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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

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 

jelszóváltoztatás 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. 
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http://nyilvantartas.hunbasket.hu weboldalon 

bejelentkezéshez az előzetesen megadott felhasználónév és jelszó páros beírása 

ttintva van lehetőség. A 

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

rendszert átadását követően) bejelentkezés alkalmával 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 adni a rendszerben használt 

felhasználó nevét és elsődleges 

rendszer fogadja kérését, melyet követően 

felhasználó által használt bejelentkezéshez szükséges adatokat.

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 post

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

kiszolgálójának rendszergazdájával (jellemzően céges e

emlékeztető használatát követően java

jelszó beállítását. 
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2. ábra Jelszó emlékeztető 

a felhasználó elfelejtette jelszavát, és szeretne bejele

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 

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

levelező kiszolgáló által a postafiókba kézbesítésre sem kerülnek az e

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

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

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

Flexinform Integrált Kft. 
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át, és szeretne bejelentkezni a 

található „Elfelejtett 

kell kattintania. Majd a betöltött oldalon meg kell adni 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 

afiókba kézbesítésre sem kerülnek az e-mailek szigorúbb 

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

mail címek esetén). Jelszó 

soljuk 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 

erben folyamatban lévő 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 

regisztrált, nyilvántartásba vett, és azon belül igazolt játékosok száma. 

Flexinform Integrált Kft. 
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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 megjelenítése bel

Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége van a NYIL rendszerébe 

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

elérhető. Keresés során az oszlop megnevezések alatt található mezőbe kell írni a kere

kifejezést.  

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre. Amennyiben 

egyszerre több paramétert is beállítunk a kereséshez, akkor azok között „ÉS” kapcsolat lesz, 

tehát a keresési feltételek egyszerre lesznek érvényesek. A kere

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

megtekintésére. 

A beállított keresési feltételek törléséhez a „Műveletek” oszlopban található 

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 

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

elérhető. Keresés során az oszlop megnevezések alatt található mezőbe kell írni a kere

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre. Amennyiben 

egyszerre több paramétert is beállítunk a kereséshez, akkor azok között „ÉS” kapcsolat lesz, 

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

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

A beállított keresési feltételek törléséhez a „Műveletek” oszlopban található 

kell kattintania a felhasználónak. 

Flexinform Integrált Kft. 
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Ebben a menüpontban az oldalra látogatónak lehetősége van a NYIL rendszerébe 

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

elérhető. Keresés során az oszlop megnevezések alatt található mezőbe kell írni a keresett 

A keresési paraméterek megadása során nincs szükség teljes egyezésre. Amennyiben 

egyszerre több paramétert is beállítunk a kereséshez, akkor azok között „ÉS” kapcsolat lesz, 

sés eredményében az utolsó 

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

A beállított keresési feltételek törléséhez a „Műveletek” oszlopban található  ikonra 



 
 

1.2.1.2.1.2.1.2. SportsSportsSportsSportszervezeti adminisztrációs felületzervezeti adminisztrációs felületzervezeti adminisztrációs felületzervezeti 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 ugyanezen sor elején a Sportszerv

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

kerül, így bármikor visszakereshető

végzett el a saját felületén belül

 

www.flexinform.hu 
 

8 

zervezeti adminisztrációs felületzervezeti adminisztrációs felületzervezeti adminisztrációs felületzervezeti 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 Sportszerv

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

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

végzett el a 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 

rendszerben milyen minőségben dolgozik. Továbbá ugyanezen 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 az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendsz

7

Az első bejelentkezés alkalmával 

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

Adószám meghatározása (MKOSZ Partnertörzs lekérdezés)

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 

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 Partnertörzsből a lekérdezést meg lehet ismételni. 
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Első bejelentkezés az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendszElső bejelentkezés az új NYIL rendszerbeerbeerbeerbe    

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 

ből” gombra kell kattintani. Ekkor a NYIL rendszer a Partnertörzsben az adószám 

alábbi adatokat: 

Regisztrációs email cím 

Székhely adatok 

Amennyiben az adószám lekérdezésével a megjelenített adatokat a felhasználó 

alálta, akkor a „Mentés” gombra kell kattintania, ellenkező esetben a „Vissza” 

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 

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

: 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 

a Partnertörzsben az adószám 

megjelenített adatokat a felhasználó 

ra kell kattintania, ellenkező esetben a „Vissza” 

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

 



 
 
Az adószám megadása

Partnertörzsben megadott regisztrációs email cím, és

később a számlázáshoz is szükséges lesz

Természetesen azon fe

adószám meghatározása és átmentése megtörtént, ott a Partnertörzsből lekért adatokat 

(regisztrációs email cím, székhely adatok) a NYIL rendszer már előzetese

jeleníti a felhasználó részére a belépéskor látható felületen

Székhely adat változtatás

adatokban, akkor első lépésben a Partnertörzsben kell a változtatást regisztrálni. Ha ez 

megtörtént, akkor a NYIL rendszer „Beállítások” menüpontján belül 

frissítése” gombra kell kattintani, melyet

menti a Partnertörzsben letárolt friss székhely adatokat. 

Jelszóváltoztatás: 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 felhasználónevet 

(kos……)  kell megadni, majd az 

végül a „Mentés”  gombra kattintva 

Kapcsolattartó adatok megadása

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

az pedig a kapcsolattartók adatai. A tovább lépéshez már elegendő egy kapcsolattartó, és 

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

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

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

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

 

 

 

 

www.flexinform.hu 
 

10 

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

regisztrációs email cím, és székhely információ, mely

mlázáshoz is szükséges lesz. 

Természetesen azon felhasználók esetében, akiknél a korábbi NYIL ren

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. 

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

adatokban, akkor első lépésben a Partnertörzsben kell a változtatást regisztrálni. Ha ez 

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 

i a felhasználó jelszavát. Mivel az új NYIL rendszer indításakor a 

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

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

a „Mentés”  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, 

adatai. A tovább lépéshez már elegendő egy kapcsolattartó, és 

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

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

a NYIL rendszer által küldött összes üzenet kiküldésre kerül a 

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

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

, és lementése után a NYIL rendszerben már tárolásra kerül a 

információ, mely utóbbi 

lhasználók esetében, akiknél a korábbi NYIL rendszerből az 

adószám meghatározása és átmentése megtörtént, ott a Partnertörzsből lekért adatokat 

n lekérdezte és meg is 

Amennyiben változás történt a székhely 

adatokban, akkor első lépésben a Partnertörzsben kell a változtatást regisztrálni. Ha ez 

a „Partnertörzs adatok 

követően a rendszer lekérdezi és automatikusan le is 

: Az új NYIL rendszerbe történő első belépés alkalmával 

i a felhasználó jelszavát. Mivel az új NYIL rendszer indításakor a 

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

kettő mezőbe az új jelszót kell begépelni, és 

: Végül egy utolsó adat megadása maradt hátra 

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

adatai. A tovább lépéshez már elegendő egy kapcsolattartó, és 

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

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

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

Értesítések: A NYIL rendszerben közétett rendszerüzenetek érhetőek el.

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 át nem vett dokumentumok 

számát a rendszer. 

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

kijelentkezhet a NYIL rendszerből. A gombon egy 30 perces 

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

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

felhasználót. 
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8. ábra Nyitóoldal funkciók 

Sikeres bejelentkezést követően a nyitó oldalon az üdvözlő üzenet 

alatt találhatóak az éppen aktuális rendszerüzenetek. 

fejlécben található GYIK feliratra kattintva tölthető le a sportszervezetek 

számára biztosított felhasználói kézikönyv PDF formátumban. 

A NYIL rendszerben közétett rendszerüzenetek érhetőek el.

: 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 

fejlécben található GYIK feliratra kattintva tölthető le a sportszervezetek 

A NYIL rendszerben közétett rendszerüzenetek érhetőek el. 

tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódóan 

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 

visszaszámlálást látható, mely az 

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

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



 
 

1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2.4. Játékosok menüpontJátékosok menüpontJátékosok menüpontJátékosok menüpont    

1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1.1.2.4.1. JátékosJátékosJátékosJátékosok listázása, rendezés, keresésok listázása, rendezés, keresésok listázása, rendezés, keresésok listázása, rendezés, keresés

9. ábra Játékosok menüpont 

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 lista. Alapértelmezetten 

név szerinti rendezés alapján ke

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 végén talál

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

segítik elő. 
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ok listázása, rendezés, keresésok listázása, rendezés, keresésok listázása, rendezés, keresésok 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. 

ül 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 talál

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 

: egy oszlop fejlécére rákattintva rendezhető a lista. Alapértelmezetten 

rülnek listázásra a játékosok, melyet a „Név” oszlop fejlécében 

: alapértelmezetten egy oldalon 25 játékos kerül listázásra, melyet igény 

ül a lapozás felett található szabadszavas „Kereső” mezőbe bármilyen 

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

: A „Játékosok” menüpontban egy játékos sorának végén 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 

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 m

adatmódosítási kérelem elindítását követően a játékos sorában a Műveletek között az 

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

adatmódosítási kérelem. 

Ellenőrzés („Ellenőrzés” gomb)

felhasználó a játékos mely adatain szeretne módosítani a NYIL rendszer el

hogy az alábbi mezők, információk már adottak

hiányosnak véli azokat, akkor a felhasználónak pótolni kell, mert 

adatmódosítási kérelem beküldését korlátozza a rendszer:

- legalább 1 feltöltött dokumentum

- legalább 1 játékos profilkép

- TAJ szám mező kitöltése kötelező
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adatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosításaadatainak módosítása    

. ábra Játékosok menüpont – Műveletek – Játékos adatainak módosítása

A „Játékos 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 

elírás, hiba, akkor mindenképpen a megyei ügyintézőhöz kell fordulni segítségért.

adatmódosítási kérelem elindítását követően a játékos sorában a Műveletek között az 

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

(„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

, akkor a felhasználónak pótolni kell, mert az alábbiak

adatmódosítási kérelem 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 

egyei ügyintézőhöz kell fordulni segítségért. Az 

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

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

: Az adatmódosítás során függetlenül attól, hogy a 

lenőrzi a háttérben, 

e a játékosnál, és amennyiben 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, például tévesen lett 

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 „Beküldés” 

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 lett 

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

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

Miután az adatmódosítás megtörtént a felhasználónak a „Beküldés” 

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. 

amennyiben bármilyen okból kifolyólag, például tévesen lett 

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

lehetősége van a „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 a NYIL rendszeren belül a „Kérelmek”, és azon belül az 

„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

megyei adminisztrátor felszólíthatja a felhasználót, hogy az adatmódosítással kapcsolatosan 

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

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

adatmódosítási kérelmek is a NYIL rendszeren belül a „Kérelmek”, és azon belül az 

„Adatmódosítási kérelmek” menüpontban találhatóak meg.  

Ameddig egy adatmódosítási kérelem „szerkesztés alatt”, vagy 

státuszban van, addig a Műveletek oszlopban az  ikonra kattintva a kérelem

módosítható. Miután az adatmódosítási kérelem beküldésre került, már csak 

kattintva van lehetőség a kérelmet megtekinteni. 

z 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

megyei 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. 

 

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

adatmódosítási kérelmek is a NYIL rendszeren belül a „Kérelmek”, és azon belül az 

, vagy „hiánypótlás” 

ikonra kattintva a kérelem tovább 

már csak a  ikonra 

z 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 



 
 

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 megtekinthetőek/letölthetőek a fájl nevére rákattintva.

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

entumok 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 

entumok 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 eddig feltöltött 

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, 

datainak 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, 

datainak 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 rendszerben tárolt legfőbb adatok. 

Adatlap lekérdezés: amennyiben a felhasználó nem saját Sportszervezetén belül 

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

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” 

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 

megkeresni 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. JátJátJátJátékos pályafutásékos pályafutásékos pályafutásékos pályafutás

15. ábra Játékosok menüpont 

A „Játékos pályafutás megtekintése” 

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

melyik Sportszervezetnél (ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

időszakban változott, a rendszer felso

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 

vonatkozó információk is látható
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ékos pályafutásékos pályafutásékos pályafutásékos pályafutás    megtekintésemegtekintésemegtekintésemegtekintése    

. ábra Játékosok 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, 

és utoljára 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 

(ha a sportszervezet neve az adott sportszervezetnél eltöltött 

rolja, hogy az adott sportszervezet név mettől meddig 

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

és utoljára 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 „Játékosok” menüponton belül a 

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

Játékosok menüpont – Műveletek – Sportorvosi kártya generálása

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

lehetőség van sportorvosi kártyát nyomtatni. A NYIL rendszeren belül bárhol 

menüpont, Játékosok keresése menüpont) erre az ikonra kattintva, a funkció teljesen azo

módon működik, mindig az adott játékosra vonatkozóan tud a felhasználó 

nyomatni. Amennyiben több játékos számára szeretne a felhasználó egyszerre nyomtatni 

sportorvosi kártyát, akkor erre a „Játékosok” menüponton belül a „Sportorvos

almenüben van lehetőség. 

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

 

generálása 

ikonra kattintva 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 



 
 

1.2.4.8.1.2.4.8.1.2.4.8.1.2.4.8. Csoportos játékeCsoportos játékeCsoportos játékeCsoportos játéke

17. ábra Játékosok menüpont 

A „Csoportos játékengedélyek

csapataihoz kapcsolódó csoportos játékengedélyek letöltésére, illetve azok kezelésére az 

alábbiak műveleti ikonok szerint.

-  ikon: a „Csoportos játékengedély letöltése” ikonra kattintva a rendszer PDF 

formátumban biztosítja az adott csapatnál legfrissebb

játékengedély letöltését.

-  ikon: a „Csoportos játékengedély verziók” ikonra kattintva a rendszer egy 

felugró ablakban listázza az idényben az adott csapatkódhoz tartozó csoportos 

játékengedély verziókat, így visszakövethető, hogy a cso

mikor milyen esemény generálta az új verzió váltását.

játékengedély verziók is ezen felületen tölthetőek le.

-  ikon: a „Játékos felmérés adatok exportálása” ikon csak azon csapatoknál 

jelenik meg, melyeknél a 

XLS formátumban van lehetősége a felhasználónak letöltenie a dokumentumot.
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Csoportos játékeCsoportos játékeCsoportos játékeCsoportos játékennnngedélyekgedélyekgedélyekgedélyek    

Játékosok menüpont – Csoportos játékengedélyek  almenü 

Csoportos játékengedélyek” menüponton belül a felhasználónak lehetősége van 

csapataihoz kapcsolódó csoportos játékengedélyek letöltésére, illetve azok kezelésére az 

szerint. 

soportos játékengedély letöltése” ikonra kattintva a rendszer PDF 

formátumban biztosítja az adott csapatnál legfrissebb aktuális csoportos 

játékengedély letöltését. 

a „Csoportos játékengedély verziók” ikonra kattintva a rendszer egy 

felugró ablakban listázza az idényben az adott csapatkódhoz tartozó csoportos 

játékengedély verziókat, így visszakövethető, hogy a csoportos játékengedélyen 

mikor milyen esemény generálta az új verzió váltását. Régebbi csoportos 

játékengedély verziók is ezen felületen tölthetőek le. 

: a „Játékos felmérés adatok exportálása” ikon csak azon csapatoknál 

jelenik meg, melyeknél a felmérés aktuális az adott időszakban. Az ikonra kattintva 

XLS formátumban van lehetősége a felhasználónak letöltenie a dokumentumot.

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

 

menüponton belül a felhasználónak lehetősége van a 

csapataihoz kapcsolódó csoportos játékengedélyek letöltésére, illetve azok kezelésére az 

soportos játékengedély letöltése” ikonra kattintva a rendszer PDF 

aktuális csoportos 

a „Csoportos játékengedély verziók” ikonra kattintva a rendszer egy 

felugró ablakban listázza az idényben az adott csapatkódhoz tartozó csoportos 

portos játékengedélyen 

Régebbi csoportos 

: a „Játékos felmérés adatok exportálása” ikon csak azon csapatoknál 

felmérés aktuális az adott időszakban. Az ikonra kattintva 

XLS formátumban van lehetősége a felhasználónak letöltenie a dokumentumot. 



 
 

1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2.5. Kérelmek menüpontKérelmek menüpontKérelmek menüpontKérelmek menüpont    

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

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 tekinthető meg a 

későbbiekben.  

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

rendelkezésre egy-egy kérelemmel kapcsolatban:

- Kérelem-azonosító: felhasználó által a 

azonosító, melyre későbbiekbe könnyedén rá lehet keresni.

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

többes játékengedély kérelem.

- Átadó és Átvevő sportszervezet

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba vétel esetén tényleges átadó 

sportszervezet hiányában „

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

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

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

találja. Amennyiben egy kérelem az adott megyei adminisztrátor által véglegesen 

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

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 

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

A kérelmek listájában a játékos beazonosításán túl számos információ áll 

kérelem indításakor generált egyedi 

nyilvántartásba vételi kérelem, leigazolás, átigazolás, kölcsönadás, 

résztvevő sportszervezeteket nevezi 

meg a rendszer. Leigazolás és nyilvántartásba 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 dátumot fogja jelenteni.

Egy igazoláshoz kapcsolódó 

azonosítója is megjelenik ebben a mezőben

esetén könnyebben v

- 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 kitöltött igazolási kérelem beküldés

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 köv

o Elfogadott, DBK generálva

kérelem, mely díjfizetési kötelezettséggel jár. A felhasználó e

státuszváltásról és generált díjbekérőről.

o Díjfizetés rendben

befizetésének napját.

o Játékos lezárása rendben

részt vevő játékos lezárása (

sportszervezet és 

státuszváltásról.
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(Igen/Nem) / 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 

időpontja a megyei adminisztrátor által beállított dátumot fogja jelenteni.

kapcsolódó díjbekérő, vagy díjbekérők (UP költségtérítés esetén)

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

esetén könnyebben visszakereshető egy-egy díjbekérő. 

Szerkesztés alatt: 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 beküldés

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 

e 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 

befizetésének napját. 

Játékos lezárása rendben: átadó megyei adminisztrátor által az igazolásban 

részt vevő játékos lezárása („Igazolás vége” meghatározása

sportszervezet és átvevő megyei adminisztrátor e-mailben értesül a 

státuszváltásról. 

Flexinform Integrált Kft. 
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: adott igazolási kérelemmel kapcsolatban jelzi a 

, hogy az igazolási és esetleges nevelési, utánpótlás költségtérítési díjak 

állítása a megyei adminisztrátor feladata. A 

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.  

: felhasználó által kitöltött igazolási kérelem beküldését követően vált 

ben értesül a beküldött 

: megyei adminisztrátor hiánypótló státuszba helyezi az adott 

mailben 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 hagyja a játékos igazolását („Igazolás kezdete” 

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” 

ghatározása). 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 

adminisztrátor jóvá kell 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 rendszer által generált legújabb 

díjbekérővel.  

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

más pontjában nem kerültek kiemelésre.

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

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja a felhasználónak egy

kapcsolódóan. Így például a „Kérelmek” menüponton belül a D

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

igazolási kérelmet kapja eredményül a felhasználó.

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

„Igazolási költség” és az „Utánpótlási költségtérítés”.

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

” menüpontba a felhasználó igazolásaihoz tartozó díjbekérők listája 

látható alapértelmezetten a listában legelöl mindig a rendszer által generált legújabb 

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

tjában nem kerültek kiemelésre. 

endszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja a felhasználónak egy

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

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

kapja eredményül a felhasználó. 

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

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

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

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

 

a felhasználó igazolásaihoz tartozó díjbekérők listája 

látható alapértelmezetten a listában legelöl mindig a rendszer által generált legújabb 

Az alábbiakban részletezésre kerülnek azon oszlopok, melyek eddig a dokumentum 

endszer által generált egyedi azonosító, mely a NYIL rendszeren 

belül a díjbekérő beazonosítását támogatja a felhasználónak egy-egy igazoláshoz 

BK azonosítójára rákeresve a 

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

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

Amennyiben egy igazoláshoz kapcsolódik 

an két díjbekérő jön létre a 



 
 

rendszerben és mindkettőt rendeznie kell a felhasználónak. Fontos, hogy a

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 á

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

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható

végösszege látható. 

DBK státusz: Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

elfogadásakor, a rendszer által a 

beállításra egy adott DKB státuszának

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

kerül át a DBK. 

DBK generálva: A megyei ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy

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 kérelemhez hozzátársítani. Fontos, hogy utalás so

felejtse a közlemény rovatba beírni a „DBK kódját”.

Díjbefizetés/teljesítés időpontja

mezőben, majd a megyei ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés időpontjának 

meghatározásakor adja meg az itt

„Műveletek” oszlop –

feliratra kattintva tudja a felhasználó letölteni

kérelemhez tartozó igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítés
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rendszerben és mindkettőt rendeznie kell a felhasználónak. Fontos, hogy a

utalás esetén mindig az aktuális „Díjbekérő kód”-ra kell hivatkoznia a közlemény rovatban.

: A díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

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

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

költségtérítés” esetén az igazolási bizonylaton is megtalálható átigazolási költségtérítés 

Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

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

státuszának. Amennyiben a megyei ügyintéző a DBK befizetését 

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

: A megyei ügyintéző által az adott kérelem elfogadásának és ezzel egy

időben a díjbekérő előállításnak pontos időpontját jeleníti meg a rendszer. 

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

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

beérkező utalást az adott igazolási kérelemhez hozzátársítani. Fontos, hogy utalás so

felejtse a közlemény rovatba beírni a „DBK kódját”. 

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

mezőben, majd a megyei ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés időpontjának 

meghatározásakor adja meg az itt látható dátumot.  

– Díjbekérő link: Adott DBK sorában a „Díjbekérő

feliratra kattintva tudja a felhasználó letölteni PDF formátumban 

kérelemhez tartozó igazolási költség vagy utánpótlási költségtérítési díjbekérőt.

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

rendszerben és mindkettőt rendeznie kell a felhasználónak. Fontos, hogy a felhasználónak 

ra kell hivatkoznia a közlemény rovatban. 

: A díjbekérőhöz társított összeg, melynek rendezését, megfizetését követően 

llítani. „Igazolási költség” 

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

átigazolási költségtérítés 

Alapértelmezetten a megyei ügyintéző által az igazolási kérelem 

az „Előállítva” érték kerül 

Amennyiben a megyei ügyintéző a DBK befizetését 

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

: A megyei 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 

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

” karakter látható az adott 

mezőben, majd a megyei ügyintéző a DBK befizetésének, teljesítés időpontjának 

: Adott DBK sorában a „Díjbekérő letöltése” 

 az adott igazolási 

bekérőt.  



 
 

20. ábra Pénzügyek menüpont

Az igazolási díj befizetésé

sorában a „Műveletek” között

látható módon az OTP Simple

Adott díj befizetését követően a „Fizetve” státuszt veszi fel a díjbekérő.

A „Pénzügyek” menüpont

későbbiekben a rendszerben történt elektronikus fizetések

UP költségtérítés díjat elektronikusan nincsen lehetőség rendezni a NYIL rendszeren 

belül, így ebben az esetben „Utalással fizethető
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. ábra Pénzügyek menüpont – Díjbekérő befizetése (online) 

Az igazolási díj befizetésére lehetősége van a felhasználónak az a

„Műveletek” között a „Díj befizetése” feliratra kattintva, melyet követően az ábrán 

látható módon az OTP SimplePay fizetési modulja által az elektronikus fizetés végrehajtható.

Adott díj befizetését követően a „Fizetve” státuszt veszi fel a díjbekérő. 

” menüponton belül az „Utalások” almenüben követhető

a rendszerben történt elektronikus fizetések. 

UP költségtérítés díjat elektronikusan nincsen lehetőség rendezni a NYIL rendszeren 

Utalással fizethető” felirat látható a felhasználó részére.

Flexinform Integrált Kft. 
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az adott díjbekérő 

, melyet követően az ábrán 

a által az elektronikus fizetés végrehajtható. 

követhetőek vissza a 

UP költségtérítés díjat elektronikusan nincsen lehetőség rendezni a NYIL rendszeren 

felirat látható a felhasználó részére. 



 
 

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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21. 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 

nevelési költségtérítés összegét. 



 
 

1.2.8.1.2.8.1.2.8.1.2.8. BeállításokBeállításokBeállításokBeállítások    menüpontmenüpontmenüpontmenüpont    

A „Beállítások” menüpontba

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

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 telefonszámát, majd az utolsó mezőről 

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 értesítés. A szemetes 

kitörölhető egy-egy email-es értesítésre jogosult kapcsolattartó személy és letáro

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 Partnertörzs

székhely adatokat. 
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22. ábra Beállítások menüpont 

” menüpontban lehetősége van a felhasználónak a jelszavát módosítani, 

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

r 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 letáro

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 Partnertörzs
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n lehetősége van a felhasználónak a jelszavát módosítani, 

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

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 

ikonra kattintva igény szerint 

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 



 
 

1.2.9.1.2.9.1.2.9.1.2.9. Sportorvosi kártySportorvosi kártySportorvosi kártySportorvosi kártyák generálásaák generálásaák generálásaák generálása

23

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 „Já

azonosító – Játékos neve – Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten balról 

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

játékosokat. 

 Sportorvosi kártya generálásához 

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

látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke háttérrel 

különbözteti meg a listában. Amennyiben több 

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

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

rendszer legenerálja PDF formátumban a kért dokumentumot.
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ák generálásaák generálásaák generálásaák generálása    menüpontmenüpontmenüpontmenüpont    

23. ábra Sportorvosi kártyák generálása menüpont 

„Játékosok” menüponton belül a „Sportorvosi kártyák generálása

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

4) sportoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.

A menüponton belül a Sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak „Já

Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten balról 

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

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

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

látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke háttérrel 

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

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

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

F formátumban a kért dokumentumot. 
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ák generálása” almenüben a 

a sportorvosi kártyát. Egy A4-es méretű 

4) sportoló sportorvosi kártyáját is rá lehet helyezni nyomtatáshoz.  

A menüponton belül a Sportszervezet játékosai 4 oszlopban láthatóak „Játékos 

Születési dátum” adatokkal ellátva, és alapértelmezetten balról 

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

d rá kell kattintani a 

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

látható négyzet bepipálása megtörténik, és a játékost adataival együtt szürke háttérrel 

játékos számára szeretné a felhasználó 

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

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



 
 

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 

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 generálás

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

24. 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. 

Regisztráció 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 

belül átvethető, később bármikor 

gombra való kattintás dátuma a rendszerben 

maileket a felhasználók levelező kiszolgálója levélszemétként 

eresen 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 

25. ábra 

Nyilvántartásba vétel és igazolások alkalmával a já

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

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

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

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 használatával a 

betallózott kép 90°-ban elforgatható

Terület kijelölése: a NYIL rendszer által megszabott (100x130) ar

felhasználó a kék szélekre rákattintva, a körvonalakat pozícionálhatja, mellyel az éles, világos 

terület növelhető, vagy csökkenthető az eredeti képhez képest, ami a végeredményt fogja 

adni. Továbbá az éles felületre rákattintva a kijel

Véglegesítés: Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel (éles, nem 

elsötétített felületen látható kép), akkor a „Kész” gombra kattintva tölthető fel a profilkép.
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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 feltöltése 

egyik feladat. Amennyiben nem áll a felhasználó rendelkezésére 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 

részére. 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 használatával a 

ban elforgatható 

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

felhasználó a kék szélekre rákattintva, a körvonalakat pozícionálhatja, mellyel az éles, világos 

terület növelhető, vagy csökkenthető az eredeti képhez képest, ami a végeredményt fogja 

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

: Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel (éles, nem 

elsötétített felületen látható kép), akkor a „Kész” gombra kattintva tölthető fel a profilkép.
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tékos profilképének feltöltése az 

egyik feladat. Amennyiben nem áll a felhasználó rendelkezésére 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 

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

állapotát mutatja be.  

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

ányokat megtartva a 

felhasználó a kék szélekre rákattintva, a körvonalakat pozícionálhatja, mellyel az éles, világos 

terület növelhető, vagy csökkenthető az eredeti képhez képest, ami a végeredményt fogja 

 

: Amennyiben a felhasználó elégedett a látható eredménnyel (éles, nem 

elsötétített felületen látható kép), akkor a „Kész” gombra kattintva 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 „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 

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 beküldhető

Kitöltendő mezők: 

- Vezetéknév: a játékos vezetékneve

- Keresztnév: a játékos keresztneve

- Születési idő: a szüle

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    

26. ábra Új játékos nyilvántartásba vétele 

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

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

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 félbesza

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, 

illetve lehetőség van a beépülő naptár modul segítségével is kiválasztani a születési 
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A Sportszervezethez új játékost nyilvántartásba venni a „Játékosok” és a „Kérelmek” 

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

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, 

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



 
 

- Születési hely: a várost gépelve a

városokat, melyet rákattintva ki is választhatunk

a „Külföld” kifejezést kell 

- Anyja vezetékneve: a játékos édesanyjának a vezetékneve

- Anyja keresztneve: a játék

- 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, kiválasztandó a legördülő listából

- 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 kitölté

- 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 

- 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 pótolható adat.

„Új játékos dokumentumai

azonosítására alkalmas dokumentumokat. Első lépésben a dokumentum típusát kell a 

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

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 rendszer. A „Tallózás” gomb s

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. Külföldön született játékos esetén 

a „Külföld” kifejezést kell kiválasztani. 

: 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 

település mező automatikusan kitöltésre kerül 

előzőleg megadott irányítószám meghatározza a mező értékét, de igény 

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

 

a sportoló 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. 

s 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 fájlt kell feltölteni.

yiben 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 s

a sportolóhoz feltöltendő profil képet és a „Megnyitás” gombra kattintva 
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rendszer felajánlja az adatbázisban letárolt 

. Külföldön született játékos esetén 

: 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 

, 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 

csak 1 darab képet enged beküldeni a rendszer. 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 „Ellenőr

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 

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

nyilvántartásba vételi szándékáról.

„Törlés” gomb: amíg egy kérelem „szerkesztés alatti” státuszban van, addig a 

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): 

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

nyilvántartásba vételi kérelem.

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

mindent rendben talál, akkor jóváhagyja a nyilvántartásba vételi kérelmet

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

státusszal. A nyilvántartásba vételi kérelem jóváhagyásával egy időben e

Sportszervezet a jóváhagyásról és a játékos leigazolása megkezdhető.
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„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. 

amíg egy kérelem „szerkesztés alatti” státuszban van, addig a 

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 követően a 

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, illetve amennyiben 

rendben talál, akkor jóváhagyja a nyilvántartásba vételi kérelmet

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

A nyilvántartásba vételi kérelem jóváhagyásával egy időben e

portszervezet 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 

zés” 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 

a felhasználót, akkor a „Beküldés” gombra 

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

amíg egy kérelem „szerkesztés alatti” státuszban van, addig a 

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. 

A beküldést követően a 

belül már „Beküldött” státusszal lesz elérhető a játékosra vonatkozó 

ben értesül a beküldött 

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

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 lehet. Ehhez 

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 letöltése” linkre kattintva PDF 

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

kérheti a Sportszervezet az igazoló szervezettől.

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

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

Igazolás prioritása: Ki kell választania a felhasználó

prioritással dolgozza fel a megyei ügyintéző. 

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

igazolás prioritása opció beállításána
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27. ábra Játékos leigazolása 

Leigazolni csak a saját Sportszervezetnél nyilvántartásba vett játékosokat lehet. Ehhez 

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.

Ki 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. Az 

igazolás prioritása opció beállításának megfelelően az igazolási díj a következőképpen változik

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 

e leigazolni a játékost, és a felhasználó 

létrejön a kérelem. 

szerkesztői felülete felugró 

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

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

t 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.  

nak, hogy az adott igazolást milyen 

legördülő listából az alap/sürgős/azonnali 

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

a következőképpen 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 igazolási díj 

összege. 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 

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 kell küldje

azt. 

Kérelem jóváhagyása, díjbekérő

jön létre, melyről értesül a sportszervezet e

(Igen/Nem)/Időpontja” oszlopban megjelenik a leigazoláshoz kapcsolódó díjbekérő 

azonosítója és a „nem” felirat (Pl.: DBK #14, nem). 
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1x díj, sürgős 2x díj, azonnali 8x díj. Így a beküldött kérelem elfogadását követő

díjbekérőben a választott prioritási szintnek megfelelően kerül kiszámításra az igazolási díj 

ennyiben 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 

Játékos 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.

: 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

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 nyilvántartá

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 

ügyintéző is. Természetesen szerkesztés alatti stát

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 kell küldje

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 

azonosítója és a „nem” felirat (Pl.: DBK #14, nem). A „Pénzügyek” menüponton belül 

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

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

díjbekérőben a választott prioritási szintnek megfelelően kerül kiszámításra az igazolási díj 

ennyiben 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. 

: 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.” 

profil képek a felugró 

tölthető fel. 

: Az „Ellenőrzés” gomb használata a nyilvántartásba 

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 

Természetesen szerkesztés alatti 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 

Időpontja” oszlopban megjelenik a leigazoláshoz kapcsolódó díjbekérő 

„Pénzügyek” menüponton belül a „DBK 



 
 

azonosító” oszlopban beazonosítható az igazoláshoz tartozó díjbekérő, így az adott díjbekérő 

sorának végén a „Műveletek” oszlopban

által generált PDF formátumú dokumentum

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

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

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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azonosító” oszlopban beazonosítható az igazoláshoz tartozó díjbekérő, így az adott díjbekérő 

nak 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, ho

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 adminisztrálja 

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

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

bekerül a Sportszervezet igazolt játékosai közé. 

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

azonosító” oszlopban beazonosítható az igazoláshoz tartozó díjbekérő, így az adott díjbekérő 

letölthető a rendszer 

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 meghatározása: 

adminisztrátor ellenőrzi azt, majd adminisztrálja 

hagyja a játékos igazolását („Igazolás 

mailben 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” menüponton belül az „Új kérelem 

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

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

azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a felhasználótól az átigazolási 

kérelem indítására vonatkozóan

(alap(1x) / sürgős(2x) / azonnali (8x))

Az átigazolás indítás

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

között látható  ikonra kell kattintani. A rendszer 

azonosítást elvégezve megerősít

vonatkozóan.  
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28. ábra Játékos átigazolása 

gy játékos átigazolását a NYIL rendszerben két menüponton keresztül 

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

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

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

azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a felhasználótól az átigazolási 

kérelem indítására vonatkozóan, illetve itt kell meghatározni az átigazolás prioritását is 

/ azonnali (8x)).  

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

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

ikonra kell kattintani. A rendszer az előbbi esethez hasonlóan 

azonosítást elvégezve megerősítést vár a felhasználótól az igazolási kérelem indítására 

Flexinform Integrált Kft. 
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menüponton keresztül 

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 kattintani. A rendszer az 

azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a felhasználótól az átigazolási 

, illetve itt kell meghatározni az átigazolás prioritását is 

ának a másik lehetősége, hogy a „Játékosok keresése” 

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

az előbbi esethez hasonlóan az 

ést vár a felhasználótól az igazolási kérelem indítására 



 
 

29. ábra Játékos átigazolási kérelem 

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 költségt

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 mega

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 mértékben kíván 

lemondani. Az érték meghatá

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 költségt

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 mega

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 

n 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 mértékben kíván 

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 

átigazolásakor fizetendő költségtérítés. A rendszer 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 

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

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

: Igen/Nem opció közül 

n 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

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. 

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

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

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    

30

Amennyiben egy játékosra

kérelmet szeretne benyújtani, akkor 

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

és a többes játékengedély típusát

megadva a „Keresés” gombra kell kattintani. 

A rendszer az azonosítást 

a többes játékengedély kérelem 

információként látható a „Nyilvántartva” címke alatt, hogy a játékos jelenleg mely 

sportszervezeteknél, milyen „ig

mert a rendszer összességében 4 darab „igazolási státuszt” engedélyez egy játékos számára 

egyszerre. Így példaképpen amennyiben már van egy igazolt státusza és 3 darab többes 

játékengedélye, akkor a következő többes játékengedély kérelmet a rendszer már el fogja 

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

gy játékosra a sportszervezeti felhasználó többes játékengedély 

kérelmet szeretne benyújtani, akkor első lépésben a „Kérelmek” menüponton belül az „Új 

felirat alatt ki kell választani az igazolás típusát (Többes játékengedély

többes játékengedély típusát (Normál/Mefob). Ezt követően a játékos azonosítóját 

megadva a „Keresés” gombra kell kattintani.  

A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a felhasználótól 

a többes játékengedély kérelem indítására vonatkozóan. A felugró ablakban további 

információként látható a „Nyilvántartva” címke alatt, hogy a játékos jelenleg mely 

sportszervezeteknél, milyen „igazolási státuszban” szerepel.  Ez azért lehet fontos információ, 

mert a rendszer összességében 4 darab „igazolási státuszt” engedélyez egy játékos számára 

egyszerre. Így példaképpen amennyiben már van egy igazolt státusza és 3 darab többes 

akkor a következő többes játékengedély kérelmet a rendszer már el fogja 

utasítani a kérelmező felhasználó számára. 
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felhasználó többes játékengedély 

a „Kérelmek” menüponton belül az „Új 

Többes játékengedély) 

. Ezt követően a játékos azonosítóját 

egerősítést a felhasználótól 

A felugró ablakban további 

információként látható a „Nyilvántartva” címke alatt, hogy a játékos jelenleg mely 

azolási státuszban” szerepel.  Ez azért lehet fontos információ, 

mert a rendszer összességében 4 darab „igazolási státuszt” engedélyez egy játékos számára 

egyszerre. Így példaképpen amennyiben már van egy igazolt státusza és 3 darab többes 

akkor a következő többes játékengedély kérelmet a rendszer már el fogja 



 
 

31. ábra Többes játékengedély kérelem

A többes játékengedély kérelem szerkesztés

megváltoztatni a kezdeti értékhez képest,

feltölteni ahhoz, hogy a kérelmet beküldhesse a felhasználó. 

A „Kérelem letöltése” gombra kattintva a NYIL rendszer automatik

dokumentumba generálja a többes játékengedély kérelem formanyomtatványt, melyet 

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

rendszerbe. Ezt követően lehet beküldeni a többes játékengedély kérelmet,

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

kérelem elbírásáról.  

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

folyamatának leírásakor ismertetett módon létrejö

értesül, illetve ezzel egy időben a többes játékengedély kérelem tényéről értesül még az 

eredeti tulajdonos sportszervezet, illetve annak megyei ügyintézője is. 

A díjbekérő befizetését követően a megyei 

és ezzel a többes játékengedély kérelem elfogadása is megtörténik.
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. ábra 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 

feltölteni ahhoz, hogy a kérelmet beküldhesse a felhasználó.  

A „Kérelem letöltése” gombra kattintva a NYIL rendszer automatik

a többes játékengedély kérelem formanyomtatványt, melyet 

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

rendszerbe. Ezt követően lehet beküldeni a többes játékengedély kérelmet,

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

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

folyamatának leírásakor ismertetett módon létrejön a díjbekérő, melyről a sportszervezet 

értesül, illetve ezzel egy időben a többes játékengedély kérelem tényéről értesül még az 

eredeti tulajdonos sportszervezet, illetve annak megyei ügyintézője is.  

A díjbekérő befizetését követően a megyei adminisztrátor a díjfizetést adminisztrálja 

és ezzel a többes játékengedély kérelem elfogadása is megtörténik. 
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e során csak az igazolás prioritását lehet 

illetve a többes játékengedély kérelmet kell 

A „Kérelem letöltése” gombra kattintva a NYIL rendszer automatikusan PDF 

a többes játékengedély kérelem formanyomtatványt, melyet 

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

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

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

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

n a díjbekérő, melyről a sportszervezet 

értesül, illetve ezzel egy időben a többes játékengedély kérelem tényéről értesül még az 

adminisztrátor a díjfizetést adminisztrálja 



 
 
Ezt követően a sportoló bekerül a 

játékosai közé többes játékengedély igazolás státusszal, i

„Nyilvántartva” címke alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve és zárójelben az 

adott „igazolási státusz” (Többes játékengedély).

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

azaz 06.30-at jelenti, így ezt követően a játékengedély kérelmek törlődnek a játékos 

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 S

többes játékengedély igazolás státusszal, illetve a játékos adatlapján a 

„Nyilvántartva” címke alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve és zárójelben az 

adott „igazolási státusz” (Többes játékengedély). 

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

at jelenti, így ezt követően a játékengedély kérelmek törlődnek a játékos 

adatlapján, és a többes játékengedélyt kérelmező sportszervezetek játékos listájában sem 
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többes játékengedélyt kérelmező Sportszervezet 

a játékos adatlapján a 

„Nyilvántartva” címke alatt is megjelenik a kérelmező Sportszervezet neve és zárójelben az 

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

at jelenti, így ezt követően a játékengedély kérelmek törlődnek a játékos 

adatlapján, és a többes játékengedélyt kérelmező sportszervezetek játékos listájában sem 



 
 

1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3.5. KölcsönadásKölcsönadásKölcsönadásKölcsönadás    

A felhasználó egy játékos kölcsönvételére 

„Kérelmek” menüponton belül az „Új kérelem létrehozása” felirat alatt

az igazolás típusát (Kölcsönadási

(Normál/Tanulmányi). Ezt követően a játékos azonosítóját megadva a „Keresés” gombra kell 

kattintani. A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér meg

felhasználótól a kölcsönadási 

kölcsönadási igazolás prioritását is (alap(1x) / sürgős(2x) / azonnali (8x))
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32. ábra Kölcsönadás 

A felhasználó egy játékos kölcsönvételére vonatkozó kérelmet kezdeményez

„Kérelmek” menüponton belül az „Új kérelem létrehozása” felirat alatt, ahol

Kölcsönadási kérelem), illetve a kölcsönadási 

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

kattintani. A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér meg

kölcsönadási kérelem indítására vonatkozóan, illetve itt kell meghatározni az 

prioritását is (alap(1x) / sürgős(2x) / azonnali (8x)).  

Flexinform Integrált Kft. 
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vonatkozó kérelmet kezdeményezhet a 

, ahol ki kell választani 

kölcsönadási kérelem típusát 

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

kattintani. A rendszer az azonosítást követően felugró ablakban kér megerősítést a 

, illetve itt kell meghatározni az 



 
 

33. ábra 

A „Létrehozás” gombra kattintva a kölcsönadási kérelem 

lép, ahol egy felugró ablakban 

paraméterek változtatására, illetve a felületen látható szükséges adatok meghat

„Lejárati idő”: ebben a mezőben a kölcsönadás végdátumát kell meghatározni, mely lejárati 

dátumot megelőző 5 nappal a NYIL 

tulajdonos sportszervezetnek, hogy döntsön a játékos visszaigazol

hosszabbításáról.  

A kölcsönadási kérelem bekül

megegyezik az átigazolási kérelem folyamatával. 

Amint a kölcsönadás kezdetét veszi, a kölcsönadásban résztvevő 

„Játékosok” menüpontjában a játékos felveszi a „Kölcsönvett

tulajdonló sportszervezetnél a játékost 
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. ábra Kölcsönadási kérelem – szerkesztés alatti státuszban 

A „Létrehozás” gombra kattintva a kölcsönadási kérelem „szerkesztés alatti

egy felugró ablakban lehetősége van a felhasználónak a kölcsönadáshoz kapcsolódó 

, illetve a felületen látható szükséges adatok meghat

: ebben a mezőben a kölcsönadás végdátumát kell meghatározni, mely lejárati 

a NYIL rendszer naponta emlékeztető értesítést küld az eredeti 

tulajdonos sportszervezetnek, hogy döntsön a játékos visszaigazolásáról, vagy a kölcsönadás 

kérelem beküldését követően a kölcsönadás adminisztratív 

átigazolási kérelem folyamatával.  

Amint a kölcsönadás kezdetét veszi, a kölcsönadásban résztvevő 

„Játékosok” menüpontjában a játékos felveszi a „Kölcsönvett/Kölcsönadott” státuszt

tulajdonló sportszervezetnél a játékost a rendszer szürke háttérrel emeli ki a listában.

Flexinform Integrált Kft. 
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szerkesztés alatti” státuszba 

lehetősége van a felhasználónak a kölcsönadáshoz kapcsolódó 

, illetve a felületen látható szükséges adatok meghatározására.  

: ebben a mezőben a kölcsönadás végdátumát kell meghatározni, mely lejárati 

emlékeztető értesítést küld az eredeti 

ásáról, vagy a kölcsönadás 

adminisztratív folyamata 

Amint a kölcsönadás kezdetét veszi, a kölcsönadásban résztvevő sportszervezetek 

Kölcsönadott” státuszt, illetve a 

szürke háttérrel emeli ki a listában. 



 
 

34. ábra Jóváhagyott 

A sportszervezeti felhasználó a kölcsönadásokat a „Kérelmek” menüponton belül a 

„Kölcsönvételi kérelmek” almenüben tudja követni. 

visszaigazolással végződik lejárati dátumtól füg

kölcsönvételi kérelmek” menüpontba a kölcsönadási igazolás.

kölcsönbe adott játékost bármikor lehetősége van visszaigazolnia az eredeti tulajdonló

sportszervezetnek. 

Kölcsönadást hosszabbíta

megelőzőleg 5 napon keresztül értesítés formájában jelez a sportszervezetnek.

A kölcsönadás lejáratával a hosszabbításról vagy visszaigazolásról 

felhasználó a „Kölcsönvételi kérelmek” menüponton be

ikonra kattintva adminisztrálhatja

meghatározni, míg visszaigazolás esetén egy általános átigazoláshoz hasonló adminisztratív 

folyamat következik. 
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Jóváhagyott kölcsönadási kérelem – Visszaigazolás/Hosszabbítás 

sportszervezeti felhasználó a kölcsönadásokat a „Kérelmek” menüponton belül a 

„Kölcsönvételi kérelmek” almenüben tudja követni. Amennyiben egy kölcsönadás 

lejárati dátumtól függetlenül, akkor a kerül át a „Befejezett 

kölcsönvételi kérelmek” menüpontba a kölcsönadási igazolás. A kölcsönadás folyamán a 

kölcsönbe adott játékost bármikor lehetősége van visszaigazolnia az eredeti tulajdonló

Kölcsönadást hosszabbítani a lejárat napján van lehetőség, melyet a rendszer már 

megelőzőleg 5 napon keresztül értesítés formájában jelez a sportszervezetnek.

A kölcsönadás lejáratával a hosszabbításról vagy visszaigazolásról 

kérelmek” menüponton belül adott kölcsönadás sorában

adminisztrálhatja. Hosszabbítás esetén csupán az új lejárati dátumot kell 

meghatározni, míg visszaigazolás esetén egy általános átigazoláshoz hasonló adminisztratív 

Flexinform Integrált Kft. 
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sportszervezeti felhasználó a kölcsönadásokat a „Kérelmek” menüponton belül a 

Amennyiben egy kölcsönadás 

kerül át a „Befejezett 

kölcsönadás folyamán a 

kölcsönbe adott játékost bármikor lehetősége van visszaigazolnia az eredeti tulajdonló 

ni a lejárat napján van lehetőség, melyet a rendszer már 

megelőzőleg 5 napon keresztül értesítés formájában jelez a sportszervezetnek. 

A kölcsönadás lejáratával a hosszabbításról vagy visszaigazolásról hozott döntést a 

lül adott kölcsönadás sorában a  

Hosszabbítás esetén csupán az új lejárati dátumot kell 

meghatározni, míg visszaigazolás esetén egy általános átigazoláshoz hasonló adminisztratív 



 
 

1.4.1.4.1.4.1.4. Fizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokban

Az MKOSZ az U14, U16, U18 korosztályokban egy évadban 4 fizikai felmérést végeztet 

el (november, január, március, május hónapokban)

adott évadban 5.000.000 Ft

sportfejlesztési programjukban 

felmérési adatait a felmérések elvégzése u

hosszútávon a rögzített adatokból statisztikai úton fejlesztési tervet tud készíteni, mely által az 

utánpótlás játékosok fizikai állapota

A rendszerben egy játékoshoz rendelkezésre fog állni a

eredménye, melyet a szövetség munkatársai teljeskörűen

csak azokat a felmérési eredményeket láthatja, mely felméréseket a játékos az adott 

szervezetnél végzett el. 

Egy játékos mindaddig nem lesz eligazolható, ameddig 

került rögzítésre az adott időszakra vonatkozó felmérési adata. Ehhez kapcsolódóan minden 

egyes felmérési időszak kapcsán egy időintervallum kerül meghatározásra. Amennyiben ezen 

időintervallumon belül szeretnének egy játékost átigazolni, mindaddig ez nem 

amíg a felmérési adat nem került rögzítésre. Erre az átigazolási kérelem kitöltésekor és 

beküldésekor is hibaüzenettel figyelmeztet a rendszer.

A rendszer a csoportos játékengedélyek alapján határozza meg, hogy az egyes 

játékosok felmérési adatait melyik csapatnál kell 

következő algoritmus alapján történik:

• ha egy játékosnak csak egy csapatban van játékengedélye, akkor a rögzítés az 

adott csapatnál történik meg

• habegy játékos pl. U14 és U16 csapatnál is játszik, 

alacsonyabb korosztály

• ha egy játékos játszik országos és megyei bajnokságban indított csapatban is és 

mindkettő csapatnak ugyanaz a korosztálya, akkor

csapatnál történik meg
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Fizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokbanFizikai felmérések az utánpótlás korosztályokban    

Az MKOSZ az U14, U16, U18 korosztályokban egy évadban 4 fizikai felmérést végeztet 

(november, január, március, május hónapokban) azon sportszervezetekkel, melyeknek az 

adott évadban 5.000.000 Ft-nál magasabb támogatási összeg került jóváhagyásra a 

sportfejlesztési programjukban utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen. 

felmérési adatait a felmérések elvégzése után rögzíteni kell a NYIL rendszerben. Így az MKOSZ 

hosszútávon a rögzített adatokból statisztikai úton fejlesztési tervet tud készíteni, mely által az 

fizikai állapota, az edzők szakmai képzettsége fejlődésnek indulhat.

egy játékoshoz rendelkezésre fog állni az összes felmérésének 

et a szövetség munkatársai teljeskörűen láthatnak, a sportszervezet pedig 

csak azokat a felmérési eredményeket láthatja, mely felméréseket a játékos az adott 

Egy játékos mindaddig nem lesz eligazolható, ameddig az átadó sportszervezetnél nem 

dőszakra vonatkozó felmérési adata. Ehhez kapcsolódóan minden 

egyes felmérési időszak kapcsán egy időintervallum kerül meghatározásra. Amennyiben ezen 

időintervallumon belül szeretnének egy játékost átigazolni, mindaddig ez nem 

si adat nem került rögzítésre. Erre az átigazolási kérelem kitöltésekor és 

beküldésekor is hibaüzenettel figyelmeztet a rendszer. 

A rendszer a csoportos játékengedélyek alapján határozza meg, hogy az egyes 

játékosok felmérési adatait melyik csapatnál kell rögzíteni. A csapat meghatározása a 

következő algoritmus alapján történik: 

játékosnak csak egy csapatban van játékengedélye, akkor a rögzítés az 

adott csapatnál történik meg 

egy játékos pl. U14 és U16 csapatnál is játszik, akkor a rögzítés az 

alacsonyabb korosztályú csapatnál történik meg 

játékos játszik országos és megyei bajnokságban indított csapatban is és 

mindkettő csapatnak ugyanaz a korosztálya, akkor a rögzítés

nál történik meg 

Flexinform Integrált Kft. 
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Az MKOSZ az U14, U16, U18 korosztályokban egy évadban 4 fizikai felmérést végeztet 

azon sportszervezetekkel, melyeknek az 

sszeg került jóváhagyásra a 

nevelés feladatainak ellátása jogcímen. A játékosok 

tán rögzíteni kell a NYIL rendszerben. Így az MKOSZ 

hosszútávon a rögzített adatokból statisztikai úton fejlesztési tervet tud készíteni, mely által az 

fejlődésnek indulhat. 

z összes felmérésének 

láthatnak, a sportszervezet pedig 

csak azokat a felmérési eredményeket láthatja, mely felméréseket a játékos az adott 

az átadó sportszervezetnél nem 

dőszakra vonatkozó felmérési adata. Ehhez kapcsolódóan minden 

egyes felmérési időszak kapcsán egy időintervallum kerül meghatározásra. Amennyiben ezen 

időintervallumon belül szeretnének egy játékost átigazolni, mindaddig ez nem végezhető el, 

si adat nem került rögzítésre. Erre az átigazolási kérelem kitöltésekor és 

A rendszer a csoportos játékengedélyek alapján határozza meg, hogy az egyes 

rögzíteni. A csapat meghatározása a 

játékosnak csak egy csapatban van játékengedélye, akkor a rögzítés az 

akkor a rögzítés az az 

játékos játszik országos és megyei bajnokságban indított csapatban is és 

a rögzítés az országos 



 
 

• ha egy játékos játszik országos és

pl. országosban U16 a korosztálya, de megyeiben U14, akkor a

megyei csapatnál történik meg

• ha egy sportszervezetnek van ugyanolyan bajnokságban és korosztályban 

indított két különböző 

mindkettőben játszik, 

játékengedéllyel rendelkező csapatnál történik meg

Egy játékosról hat adatot kell rögzíteni felmérésenként:

• plank: idő (másodperc, rögzíthető max. é

• húzódzkodás: ismétlésszám (db

• fekvenyomás: maximális súly (kg, 

• medicin labda dobás: távolság (méter,

• felugrás: magasság (cm, 

• agility T-Test (futás): idő (másodperc, 

1.4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1. Felmérési Felmérési Felmérési Felmérési időszakok adatainak időszakok adatainak időszakok adatainak időszakok adatainak 

A felmérési adatokat 

rendszerben rögzíteni. A felmérési adatok rögzítés

érhetőek el: 

• Felmérési adatok rögzítése

létrehozása” gombra kattintva a rendszer automatikusan létrehozza az adott 

sportszervezet kitöltendő felmérési adatait. Ha egy sportszerv

rögzítene több felmérési időszakot, 

azt a felmérési időszakot hozza létre, amely a legelső rögzítendő felmérés. Pl. 

2019. májusában rögzítene először a sportszervezet, akkor a 2019. márciusi 

időszak felmérési időszaka kerül előbb létrehozásra. Addig nem tud létrehozni 

egy szervezet új felmérési időszakot, ameddig a szerkesztés alatt lévő nem 

került rögzítésre. 

• Felmérések adminisztratív személyzete

megadni, hogy a felméré
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játékos játszik országos és megyei bajnokságban indított csapatban is és 

pl. országosban U16 a korosztálya, de megyeiben U14, akkor a

megyei csapatnál történik meg 

egy sportszervezetnek van ugyanolyan bajnokságban és korosztályban 

két különböző csapata, pl. két országos U14, és egy játékos 

mindkettőben játszik, akkor a rögzítés a későbbi módosítási dátumú csoportos 

játékengedéllyel rendelkező csapatnál történik meg 

Egy játékosról hat adatot kell rögzíteni felmérésenként: 

plank: idő (másodperc, rögzíthető max. érték: 600 másodperc)

húzódzkodás: ismétlésszám (db, rögzíthető max. érték: 100)

fekvenyomás: maximális súly (kg, rögzíthető max. érték: 160 kg)

medicin labda dobás: távolság (méter, rögzíthető max. érték:

felugrás: magasság (cm, rögzíthető max. érték: 350 cm) 

Test (futás): idő (másodperc, rögzíthető min. érték: 

időszakok adatainak időszakok adatainak időszakok adatainak időszakok adatainak rögzítéserögzítéserögzítéserögzítése    

A felmérési adatokat a felmérési időszak kezdeti dátumát követően lehet a 

A felmérési adatok rögzítése menüpontban a következő lehetőségek 

Felmérési adatok rögzítése: ebben a menüpontban a „Felmérési időszak 

létrehozása” gombra kattintva a rendszer automatikusan létrehozza az adott 

sportszervezet kitöltendő felmérési adatait. Ha egy sportszerv

rögzítene több felmérési időszakot, akkor a gombra kattintva a rendszer mindig 

azt a felmérési időszakot hozza létre, amely a legelső rögzítendő felmérés. Pl. 

2019. májusában rögzítene először a sportszervezet, akkor a 2019. márciusi 

lmérési időszaka kerül előbb létrehozásra. Addig nem tud létrehozni 

egy szervezet új felmérési időszakot, ameddig a szerkesztés alatt lévő nem 

került rögzítésre.  

Felmérések adminisztratív személyzete: ebben a menüpontban lehetséges 

, hogy a felméréseket milyen adminisztratív személyek segítik. Ezen 

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

megyei bajnokságban indított csapatban is és 

pl. országosban U16 a korosztálya, de megyeiben U14, akkor a rögzítés a 

egy sportszervezetnek van ugyanolyan bajnokságban és korosztályban 

t országos U14, és egy játékos 

akkor a rögzítés a későbbi módosítási dátumú csoportos 

rték: 600 másodperc) 

) 

160 kg) 

rögzíthető max. érték: 40 méter) 

 7 másodperc) 

a felmérési időszak kezdeti dátumát követően lehet a 

menüpontban a következő lehetőségek 

ebben a menüpontban a „Felmérési időszak 

létrehozása” gombra kattintva a rendszer automatikusan létrehozza az adott 

sportszervezet kitöltendő felmérési adatait. Ha egy sportszervezet utólag 

akkor a gombra kattintva a rendszer mindig 

azt a felmérési időszakot hozza létre, amely a legelső rögzítendő felmérés. Pl. 

2019. májusában rögzítene először a sportszervezet, akkor a 2019. márciusi 

lmérési időszaka kerül előbb létrehozásra. Addig nem tud létrehozni 

egy szervezet új felmérési időszakot, ameddig a szerkesztés alatt lévő nem 

ebben a menüpontban lehetséges 

seket milyen adminisztratív személyek segítik. Ezen 



 
 

adatokat a csapatok felmérési adatainak rögzítésénél kell megadni, ez a 

menüpont ezen személyek adminisztrációját hivatott kezelni, hogy ne kelljen 

mindegyik csapat felmérésénél külön megadni az adminiszt

szükséges adatait. 

• Felmérési helyszínek

megadni, az előző pontban említett okok miatt. 

• Importálási előzmények

adatainak importálási tevékenysége

visszakereshető, hogy egy adott importálási próbálkozás sikeres volt

sem, illetve sikertelen importálás esetén mi volt a hiba oka.

1.4.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1.1.4.1.1. Felmérési Felmérési Felmérési Felmérési 

Ebben a menüpontban van lehetőség a felmérési időszakok áttekintésére, valamint a 

felmérési időszakok adatainak rögzítése is ezen a felületen keresztül indítható el. 

az aktuális dátum alapján nincs felmérési időszak rögzítési i

sportszervezetnek nem kell felmérési időszakot rögzíteni, mert 5.000.000 Ft alatti TAO 

támogatásban részesült utánpótlás

üzenet jelenik meg:  

36. ábra
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adatokat a csapatok felmérési adatainak rögzítésénél kell megadni, ez a 

menüpont ezen személyek adminisztrációját hivatott kezelni, hogy ne kelljen 

mindegyik csapat felmérésénél külön megadni az adminiszt

szükséges adatait.  

Felmérési helyszínek: ebben a menüpontban a felmérések helyszínét lehet 

megadni, az előző pontban említett okok miatt.  

Importálási előzmények: ebben a menüpontban a játékosok felmérési 

adatainak importálási tevékenysége tekinthető meg, mely alapján könnyedén 

visszakereshető, hogy egy adott importálási próbálkozás sikeres volt

sem, illetve sikertelen importálás esetén mi volt a hiba oka. 

Felmérési Felmérési Felmérési Felmérési időszakok listájaidőszakok listájaidőszakok listájaidőszakok listája    

35. ábra Felmérési időszakok listája 

Ebben a menüpontban van lehetőség a felmérési időszakok áttekintésére, valamint a 

felmérési időszakok adatainak rögzítése is ezen a felületen keresztül indítható el. 

az aktuális dátum alapján nincs felmérési időszak rögzítési időpont vagy az adott 

sportszervezetnek nem kell felmérési időszakot rögzíteni, mert 5.000.000 Ft alatti TAO 

támogatásban részesült utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcímen, a következő 

. ábra Felmérésben nem érintett szervezeteknek szóló hibaüzenet
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adatokat a csapatok felmérési adatainak rögzítésénél kell megadni, ez a 

menüpont ezen személyek adminisztrációját hivatott kezelni, hogy ne kelljen 

mindegyik csapat felmérésénél külön megadni az adminisztratív személyek 

ebben a menüpontban a felmérések helyszínét lehet 

ebben a menüpontban a játékosok felmérési 

tekinthető meg, mely alapján könnyedén 

visszakereshető, hogy egy adott importálási próbálkozás sikeres volt-e vagy 

 

 

Ebben a menüpontban van lehetőség a felmérési időszakok áttekintésére, valamint a 

felmérési időszakok adatainak rögzítése is ezen a felületen keresztül indítható el. Amennyiben 

dőpont vagy az adott 

sportszervezetnek nem kell felmérési időszakot rögzíteni, mert 5.000.000 Ft alatti TAO 

nevelés feladatainak ellátása jogcímen, a következő 

 

résben nem érintett szervezeteknek szóló hibaüzenet 



 
 
A „Felmérési időszak létrehozása” gombra kattintva a rendszer a felmérési időszak 

kezdeti dátumakor érvényes csoportos játékengedélyek alapján legenerálja a felmérendő 

játékosok és csapatok listáját. Amen

„Létrehozás sikeres” ablakban visszajelzést küld a felhasználó felé.

A táblázat oszlopainak jelentése:

• Felmérési időszak: melyik évadban han

első felmérési időszakban csak két felmérési időszak lesz. A felmérési 

időszakban az év az adott évad kezdő éve lesz. Így a rendszerben az első 

felmérési időszak 2018/3 lesz, majd a 2019/2020

időszak 2019 novemberében lesz

• Felmérés megvalósítási határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a 

szövetség meg fog határozni egy időintervallumot, amelyen belül az adott 

felmérést el kell végezni. A felmérés elvégzésének határideje 

megjelenítésre ebben az oszlopban. A felmérés megvalósítási intervallum 

kezdete után mindaddig nem 

sportszervezetnél nem került rögzítésre az adott felmérési időszakra vonatkozó 

felmérési adata a játékosnak

• Felmérés rögzítési határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a szövetség 

által meghatározásra kerül egy felmérési adatok rögzítésére vonatkozó 

határidő, melyen belül a felmérési adatok rögzítése elvégezhető. Amennyiben 

ezen időszakon túl szeretné a spo

eredményeit, ezt csak büntetés megfizetése után teheti meg. 
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A „Felmérési időszak létrehozása” gombra kattintva a rendszer a felmérési időszak 

kezdeti dátumakor érvényes csoportos játékengedélyek alapján legenerálja a felmérendő 

játékosok és csapatok listáját. Amennyiben a generálás megfelelően lezajlott a rendszer 

„Létrehozás sikeres” ablakban visszajelzést küld a felhasználó felé. 

37. ábra Felmérési időszakok listája 

A táblázat oszlopainak jelentése: 

Felmérési időszak: melyik évadban hanyadik felmérési időszakról van szó. Az

első felmérési időszakban csak két felmérési időszak lesz. A felmérési 

időszakban az év az adott évad kezdő éve lesz. Így a rendszerben az első 

felmérési időszak 2018/3 lesz, majd a 2019/2020-as évadban az első felmér

időszak 2019 novemberében lesz, 2019/1 számmal. 

Felmérés megvalósítási határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a 

szövetség meg fog határozni egy időintervallumot, amelyen belül az adott 

felmérést el kell végezni. A felmérés elvégzésének határideje 

megjelenítésre ebben az oszlopban. A felmérés megvalósítási intervallum 

kezdete után mindaddig nem igazolható át egy játékos, ameddig az átadó 

sportszervezetnél nem került rögzítésre az adott felmérési időszakra vonatkozó 

felmérési adata a játékosnak. 

Felmérés rögzítési határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a szövetség 

által meghatározásra kerül egy felmérési adatok rögzítésére vonatkozó 

határidő, melyen belül a felmérési adatok rögzítése elvégezhető. Amennyiben 

ezen időszakon túl szeretné a sportszervezet rögzíteni a felmérési időszak 

eredményeit, ezt csak büntetés megfizetése után teheti meg. 
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A „Felmérési időszak létrehozása” gombra kattintva a rendszer a felmérési időszak 

kezdeti dátumakor érvényes csoportos játékengedélyek alapján legenerálja a felmérendő 

nyiben a generálás megfelelően lezajlott a rendszer 

 

yadik felmérési időszakról van szó. Az 

első felmérési időszakban csak két felmérési időszak lesz. A felmérési 

időszakban az év az adott évad kezdő éve lesz. Így a rendszerben az első 

as évadban az első felmérési 

Felmérés megvalósítási határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a 

szövetség meg fog határozni egy időintervallumot, amelyen belül az adott 

felmérést el kell végezni. A felmérés elvégzésének határideje kerül 

megjelenítésre ebben az oszlopban. A felmérés megvalósítási intervallum 

igazolható át egy játékos, ameddig az átadó 

sportszervezetnél nem került rögzítésre az adott felmérési időszakra vonatkozó 

Felmérés rögzítési határidő: minden egyes felmérési időszakhoz a szövetség 

által meghatározásra kerül egy felmérési adatok rögzítésére vonatkozó 

határidő, melyen belül a felmérési adatok rögzítése elvégezhető. Amennyiben 

rtszervezet rögzíteni a felmérési időszak 

eredményeit, ezt csak büntetés megfizetése után teheti meg.  



 
 

• Felmérésben érintett/rögzített csapatok száma: az adott felmérési időszakban 

érintett U14, U16, U18 csapatok száma kerül megjelenítésre, valamint hogy az

érintett csapatok közül melyek felmérési adatainak a rögzítése történt meg.

• Felmérésben érintett/rögzített játékosok száma: az adott felmérésben érintett 

U14, U16, U18 korosztályú játékosok száma kerül megjelenítésre, valamint 

hogy az érintett játékosok k

• Létrehozás dátuma: az adott felmérési időszak mikor kerül létrehozásra

• Rögzítése dátuma: az adott felmérési időszak mikor került rögzítésre

• Felmérés státusza: az adott felmérési időszak státusza

o Szerkesztés alatt: még nem történt meg az összes csapat összes 

játékosának felmérési adatainak rögzítése, a csapatok felmérési adatait 

rögzítő űrlapok még szerkeszthetők

o Beküldött: a felmérési időszak határidőn belül beküldésre került, az 

összes csapat öss

o Határidőn túl beküldött: a felmérési időszak rögzítési határidején túl 

került beküldésre az adott felmérési időszak

• Műveletek: 

o : a 

játékosok lis

fájlba a felmérési adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető.

o : a gombra kattintva az adott felmérési időszakhoz 

importálni a felmért játékosok felmérési adatait

o : a gombra

egészét. Ez a gomb csak akkor kerül megjelenítésre, ha az összes csapat 

felmérési adatai egyesével rögzítésre kerültek. 

• Csapatok felmérési lapja megjelenítése vagy elrejtése: erre a gombra k

megjelenítésre kerül

el kell végezni a felmérést.
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Felmérésben érintett/rögzített csapatok száma: az adott felmérési időszakban 

érintett U14, U16, U18 csapatok száma kerül megjelenítésre, valamint hogy az

érintett csapatok közül melyek felmérési adatainak a rögzítése történt meg.

Felmérésben érintett/rögzített játékosok száma: az adott felmérésben érintett 

U14, U16, U18 korosztályú játékosok száma kerül megjelenítésre, valamint 

hogy az érintett játékosok közül hány játékos felmérési adatai került rögzítésre.

Létrehozás dátuma: az adott felmérési időszak mikor kerül létrehozásra

Rögzítése dátuma: az adott felmérési időszak mikor került rögzítésre

Felmérés státusza: az adott felmérési időszak státusza 

Szerkesztés alatt: még nem történt meg az összes csapat összes 

játékosának felmérési adatainak rögzítése, a csapatok felmérési adatait 

rögzítő űrlapok még szerkeszthetők 

Beküldött: a felmérési időszak határidőn belül beküldésre került, az 

összes csapat összes játékosának felmérési adatai rögzítésre kerültek

Határidőn túl beküldött: a felmérési időszak rögzítési határidején túl 

került beküldésre az adott felmérési időszak 

: a gombra kattintva az adott felmérési időszakban felmérendő 

játékosok listáját exportálja ki a rendszer excel formátumban. Az excel 

fájlba a felmérési adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető.

: a gombra kattintva az adott felmérési időszakhoz 

importálni a felmért játékosok felmérési adatait 

: a gombra kattintva lehet rögzíteni a felmérési időszak teljes 

egészét. Ez a gomb csak akkor kerül megjelenítésre, ha az összes csapat 

felmérési adatai egyesével rögzítésre kerültek.  

Csapatok felmérési lapja megjelenítése vagy elrejtése: erre a gombra k

gjelenítésre kerül azon U14, U16, U18 csapatok listája, melyek játékosainál 

el kell végezni a felmérést. 
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Felmérésben érintett/rögzített csapatok száma: az adott felmérési időszakban 

érintett U14, U16, U18 csapatok száma kerül megjelenítésre, valamint hogy az 

érintett csapatok közül melyek felmérési adatainak a rögzítése történt meg. 

Felmérésben érintett/rögzített játékosok száma: az adott felmérésben érintett 

U14, U16, U18 korosztályú játékosok száma kerül megjelenítésre, valamint 

özül hány játékos felmérési adatai került rögzítésre. 

Létrehozás dátuma: az adott felmérési időszak mikor kerül létrehozásra 

Rögzítése dátuma: az adott felmérési időszak mikor került rögzítésre 

Szerkesztés alatt: még nem történt meg az összes csapat összes 

játékosának felmérési adatainak rögzítése, a csapatok felmérési adatait 

Beküldött: a felmérési időszak határidőn belül beküldésre került, az 

zes játékosának felmérési adatai rögzítésre kerültek 

Határidőn túl beküldött: a felmérési időszak rögzítési határidején túl 

gombra kattintva az adott felmérési időszakban felmérendő 

táját exportálja ki a rendszer excel formátumban. Az excel 

fájlba a felmérési adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető. 

: a gombra kattintva az adott felmérési időszakhoz lehetséges 

kattintva lehet rögzíteni a felmérési időszak teljes 

egészét. Ez a gomb csak akkor kerül megjelenítésre, ha az összes csapat 

Csapatok felmérési lapja megjelenítése vagy elrejtése: erre a gombra kattintva 

, melyek játékosainál 



 
 

o Csapat neve/korosztály: a csapat neve és korosztálya kerül 

megjelenítésre

o Bajnokság neve: az adott csapat mely bajnokságban került indításra

o Játékosok száma: 

játékengedéllyel játszó játékosok számát jeleníti meg,

csapatnál felmérendő játékosok számát. Az 

algoritmus alapján kerülnek meghatározásra a játékosszámok a több 

csapatban játszó játékosok esetében. 

o Rögzítés időpontja: az adott csapat felmérési adatlapjának rögzítése 

mikor történt mge

o Rögzítéskori edző neve: az

volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon kerül bekérésre ez 

az adat)

o Rögzítéskori erőnléti edző neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon

kerül bekérésre ez az adat)

o Rögzítést elvégző személy neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon 

kerül bekérésre ez az adat)

o Műveletek: 

 

adatainak rögzítésére szolgáló űrlap

 

adott csapatnál felmérendő játékosok listáját exportálja ki a 

rendszer excel formátumban. Az excel

adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető.
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Csapat neve/korosztály: a csapat neve és korosztálya kerül 

megjelenítésre 

Bajnokság neve: az adott csapat mely bajnokságban került indításra

Játékosok száma: ez a szám nem feltétlenül az adott csapatnál 

játékengedéllyel játszó játékosok számát jeleníti meg,

csapatnál felmérendő játékosok számát. Az 1.4 fejezetben részletezett 

algoritmus alapján kerülnek meghatározásra a játékosszámok a több 

csapatban játszó játékosok esetében.  

Rögzítés időpontja: az adott csapat felmérési adatlapjának rögzítése 

mikor történt mge 

Rögzítéskori edző neve: az adott csapatnál a felmérés időpontjánál ki 

volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon kerül bekérésre ez 

az adat) 

Rögzítéskori erőnléti edző neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon

kerül bekérésre ez az adat) 

Rögzítést elvégző személy neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon 

kerül bekérésre ez az adat) 

Műveletek:  

: az ikonra kattintva nyitható meg az adott csapat felm

adatainak rögzítésére szolgáló űrlap 

: a gombra kattintva az adott felmérési időszakban az 

adott csapatnál felmérendő játékosok listáját exportálja ki a 

rendszer excel formátumban. Az excel fájlba a felmérési 

adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető.
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Csapat neve/korosztály: a csapat neve és korosztálya kerül 

Bajnokság neve: az adott csapat mely bajnokságban került indításra 

a szám nem feltétlenül az adott csapatnál 

játékengedéllyel játszó játékosok számát jeleníti meg, hanem az adott 

fejezetben részletezett 

algoritmus alapján kerülnek meghatározásra a játékosszámok a több 

Rögzítés időpontja: az adott csapat felmérési adatlapjának rögzítése 

adott csapatnál a felmérés időpontjánál ki 

volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon kerül bekérésre ez 

Rögzítéskori erőnléti edző neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon 

Rögzítést elvégző személy neve: az adott csapatnál a felmérés 

időpontjánál ki volt az edző (a felmérési adatokat rögzítő adatlapon 

: az ikonra kattintva nyitható meg az adott csapat felmérési 

: a gombra kattintva az adott felmérési időszakban az 

adott csapatnál felmérendő játékosok listáját exportálja ki a 

fájlba a felmérési 

adatokat rögzítve az import fájl könnyen elkészíthető. 



 
 

 

csapatához lehetséges importálni a felmért játékosok felmérési 

adatait

1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2.1.4.1.2. Felmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisan

Egy csapat felmérési adatainak szerkesztését az előző pontban ismertetett listában 

található  ikonra kattintva lehetséges. 

megadása kötelező: 

• Felmérési adatok rögzítésekor a csapat edzőjének

az adott évadban érvényes edzői kártyaszám és az edző születési dátumának 

megadásával lehetséges. Csak azon edzők adatai kerülnek beemelésre az edzői 

regisztrációs rendszerből, akiknek az adatok megadásakor az edzői 

rendszerben az edzői regisztrációs lapjuk státusza 

„Kártya letöltve” státuszú

• Az edzői kártyaszám mellett található „Levezénylésért felelős” checkboxot 

bepipálva az edző adatai átmásolásra kerülnek a „Felmérés levezényléséért 

felelős személy adataihoz

• Amennyiben a felmérés levezényl

elvégző személy nem edző, akkor egy legördülő menüből lehet kiválasztani az 

adott személy adatait.

adminisztratív személyzete” menüpontban lehetséges. 

• Felmérés időpontja mezőbe meg kell adni a felmérés elvégzésének tényleges 

időpontját. A felmérésekről videofelvételt kell készíteni, melyet tárolni kell és 

ezeket a felvételeket a szövetség szúrópróbaszerűen ellenőrizheti

• Felmérés helyszíne legördülő menüből k

felmérése hol kerül elvégzésre. A felmérési helyszín legördülő menü tartalmát 

a „Felmérési helyszínek” menüponton keresztül lehet konfigurálni.

• A fenti adatok megadása után felsorolásra kerülnek az adott csapatban 

felmérendő játékosok
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: a gombra kattintva az adott felmérési időszak adott 

csapatához lehetséges importálni a felmért játékosok felmérési 

adatait 

Felmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisanFelmérési adatok rögzítése manuálisan    

ési adatainak szerkesztését az előző pontban ismertetett listában 

ikonra kattintva lehetséges. Az űrlapot megnyitva a következő adatok 

Felmérési adatok rögzítésekor a csapat edzőjének és erőnléti edzőjének

adban érvényes edzői kártyaszám és az edző születési dátumának 

megadásával lehetséges. Csak azon edzők adatai kerülnek beemelésre az edzői 

regisztrációs rendszerből, akiknek az adatok megadásakor az edzői 

rendszerben az edzői regisztrációs lapjuk státusza „Kártya kiküldve” vagy 

„Kártya letöltve” státuszú. 

Az edzői kártyaszám mellett található „Levezénylésért felelős” checkboxot 

bepipálva az edző adatai átmásolásra kerülnek a „Felmérés levezényléséért 

felelős személy adataihoz 

Amennyiben a felmérés levezényléséért felelős és felmérési adatok rögzítését 

elvégző személy nem edző, akkor egy legördülő menüből lehet kiválasztani az 

adott személy adatait. A legördülő menü tartalmát konfigurálni a „Felmérések 

adminisztratív személyzete” menüpontban lehetséges.  

érés időpontja mezőbe meg kell adni a felmérés elvégzésének tényleges 

időpontját. A felmérésekről videofelvételt kell készíteni, melyet tárolni kell és 

ezeket a felvételeket a szövetség szúrópróbaszerűen ellenőrizheti

Felmérés helyszíne legördülő menüből ki kell választani, hogy az adott csapat 

felmérése hol kerül elvégzésre. A felmérési helyszín legördülő menü tartalmát 

a „Felmérési helyszínek” menüponton keresztül lehet konfigurálni.

A fenti adatok megadása után felsorolásra kerülnek az adott csapatban 

lmérendő játékosok azonosító adataikkal együtt, valamint a hat felmérendő 
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: a gombra kattintva az adott felmérési időszak adott 

csapatához lehetséges importálni a felmért játékosok felmérési 

ési adatainak szerkesztését az előző pontban ismertetett listában 

Az űrlapot megnyitva a következő adatok 

és erőnléti edzőjének adatait 

adban érvényes edzői kártyaszám és az edző születési dátumának 

megadásával lehetséges. Csak azon edzők adatai kerülnek beemelésre az edzői 

regisztrációs rendszerből, akiknek az adatok megadásakor az edzői 

„Kártya kiküldve” vagy 

Az edzői kártyaszám mellett található „Levezénylésért felelős” checkboxot 

bepipálva az edző adatai átmásolásra kerülnek a „Felmérés levezényléséért 

éséért felelős és felmérési adatok rögzítését 

elvégző személy nem edző, akkor egy legördülő menüből lehet kiválasztani az 

A legördülő menü tartalmát konfigurálni a „Felmérések 

érés időpontja mezőbe meg kell adni a felmérés elvégzésének tényleges 

időpontját. A felmérésekről videofelvételt kell készíteni, melyet tárolni kell és 

ezeket a felvételeket a szövetség szúrópróbaszerűen ellenőrizheti 

i kell választani, hogy az adott csapat 

felmérése hol kerül elvégzésre. A felmérési helyszín legördülő menü tartalmát 

a „Felmérési helyszínek” menüponton keresztül lehet konfigurálni. 

A fenti adatok megadása után felsorolásra kerülnek az adott csapatban 

azonosító adataikkal együtt, valamint a hat felmérendő 



 
 

adatot rögzítendő mező (plank, húzódzkodás, fekvenyomás, medicinlabda 

dobás, felugrás, Agility T

• Az egyes mezőkbe csak számok írhatóak, a fekvenyomás mezőbe egy 

tizedesjegyig írható be szám, a medicinlabda dobás mezőbe két tizedesjegyig. 

• Az egyes mezők között a TAB billentyű megnyomásával lehet lépkedni.

• Az egyes mezők mentését a rendszer a mezőből történő ellépés során 

automatikusan elvégzi

• Az egyes mezőkön elírás elleni védel

futnak le 

Az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer pirossal megjeleníti, hogy mely mezők 

nem kerültek kitöltésre vagy mely mezők kitöltése helytelen.

rendszer az ellenőrzést újra elvégzi, amennyiben minden adat helyesen került kitöltésre, az 

adott csapat adott időszakra vonatkozó felmérési adatai rögzítésre kerültek. 

AZ összes csapat felmérési adatainak rögzítése után az adott felmérési időszak is 

rögzíthető a „Műveletek” oszlopban található zöld pipa ikonra kattintva. 

1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3.1.4.1.3. Felmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálással

Amennyiben egy sportszervezet használja a felmérendő játékosok exportálása 

funkciót, az így generált excelbe a felmérési adatokat 

való beírása már nem szükséges, az importálás funkció segítségével az adatok a rendszerbe 

könnyedén rögzíthetők. Az importálás funkciót lehet használni csapatonként és 

sportszervezeti szinten is. Az alábbiakra kell figyeln

• Az importálandó állomány csak abban a felépítésben, oszlopfejlécekkel, 

oszlopsorrenddel 

• Csapatonkénti csak az adott csapathoz tartozó játékosok adatait tartalmazza az 

importálandó állomány

• Ellenőrzésre kerül, hogy a játékosazonosító alapján az adott játékos adatai 

helyesek-e, nem kerültek

nem csúszott-e el az excel kitöltése során valamelyik sor törlés, beszúrás miatt 
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adatot rögzítendő mező (plank, húzódzkodás, fekvenyomás, medicinlabda 

dobás, felugrás, Agility T-test) 

Az egyes mezőkbe csak számok írhatóak, a fekvenyomás mezőbe egy 

rható be szám, a medicinlabda dobás mezőbe két tizedesjegyig. 

Az egyes mezők között a TAB billentyű megnyomásával lehet lépkedni.

Az egyes mezők mentését a rendszer a mezőből történő ellépés során 

automatikusan elvégzi 

Az egyes mezőkön elírás elleni védelemként az 1.4 fejezetben leírt ellenőrzések 

Az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer pirossal megjeleníti, hogy mely mezők 

y mely mezők kitöltése helytelen. A „Rögzítés” gombra kattintva a 

rendszer az ellenőrzést újra elvégzi, amennyiben minden adat helyesen került kitöltésre, az 

adott csapat adott időszakra vonatkozó felmérési adatai rögzítésre kerültek. 

mérési adatainak rögzítése után az adott felmérési időszak is 

rögzíthető a „Műveletek” oszlopban található zöld pipa ikonra kattintva.  

Felmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálássalFelmérési adatok rögzítése importálással    

egy sportszervezet használja a felmérendő játékosok exportálása 

excelbe a felmérési adatokat beírva az adatok elektronikus felületen 

való beírása már nem szükséges, az importálás funkció segítségével az adatok a rendszerbe 

rögzíthetők. Az importálás funkciót lehet használni csapatonként és 

Az alábbiakra kell figyelni az importálásnál: 

Az importálandó állomány csak abban a felépítésben, oszlopfejlécekkel, 

oszlopsorrenddel importálható, ahogy azt a rendszer az export során előállítja

csak az adott csapathoz tartozó játékosok adatait tartalmazza az 

landó állomány 

Ellenőrzésre kerül, hogy a játékosazonosító alapján az adott játékos adatai 

e, nem kerültek-e elírásra/átírásra/módosításra véletlenül az adatok, 

e el az excel kitöltése során valamelyik sor törlés, beszúrás miatt 

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

adatot rögzítendő mező (plank, húzódzkodás, fekvenyomás, medicinlabda 

Az egyes mezőkbe csak számok írhatóak, a fekvenyomás mezőbe egy 

rható be szám, a medicinlabda dobás mezőbe két tizedesjegyig.  

Az egyes mezők között a TAB billentyű megnyomásával lehet lépkedni. 

Az egyes mezők mentését a rendszer a mezőből történő ellépés során 

fejezetben leírt ellenőrzések 

Az „Ellenőrzés” gombra kattintva a rendszer pirossal megjeleníti, hogy mely mezők 

A „Rögzítés” gombra kattintva a 

rendszer az ellenőrzést újra elvégzi, amennyiben minden adat helyesen került kitöltésre, az 

adott csapat adott időszakra vonatkozó felmérési adatai rögzítésre kerültek.  

mérési adatainak rögzítése után az adott felmérési időszak is 

egy sportszervezet használja a felmérendő játékosok exportálása 

az adatok elektronikus felületen 

való beírása már nem szükséges, az importálás funkció segítségével az adatok a rendszerbe 

rögzíthetők. Az importálás funkciót lehet használni csapatonként és 

Az importálandó állomány csak abban a felépítésben, oszlopfejlécekkel, 

importálható, ahogy azt a rendszer az export során előállítja 

csak az adott csapathoz tartozó játékosok adatait tartalmazza az 

Ellenőrzésre kerül, hogy a játékosazonosító alapján az adott játékos adatai 

e elírásra/átírásra/módosításra véletlenül az adatok, 

e el az excel kitöltése során valamelyik sor törlés, beszúrás miatt  



 
 

• Ellenőrzésre kerül, hogy a beírt felmérési adatok a szövetség által 

meghatározott intervallumon belül vannak

• Ha sportszervezeti szintű importálást végez a felhasználó, amely sok csapat 

adatait tartalmazza, csak a szerkesztés alatti státuszú csapatokhoz kerül

beimportálásra felmérési adat

• Ha szerkesztés alatti státuszú csapat adatai szerepelnek az importálási 

táblázatban, akkor az adott csapathoz manuálisan rögzített felmérési adatok 

felülírásra kerülnek az importálandó táblázatban lévő adatokkal

• Az importálással az egyes csapatok és a felmérési időszak véglegesítése nem 

történik meg, csak a játékosok felmérési adatai kerülnek beírásra az 

adatbázisba 

A  gombra kattintva az alábbi felület jelenik meg:

Az importálandó excel fájlt kétféleképpen lehetséges feltölteni a rendszerbe:

• a „Kattintson vagy húzza ide az Excel

kell keresnie a felhasználónak a számítógépén lévő állományt

• egy fájlkezelőben megkeresve az importá

használva a fájl ráhúzható a „Kattintson vagy húzza ide az Excel

feltöltéshez” területre

 A fájlok bármelyik módszerre

ellenőrzi az importálandó adatokat, megjeleníti az

tartalmaznak az adatok, azt a

egérkurzorral, megjelenítésre kerül az adott mezővel kapcsolatos hiba. 
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nőrzésre kerül, hogy a beírt felmérési adatok a szövetség által 

meghatározott intervallumon belül vannak-e 

Ha sportszervezeti szintű importálást végez a felhasználó, amely sok csapat 

adatait tartalmazza, csak a szerkesztés alatti státuszú csapatokhoz kerül

beimportálásra felmérési adat 

Ha szerkesztés alatti státuszú csapat adatai szerepelnek az importálási 

táblázatban, akkor az adott csapathoz manuálisan rögzített felmérési adatok 

felülírásra kerülnek az importálandó táblázatban lévő adatokkal

sal az egyes csapatok és a felmérési időszak véglegesítése nem 

történik meg, csak a játékosok felmérési adatai kerülnek beírásra az 

gombra kattintva az alábbi felület jelenik meg: 

38. ábra Importálás kezdőképernyő 

z importálandó excel fájlt kétféleképpen lehetséges feltölteni a rendszerbe:

a „Kattintson vagy húzza ide az Excel-t a feltöltéshez” gombra kattintva meg 

kell keresnie a felhasználónak a számítógépén lévő állományt

egy fájlkezelőben megkeresve az importálandó fájlt a drag&drop módszert 

használva a fájl ráhúzható a „Kattintson vagy húzza ide az Excel

feltöltéshez” területre 

A fájlok bármelyik módszerrel történő feltöltése (importálása) után a rendszer 

enőrzi az importálandó adatokat, megjeleníti azokat a felületen és amennyiben hibát 

tartalmaznak az adatok, azt a mezőt piros háttérrel jelzi. A mező felé navigálva az 

egérkurzorral, megjelenítésre kerül az adott mezővel kapcsolatos hiba.  
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nőrzésre kerül, hogy a beírt felmérési adatok a szövetség által 

Ha sportszervezeti szintű importálást végez a felhasználó, amely sok csapat 

adatait tartalmazza, csak a szerkesztés alatti státuszú csapatokhoz kerül 

Ha szerkesztés alatti státuszú csapat adatai szerepelnek az importálási 

táblázatban, akkor az adott csapathoz manuálisan rögzített felmérési adatok 

felülírásra kerülnek az importálandó táblázatban lévő adatokkal 

sal az egyes csapatok és a felmérési időszak véglegesítése nem 

történik meg, csak a játékosok felmérési adatai kerülnek beírásra az 

 

z importálandó excel fájlt kétféleképpen lehetséges feltölteni a rendszerbe: 

t a feltöltéshez” gombra kattintva meg 

kell keresnie a felhasználónak a számítógépén lévő állományt 

landó fájlt a drag&drop módszert 

használva a fájl ráhúzható a „Kattintson vagy húzza ide az Excel-t a 

l történő feltöltése (importálása) után a rendszer 

és amennyiben hibát 

A mező felé navigálva az 



 
 

39

A „Hibás adatok mezőszámának és a hibaüzenetek megjelenítése” checkboxra 

kattintva a rendszer mindegyik hibás mező kapcsán megjeleníti, hogy 

fájl melyik celláját jelenti, valamint hogy az adott mezővel kapcsolato
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39. ábra Hibás adatokat tartalmazó importálás eredménye 

 

A „Hibás adatok mezőszámának és a hibaüzenetek megjelenítése” checkboxra 

kattintva a rendszer mindegyik hibás mező kapcsán megjeleníti, hogy a hibás mező az

fájl melyik celláját jelenti, valamint hogy az adott mezővel kapcsolatosan mi a konkrét hiba. 

40. ábra Hibás mezők hibaüzeneteinek megjelenítése 
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A „Hibás adatok mezőszámának és a hibaüzenetek megjelenítése” checkboxra 

a hibás mező az excel 

mi a konkrét hiba.  

 



 
 
Az importálási próbálkozások a

utólag visszakövethetőek, így az importfájlban található hibákat ezen előzmé

könnyen lehet javítani.  

1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4.1.4. Határidőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítés

Az egyes felmérési időszakok

kötelezettek a sportszervezetek:

• Felmérés elvégzési határidő: az adott felmérési időszak hónapjának 1. 

a 15. napjáig (november 1 

kötelezően meg kell történnie az összes érintett játékos felmérésének

• Felmérési adatok rögzítési határideje: 

(november 20., jan

tölteni és rögzíteni csapatonként a felmérési eredményeket, majd magát a 

felmérési időszakot is

• A felmérési időszak rögzítési határidejének elmulasztása esetén

bizonyos összegű 

eredeti határidőtől számított 5 napig

május 25.) 

• A második határidő elmulasztása esetén 

újra rögzíthetővé a felmérési időszak 

30., március 30., május 30.) 

• Mindegyik határidő elmulasztása esetén a sportszervezet kizárásra kerül a TAO 

támogatásból 

• A büntetésekről a rendszer díjbekérőt generál, melyet kártyás fizetéssel és 

utalással is be lehet

díjbekérő azonosítóját pontosan megadni!
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Az importálási próbálkozások az „Importálási előzmények” menüpontban bármikor 

utólag visszakövethetőek, így az importfájlban található hibákat ezen előzmé

Határidőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítésHatáridőn túl történő rögzítés    

Az egyes felmérési időszakokhoz kapcsolódóan a következő határidők betartására 

kötelezettek a sportszervezetek: 

Felmérés elvégzési határidő: az adott felmérési időszak hónapjának 1. 

a 15. napjáig (november 1 – 15.; január 1 – 15.; március 1 –

kötelezően meg kell történnie az összes érintett játékos felmérésének

Felmérési adatok rögzítési határideje: az adott felmérési időszak 20. napjáig 

(november 20., január 20., március 20., május 20.) a NYÍL rendszerbe fel kell 

tölteni és rögzíteni csapatonként a felmérési eredményeket, majd magát a 

felmérési időszakot is 

A felmérési időszak rögzítési határidejének elmulasztása esetén

bizonyos összegű büntetés megfizetésével rögzíthetők a felmérési adatok az 

eredeti határidőtől számított 5 napig (november 25., január 25., március 25., 

A második határidő elmulasztása esetén újabb büntetés megfizetésével válik 

újra rögzíthetővé a felmérési időszak további 5 napig (november 30., január 

30., március 30., május 30.)  

Mindegyik határidő elmulasztása esetén a sportszervezet kizárásra kerül a TAO 

ről a rendszer díjbekérőt generál, melyet kártyás fizetéssel és 

utalással is be lehet fizetni. Utalás esetén a közlemény rovatban kérjük a 

díjbekérő azonosítóját pontosan megadni! 
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z „Importálási előzmények” menüpontban bármikor 

utólag visszakövethetőek, így az importfájlban található hibákat ezen előzményadatok alapján 

hoz kapcsolódóan a következő határidők betartására 

Felmérés elvégzési határidő: az adott felmérési időszak hónapjának 1. napjától 

– 15.; május 1 – 15.) 

kötelezően meg kell történnie az összes érintett játékos felmérésének 

az adott felmérési időszak 20. napjáig 

uár 20., március 20., május 20.) a NYÍL rendszerbe fel kell 

tölteni és rögzíteni csapatonként a felmérési eredményeket, majd magát a 

A felmérési időszak rögzítési határidejének elmulasztása esetén már csak egy 

rögzíthetők a felmérési adatok az 

(november 25., január 25., március 25., 

újabb büntetés megfizetésével válik 

további 5 napig (november 30., január 

Mindegyik határidő elmulasztása esetén a sportszervezet kizárásra kerül a TAO 

ről a rendszer díjbekérőt generál, melyet kártyás fizetéssel és 

fizetni. Utalás esetén a közlemény rovatban kérjük a 


