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A kapcsolattartói fejlesztés leírása 
 

JET-SOL  

jóváhagyás 

Leírás Készítette Jóváhagyta 

 Dani Gábor  

 

MLSZ 

jóváhagyás 

Dátum Jóváhagyta Aláírta 

   

Bemutató szükséges? [ ] 

(Amennyiben szükséges a fejlesztés bemutatója, kérjük bejelölni.) 
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1 DOKUMENTUM KONTROLL 

1.1 Verziók 

Verzió Kelt Megjegyzések Készítette Jóváhagyta 
  

Felhasználói útmutató Dani Gábor 

 

1.2 Fogalmak és rövidítések 

Fogalom/rövidítés Leírás 

MLSZ Magyar Labdarúgó Szövetség 

IFA Integrált Futball Alkalmazás 

JS Jet-Sol 
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2 A FEJLESZTÉS RÖVID BEMUTATÁSA 

A fejlesztés rövid bemutatása a tárgy alapján. 

 A fejlesztés célja, hogy egy adott sportszervezetnél csak egy adminisztrátor és egy elnök 
lehessen, aki rendelkezhet az ott levő összes joggal, valamint ő is oszthatja ki azokat a többi 
kapcsolattartó között minden évad végéig szólóan. Adminisztrátori jog megszerzéséhez egy 
elnöki jóváhagyási dokumentum feltöltése és annak MLSZ oldali ellenőrzése szükséges, 
melynek sablonja a Nyomtatványok menüpont alatt megtalálható. A jogosultságok között a 
típusok korlátozott számban oszthatóak ki, ez alól kivételt képez a verseny ügyintézői 
jogosultság, minden más típusból csak kettőt lehet rögzíteni. 
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3 A FEJLESZTÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA 

 

A fejlesztéshez tartozó részletes használati útmutató (leírás, képernyő kép). 

 A sportszervezeti adminisztrátor rendelkezik minden jogcsoporttal az adott egyesületen belül, 
ezt elérheti a Sportszervezetek – Kapcsolattartók menüpont alatt. 

 

 Amennyiben egy új személyt szükséges rögzíteni az egyesülethez, azt az Új felvitel gombra 
kattintva lehet megtenni. A felugró ablakban legalább két személyes adat megadása után 
lehet beazonosítani a személyt a Keresés gomb megnyomása után. Ha sikerült a rögzítés, 
majd a jogok beállítása, a Ment és Bezár gombbal lehet elmenteni az új személyt. 

 

 Mivel a „Verseny ügyintézőn” kívül minden jogcsoportnál korlátozás került bevezetésre, így 
ha az egyesületen belül a jogosultságokhoz a maximális 2 személyen felül továbbiakat 
szeretnénk rögzíteni a rendszer egy felugró ablak formájában figyelmeztet, hogy már elérte a 
maximumot, és újat csak akkor lehet rögzíteni, ha egy korábbi jogot kitörölt. 
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 Az Átemelés az előző évadból gombra kattintva elérhetővé válnak a sportszervezethez 
tartozó előző évadban rögzített személyek jogcsoportonként. 

 

 Minden jogosultsági csoporton belül látszik, hogy pontosan hány személy lett már rögzítve, a 
verseny ügyintézőkön kívül ez a szám maximum 2 lehet az MLSZ szabályozása értelmében. 
Amennyiben van tavalyról átemelhető ügyintéző, akkor a listában való kiválasztása után az 
Átemel gomb megnyomása után lehet rögzíteni az idei évadra vonatkozóan. 

 Amennyiben évadváltás történt természetesen minden jogosultság megvonásra kerül. 
A menüpontok megmaradnak, de használhatatlanná válnak, ilyen esetekben szükséges 
jelezni a sportszervezet adminisztrátora felé, hogy rögzítse a személyt a jelenlegi évadra 
is, és utána a jogosultságok ismét használhatóva válnak. 
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 Ha egy kapcsolattartót adminisztrátorként szeretne rögzíteni a sportszervezethez, akkor 
szükséges feltöltenie egy elnöki meghatalmazást, amelyhez a sablont a Nyomtatványok 
menüpont alatt érheti el. 

 

 

 

 Ha a sportszervezetnél korábban nem volt még rögzítve sem elnökként, sem 
adminisztrátorként egy felhasználó sem, akkor szükséges felvenni a kapcsolatot a megyei 
igazgatósággal, ahol tudják rögzíteni a személyt az egyesülethez. 
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