díjbekérő, így

sorának végén a „Műveletek” oszlopban a „Díjbekérő” feliratra kattintva letölthető a rendszer 

PDF formátumú dokumentum. A letöltött díjbekérőben megtalálható a 

„díjbekérő kódja”, melyet utalás során meg kell adni a közlemény rovatban. Fontos, hogy 

utalás esetén a megyei ügyintéző a közlemény rovatban megadott díjbekérő kód alapján tudja 

 

Díjfizetés adminisztrálása, igazolás jóváhagyása és kezdeti dátumának meghatároz

Az igazolási díj rendezését követően a megyei adminisztrátor ellenőrzi azt, majd admi

a díjfizetés pontos dátumát, és ezt követően jóváhagyja a játékos igazolását („Igazolás 

kezdete” meghatározása). A felhasználó e-mailben értesül a státuszváltásról, azaz a sikeres 

igazolásról. A sportoló bekerül a Sportszervezet igazolt játékosai közé. 
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így az adott díjbekérő 

letölthető a rendszer 

díjbekérőben megtalálható a 

„díjbekérő kódja”, melyet utalás során meg kell adni a közlemény rovatban. Fontos, hogy 

zlemény rovatban megadott díjbekérő kód alapján tudja 

Díjfizetés adminisztrálása, igazolás jóváhagyása és kezdeti dátumának meghatározása: 

egyei adminisztrátor ellenőrzi azt, majd adminisztrálja 

hagyja a játékos igazolását („Igazolás 

ben értesül a státuszváltásról, azaz a sikeres 



 
 

1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3.3. Játékos átJátékos átJátékos átJátékos átigazolásaigazolásaigazolásaigazolása    

A felhasználó egy játékos átigazolását a NYIL rendszerben két 

tudja kezdeményezni. 

Egyik lehetőségként első lépésben a „Kérelmek” menüp

létrehozása” felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (Átigazolási kérelem)

igazolás prioritását. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra kell 

kattintani. A rendszer az azonosítást követőe

felhasználótól az átigazolási kérelem indítására vonatkozóan. 

Az átigazolás indításának a másik lehetősége, hogy a „Játékosok keresése” 

menüponton belül az átigazolni kívánt játékosra rákeresve, a játékos sorában a mű

között látható  ikonra kell kattintani. A rendszer 

azonosítást elvégezve megerősítést vár a felhasználótól az igazolási kérelem indítására 

vonatkozóan.  
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26. ábra Játékos átigazolása 

gy játékos átigazolását a NYIL rendszerben két menüponton keresztül 

Egyik lehetőségként első lépésben a „Kérelmek” menüponton belül az „Új kérelem 

létrehozása” felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (Átigazolási kérelem)

. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra kell 

A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a 

felhasználótól az átigazolási kérelem indítására vonatkozóan.  

átigazolás indításának a másik lehetősége, hogy a „Játékosok keresése” 

menüponton belül az átigazolni kívánt játékosra rákeresve, a játékos sorában a mű

ikonra kell kattintani. A rendszer az előbbi esethez hasonlóan 

azonosítást elvégezve megerősítést vár a felhasználótól az igazolási kérelem indítására 
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menüponton keresztül 

onton belül az „Új kérelem 

létrehozása” felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (Átigazolási kérelem) és az 

. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra kell 

n felugró ablakban kér megerősítést a 

átigazolás indításának a másik lehetősége, hogy a „Játékosok keresése” 

menüponton belül az átigazolni kívánt játékosra rákeresve, a játékos sorában a műveletek 

az előbbi esethez hasonlóan az 

azonosítást elvégezve megerősítést vár a felhasználótól az igazolási kérelem indítására 



 
 

27. ábra Játékos átigazolási kér

Sportszervezeti felhasználó jogosultsággal tekintve a leigazolás és az átigazolás 

folyamata között az egyetlen igazi eltérés az utánpótláskorú játékosok esetében fellépő 

átigazolásakor fizetendő költségtérítés. A rendsz

számítást az átigazolási kérelem szerkesztése során, ha az adott átigazoláshoz releváns. 

költségtérítési díj kiszámításához egyébként rendelkezésre áll egy kalkulátor, mely a 

„Kalkulátor” menüponton belül érhe

kiszámolja, hogy a megadott paraméterek esetén mekkora összegű lenne az UP költségtérítés.

Ebben az esetben nyilatkozni kell az alábbiakról:

- „A sportoló a NYÁSZ alapján válogatott játékosnak minősül?”

kell kötelezően választani, hogy a játékos 2 naptári éven belül válogatott játékos 

volt-e. 

- A kedvezmény összege

költségtérítés összegéből az átadó sportszervezet mekkora mérték

lemondani. Az érték meghatározásával egyidejűleg %

rendszer a kedvezmény mértékét. Ha a költségtérítés teljes összegéről le szeretne 
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. ábra Játékos átigazolási kérelem – szerkesztés alatti státuszban 

Sportszervezeti felhasználó jogosultsággal tekintve a leigazolás és az átigazolás 

folyamata között az egyetlen igazi eltérés az utánpótláskorú játékosok esetében fellépő 

átigazolásakor fizetendő költségtérítés. A rendszer csak akkor jeleníti meg a költségtérítési 

számítást az átigazolási kérelem szerkesztése során, ha az adott átigazoláshoz releváns. 

költségtérítési díj kiszámításához egyébként rendelkezésre áll egy kalkulátor, mely a 

„Kalkulátor” menüponton belül érhető el és a megfelelő paraméterek megadásával a rendszer 

kiszámolja, hogy a megadott paraméterek esetén mekkora összegű lenne az UP költségtérítés.

Ebben az esetben nyilatkozni kell az alábbiakról: 

„A sportoló a NYÁSZ alapján válogatott játékosnak minősül?”: Igen/Nem opció közül 

kell kötelezően választani, hogy a játékos 2 naptári éven belül válogatott játékos 

A kedvezmény összege: Itt kell meghatározni, hogy az átigazolás során fellépő 

költségtérítés összegéből az átadó sportszervezet mekkora mérték

lemondani. Az érték meghatározásával egyidejűleg %-os értékben is megadja a 

rendszer a kedvezmény mértékét. Ha a költségtérítés teljes összegéről le szeretne 
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Sportszervezeti felhasználó jogosultsággal tekintve a leigazolás és az átigazolás 

folyamata között az egyetlen igazi eltérés az utánpótláskorú játékosok esetében fellépő 

er csak akkor jeleníti meg a költségtérítési 

számítást az átigazolási kérelem szerkesztése során, ha az adott átigazoláshoz releváns. A 

költségtérítési díj kiszámításához egyébként rendelkezésre áll egy kalkulátor, mely a 

tő el és a megfelelő paraméterek megadásával a rendszer 

kiszámolja, hogy a megadott paraméterek esetén mekkora összegű lenne az UP költségtérítés. 

: Igen/Nem opció közül 

kell kötelezően választani, hogy a játékos 2 naptári éven belül válogatott játékos 

: Itt kell meghatározni, hogy az átigazolás során fellépő 

költségtérítés összegéből az átadó sportszervezet mekkora mértékben kíván 

os értékben is megadja a 

rendszer a kedvezmény mértékét. Ha a költségtérítés teljes összegéről le szeretne 



 
 

mondani az átadó sportszervezet, akkor a teljes kedvezmény nélküli összeget kell 

beírni. 

Amennyiben UP költségtérítés volt az átigazolás során, akkor a megyei adminisztrátor 

jóváhagyásakor 2 db díjbekérőt fog kapni a felhasználó, melyek az általános átigazolási 

adminisztrációs díjat és a költségtérítés fizetendő díját fogják jelenteni.
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mondani az átadó sportszervezet, akkor a teljes kedvezmény nélküli összeget kell 

Amennyiben UP költségtérítés volt az átigazolás során, akkor a megyei adminisztrátor 

jóváhagyásakor 2 db díjbekérőt fog kapni a felhasználó, melyek az általános átigazolási 

adminisztrációs díjat és a költségtérítés fizetendő díját fogják jelenteni. 
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mondani az átadó sportszervezet, akkor a teljes kedvezmény nélküli összeget kell 

Amennyiben UP költségtérítés volt az átigazolás során, akkor a megyei adminisztrátor 

jóváhagyásakor 2 db díjbekérőt fog kapni a felhasználó, melyek az általános átigazolási 



 
 

1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3.4. Többes játékengedélyTöbbes játékengedélyTöbbes játékengedélyTöbbes játékengedély    

28

Amennyiben egy játékosra

kérelmet szeretne benyújtani, akkor 

kérelem létrehozása” felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (

és az igazolás prioritását. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra 

kell kattintani.  

A rendszer az azonosítást követően felugró ab

a többes játékengedély kérelem 

információként látható a „

sportszervezeteknél, milyen „igazolási státuszban

mert a rendszer összességében

egyszerre. Így példaképpen amennyiben már va

játékengedélye, akkor a következő többes játékengedély ké

utasítani a kérelmező felhasználó számára.
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28. ábra Többes játékengedély kérelem indítása 

gy játékosra a sportszervezeti felhasználó többes játékengedély 

met szeretne benyújtani, akkor első lépésben a „Kérelmek” menüponton belül 

kérelem létrehozása” felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (Többes játékengedély

. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra 

A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a felhas

többes játékengedély kérelem indítására vonatkozóan. A felugró ablakban további 

„Nyilvántartva” címke alatt, hogy a játékos jelenleg mely 

igazolási státuszban” szerepel.  Ez azért lehet fontos informáci

ségében 4 darab „igazolási státuszt” engedélyez egy játékos számára 

amennyiben már van egy igazolt státusza és 3 darab többes 

a következő többes játékengedély kérelmet a rendszer már el fogja 

utasítani a kérelmező felhasználó számára. 
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többes játékengedély 

a „Kérelmek” menüponton belül az „Új 

Többes játékengedély) 

. Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra 

egerősítést a felhasználótól 

A felugró ablakban további 

címke alatt, hogy a játékos jelenleg mely 

.  Ez azért lehet fontos információ, 

engedélyez egy játékos számára 

igazolt státusza és 3 darab többes 

relmet a rendszer már el fogja 



 
 

29. ábra Többes játékengedély kérelem

A többes játékengedély kérelem 

megváltoztatni a kezdeti értékhez képest,

feltölteni ahhoz, hogy a kérelmet beküldhesse a felhasználó

A „Kérelem letöltése

dokumentumba generálja a többes játékengedély kérel

kinyomtatva a kérelmező sportszervezet aláírását követően 

rendszerbe. Ezt követően lehet beküldeni a többes játékengedély kérelmet, melyről az adott 

megyei ügyintéző értesül, ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

kérelem elbírásáról.  

A kérelem jóváhagyását követően a dokumentumban már előzőleg 

folyamatának leírásakor ismertetett módon létrejön a díjbekérő, m

értesül, illetve ezzel egy időben 

eredeti tulajdonos sportszervezet, illetve annak megyei ügyintézője is.

A díjbekérő befizetését követően a megyei adminisztrát

és ezzel a többes játékengedély kér
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Többes játékengedély kérelem – szerkesztés alatti státuszban 

A többes játékengedély kérelem szerkesztése során csak az igazolás prioritását lehet 

megváltoztatni a kezdeti értékhez képest, illetve a többes játékengedély kérelmet kell 

ahhoz, hogy a kérelmet beküldhesse a felhasználó.  

tése” gombra kattintva a NYIL rendszer automatikusan

a többes játékengedély kérelem formanyomtatványt, melyet 

a kérelmező sportszervezet aláírását követően fel kell tölteni ezen a felületen a 

rendszerbe. Ezt követően lehet beküldeni a többes játékengedély kérelmet, melyről az adott 

ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

A kérelem jóváhagyását követően a dokumentumban már előzőleg 

ismertetett módon létrejön a díjbekérő, melyről a sportszervezet 

időben a többes játékengedély kérelem tényéről

eredeti tulajdonos sportszervezet, illetve annak megyei ügyintézője is.  

ét követően a megyei adminisztrátor a díjfizetést adminisztrálja 

többes játékengedély kérelem elfogadása is megtörténik. 
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során csak az igazolás prioritását lehet 

illetve a többes játékengedély kérelmet kell 

rendszer automatikusan PDF 

em formanyomtatványt, melyet 

fel kell tölteni ezen a felületen a 

rendszerbe. Ezt követően lehet beküldeni a többes játékengedély kérelmet, melyről az adott 

ellenőrzi azt, majd hiánypótlással vagy jóváhagyással dönthet az 

A kérelem jóváhagyását követően a dokumentumban már előzőleg a „Leigazolás” 

elyről a sportszervezet 

tényéről értesül még az 

a díjfizetést adminisztrálja 



 
 
Ezt követően a sportoló bekerül a 

játékosai közé többes játékengedély igazolás státusszal

„Nyilvántartva” címke alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve 

adott „igazolási státusz” (Többes játékengedély

Mivel a többes játékengedély 

azaz 06.30-at jelenti, így ezt követően a j

adatlapján, és a többes játékengedélyt kérelmező sportszervezetek játékos listájában sem 

jelenik már meg a játékos. 
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sportoló bekerül a többes játékengedélyt kérelmező 

tékengedély igazolás státusszal, illetve a játékos adatlapján a 

alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve 

Többes játékengedély). 

Mivel a többes játékengedély határozott időre szól, ami mindig az adott idény

ezt követően a játékengedély kérelmek törlődnek

a többes játékengedélyt kérelmező sportszervezetek játékos listájában sem 
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többes játékengedélyt kérelmező Sportszervezet 

lletve a játékos adatlapján a 

alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve és zárójelben az 

az adott idény végét, 

átékengedély kérelmek törlődnek a játékos 

a többes játékengedélyt kérelmező sportszervezetek játékos listájában sem 


