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1 SPORTSZERVEZETI ADMINISZTRÁCIÓ 

E fejezetben a sportszervezetekkel kapcsolatos adminisztrációs lépések, lehetőségek kerülnek 
bemutatásra. 

 

A sportszervezetek felkészítő edzői évadonként és időszakonként (szezononként) ebben a 
menüpontban rögzíthetik fel a csapataikat, a csapatok tagjait, ill. a csapatoknak tartott edzések adatait. 
A rögzítésre akkor van lehetőség, ha a sportszervezeteket és felkészítő edzőiket a csoportvezetők 
felrögzítették a szervezeti struktúrába. Továbbá itt ellenőrizhetik és hagyhatják jóvá a hozzájuk tartozó 
egyesület adatait! 

 

 

Sportszervezeti adminisztráció 

 

1.1 Sportszervezeti adatok ellenőrzése 

E menüpont alatt van lehetősége a felkészítő edzőknek a hozzájuk tartozó egyesület adatainak 
ellenőrzésére. Ezt minden évad minden szezonjában le kell ellenőriznie a felhasználónak, enélkül a 
rendszer nem fog az adott egyesülettel szerződést kötni! A menüpontra belépve a felkészítő edző csak 
a hozzátartozó egyesületet / egyesületeket látja és csak azok nevében járhat el. Régiós-, alközpont 
vagy éppen csoport vezetőként / koordinátorként a felhasználók az aljájuk tartozó egyesületek nevében 
is eljárhatnak! 
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A felületen egy sportszervezetet kijelölve majd az Ellenőriz gombot megnyomva van lehetőség az adott 
egyesület adatainak ellenőrzésére. A gomb megnyomásának hatására egy új ablak jelenik meg a 
felhasználó előtt, melyben az egyesülethez tartozó összes elérhető adat megjelenítésre kerül. 

A felület legaljább elhelyezett Adatok helyessége blokkban van lehetősége a felhasználónak az adatok 
helyességének kijelentéséhez. Az itt található legördülő listából válassza ki a „helyesek” lehetőséget, 
majd nyomja meg a Mentés gombot! 
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Ennek hatására a módosítás megtörténik, a felületre visszatérve az egyesülethez tartozó „Frissített?” 
oszlop értéke igenre változik! 

1.2 Csapatok felvétele 

A listában megjelenítésre kerülnek a sportszervezetekhez berögzített csapatok: 

• a szervezeti egység vezetője a hozzá tartozó csapatok adatait láthatja (csak láthatja!) 

• a többi felhasználó csak azon csapatok adatait láthatja és módosíthatja, amelyek esetében ő 
a felkészítő edző 

• az admin felhasználó bármely sportszervezet esetén szerkesztheti a csapatok adatait 

 

Lehetőség van új csapat felvételére, meglévő módosítására, megtekintésére és törlésére. Továbbá 
megadható a csapatok összeállítása is. 
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Csapatok megadása felület 

 

A felületen található Új felvitel gomb segítségével van lehetősége a sportszervezet ügyintézőjének egy 
vagy akár több csapat megadására. A gomb megnyomását követően egy új ablak jelenik meg, melyben 
a következő adatok megadására van lehetőség: 

 

 

Csapat felvitele 
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• Sportszervezet: ha a felhasználóhoz a fentiek alapján csak egy sportszervezet tartozik, akkor 
annak a neve az alapértelmezett érték - egyébként ugyanazok közül a sportszervezetek közül 
választhat a felhasználó, amelyek közül a szűrésben is választhat 

• Sportág: listából választható - alapértelmezetten a szűrésben megadott sportág - nem 
módosítható 

• Nem: férfi / nő listából választható 

• Korosztály: a szűrt évadhoz tartozó listából választható 

• Csapat neve: szöveg adható meg 

• Csapatvezető: a kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb megnyomásával 
választható ki 

 

A szerkesztő felületen megtalálható „Ment” és „Ment és Bezár” gombok megnyomásával a felvitt csapat 
elmenthető, a „Bezár” gomb megnyomását követően a rendszer megszakítja a felvitelt, az adatok nem 
kerülnek mentésre, az ablak bezáródik. 

 

A Módosít gomb megnyomását követően lehetőség van a kijelölt csapat módosítására. A Megtekint 
gombbal a kijelölt csapat adatai megtekinthetőek a felugró ablakban, ezesetben nincs lehetőség 
módosításra. A Töröl gomb megnyomását követően először egy megerősítést kérő ablak jelenik meg: 
az Igen választásával a kijelölt csapat törlésre kerül, a Mégsem gombbal a törlési folyamat megszakad, 
a kijelölt csapat nem kerül törlésre. 

 

 

Csapat törlése 

 

1.2.1 Csapatok összeállítása 

Lehetőség van a kijelölt csapat összeállításának megadására az Összeállítás gomb megnyomását 
követően. Az új oldalon található listában azok a játékosok jelennek meg, akik az adott csapathoz már 
hozzá vannak rendelve. 
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Egy csapat játékosai 

 

A felületen található Hozzáad gomb megnyomását követően egy új ablak jelenik meg, melyben a 
csapathoz még hozzá nem adott játékosok jelennek meg. A nevek előtt található jelölőnégyzetek 
segítségével a játékos kiválasztható, a Tovább gomb megnyomásával pedig megtörténik a csapathoz 
adás.  

 

A Töröl gombbal törölhető a csapatból a kijelölt játékos, a Vissza gombbal pedig lehetőség van 
visszatérni a csapatok listájához. 

 

 



 

 

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez BIZALMAS INFORMÁCIÓ 9. 

Bozsik Egyesületi Program oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
  1.0 verzió  |  2016. 03. 29. 

Játékos törlése 

1.3 Edzések rögzítése 

Ezen a fülön van lehetőség adott sportszervezet csapataihoz edzések rögzítésére. A listában 
megjelenítésre kerülnek a sportszervezetek csapataihoz berögzített edzések: 

• a szervezeti egység vezetője a hozzá tartozó csapatok edzéseinek adatait láthatja (csak 
láthatja!) 

• a többi felhasználó csak azon csapatok edzés-adatait láthatja és módosíthatja, amelyek 
esetében ő a felkészítő edző 

• az admin felhasználó bármely sportszervezet esetén szerkesztheti a csapatok edzés-adatait 

 

 

Csapatok edzéseinek listája 

 

A felületen az alábbi gombok találhatók: 

• Új felvitel – új edzés felvitele 

• Módosít – a kiválasztott edzés módosítása 

• Megtekint – a kiválasztott edzés megtekintése, módosítás nélkül 

• Töröl – a kiválasztott edzés törlése. Csak az az edzés törölhető, amelyikre még nem történt 
hivatkozás. A törlés megerősítést vár, az edzés csak ezt követően kerül törlésre 

• Összeállítás – csapat játékosainak meghatározása 

• Dokumentumok – az edzéshez tartozó dokumentumok feltöltésének lehetősége 

 

Az Új felvitel gomb megnyomását követően egy új ablak jelenik meg a felhasználó előtt, melyben 
lehetőség van az edzéshez tartozó adatok megadására. Az alábbi mezők kitöltésével adható meg egy 
edzés: 

• Sportszervezet: a kiválasztás a sportszervezet kódjának megadásával, vagy Keresés gomb 
megnyomásával listából történhet (csak aktív sportszervezetek választhatóak). A felhasználó 
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ugyanazok közül a sportszervezetek közül választhat, mint amelyek közül a szűréskor, ha csak 
egy ilyen van, akkor az az alapértelmezés 

• Csapat: a választott sportszervezethez tartozó csapatok közül választható 

• Dátumtól: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva 

• Dátumig: alapértelmezetten a Dátumtól mezőben megadott érték, de átírható annál nagyobb 
dátumra 

• Időpont: óó:pp formátumban adható meg az edzés időpontja 

• Helyszín: szövegként adható meg 

• Felkészítő edző: a regisztrációs kód kézzel beírható, vagy a mező melletti Keresés gomb 
megnyomásával választható ki 

• Hossz (perc): pozitív egész szám adható meg - kitöltése kötelező 

• Leírás: szöveg adható meg 

 

 

Edzés felvitele 

 

Mivel a létrejövő rekordok egy-egy napra vonatkoznak, a Módosítás és Megtekintés gombok 
használatakor már csak egy dátum jelenik meg a felületen. 

1.3.1 Edzések összeállítása 

A gombra kattintva a listában megjelennek azok a játékosok, akik már az edzéshez vannak rendelve. 

A felületen található Hozzáad gomb segítségével lehetőség van új játékos edzéshez történő 
hozzáadására. Ekkor egy új ablak jelenik meg, melyben kiválaszthatja (akár többet is) azt a játékost 
(játékosokat), akit az edzéshez kíván hozzáadni. 

A Töröl gombbal lehetőség van a kiválasztott játékos törlésére. Ekkor először egy megerősítést kérő 
ablak jelenik meg, melyben az Igen gomb megnyomásával a játékos törlésre kerül, a Mégsem gombbal 
pedig megszakítható a törlési folyamat. 



 

 

Oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez BIZALMAS INFORMÁCIÓ 11. 

Bozsik Egyesületi Program oktatási anyag az MLSZ-IFA rendszerhez
  1.0 verzió  |  2016. 03. 29. 

1.4 Közös grassroots fesztiválok 

Ebben a menüpontban olyan Bozsik Intézményi versenyek kerülnek megjelenítésre, ahol a rendező 

sportszervezet és a versenyhez tartozó verseny típus  „közös grassroots fesztivál”. 

A listában a sportszervezethez tartozó felhasználók csak a saját sportszervezetük adatait láthatják, az 

adminisztrátor minden rekordot láthat. 

A listanézethez tartozó szűrés: 

• Évad: a labdarúgás évadjai közül választható, alapértelmezetten a dátum szerint aktuális évad. 

A listanézet oszlopai: 

• Sportszervezet 

• Körzeti jóváhagyás dátuma 

• Sportszervezeti jóváhagyás dátuma 

• Fesztivál kódja 

• Fesztivál neve 

• Dátum 

• Helyszín 

• Nem 

• Korosztály 

• Megye 

• Körzet 

• Körzeti szervező 

• Időszak 

 

A listanézet gombja: Teljesítés igazolása 

A gombra kattintva a következő adatok jelennek meg blokkokba rendezve: 

• Verseny adatai (csak megjelenített adatok – nem módosíthatóak): 

o Kód 

o Időszak 

o Dátum 

o Helyszín 

o Nem 

o Korosztály 

o Sportág 

• Rendező sportszervezet (csak megjelenített adatok – nem módosíthatóak): 

o Kód 

o Név 

o Teljesítés dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - a mező csak 

akkor írható, ha a sportszervezeti jóváhagyás dátuma üres. 

• Résztvevő csoportok (táblázatos formában jelennek meg ezek az adatok – nem 

módosíthatóak): 

o Intézmény 

o Csoport 

o Csoportvezető 

o Részletek: ebben az oszlopban az egyes sorokhoz tartozóan megjelenik egy-egy 

Részletek gomb, melyre kattintva egy felugró ablakban (amelyen csak 

egy Bezár gomb van alul) megjelenítésre kerülnek a csoportok összeállításai:  

▪ Azonosító 

▪ Név 

▪ Nem 

▪ Születési dátum 

▪ Anyja neve 

▪ Kiemelkedő?: 
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• Fesztivál dokumentumok (táblázatos formában jelennek meg a versenyhez feltöltött 

dokumentumok): 

o Kód 

o Dátum 

o Megnevezés 

o Letöltés: ebben az oszlopban az egyes sorokhoz tartozóan megjelenik egy-egy 

Letöltés gombot - a gombra kattintva letölthető a dokumentum. 

• Körzeti teljesítés igazolás (egy sorba rendezve jelennek meg az adatok) 

o Megye 

o Körzet 

o Körzeti szervező 

o Teljesítés igazolás dátuma: megadható dátum választóval, vagy kézzel beírva - a mező 

csak akkor jelenik meg, ha a sportszervezeti jóváhagyás dátuma üres. 

  

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

adatok, Bezár hatására mentés nélkül kilépünk a funkcióból. Az első két gomb csak akkor jelenik meg, 

ha a sportszervezeti jóváhagyás dátuma mező üres. 

 


