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1. Belépés www.hunvolley.info 

 

 

A regisztrált közreműködők az emailben kapott személyi kóddal és jelszóval tudnak a felületre belépni. 

A jelszót az első belépés után meg lehet változtatni. (23 -as felület/Személyes 

adatok/JELSZÓVÁLTÁS) 

 

  

http://www.hunvolley.info/
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2. 11-es felület/ Összeállítás megadás jegyzőkönyvhöz 

 

Minden mérkőzés előtt szükséges, hogy a rendszerbe feltöltésre kerüljenek a mérkőzésen szerepeltetni 

kívánt játékosok. A játékosok felöltésére az e-ügyintézőknek van jogosultságuk. Az e-ügyintézőknek 

azonban lehetőségük van a már rendszerben lévő, mérkőzés jegyzőkönyvét összeállító további 

személyek részére is hozzáférést adni az ÖSSZEÁLLÍTÁS MEGADÁS JEGYZŐKÖNYVHÖZ 

menühöz. 

TOVÁBBI SZEMÉLYEK HOZZÁADÁSA CSAPATÖSSZEÁLLÍTÁS 

KEZELÉSHEZ  
 

E-ügyintézők hozzáférés megadása más, a rendszerben lévő személyek részére (pl. edzők, 

jegyzőkönyvvezetők). A rendszerben lévő személyek BackOffice kódját kell az e-ügyintéző kódhoz 

megadni. A rendszerben visszakereshető adott személy kódja az alábbiak szerint is: 

 

 

 

 

Az összeállítás kezelésének jogosultságához a NEM/NEM/IGEN válaszokat állítsa be.  
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A ikonra kattintva megkeresheti adott személy kódját a rendszerben: 

 

 

 

A keresés eredményeként az alábbi lehetőségek választhatók: 

• ikonra kattintva megjelennek a hasonló névhez beírt személyek 

• amennyiben kiválasztotta adott személyt a  gombot nyomja meg 

 

 

ÖSSZEÁLLÍTÁS MEGADÁS JEGYZŐKÖNYVHÖZ 
 

Az összeállítás megadása a 11-es felületen a Digitális ügyintézés/karbantartás alatt lévő „Összeállítás 

megadás jegyzőkönyvhöz” menüből érhető el. 

 

A menüpontra kattintva a rendszer kilistázza az elkövetkezendő 10 nap mérkőzéseit. Ha olyan mérkőzés 

összeállítását szeretné megadni, ami nincs a listában a mérkőzés kódjának megadásával, vagy a „?”-re 

kattintva egy új ablakban megjeleníthető az összes lehetséges mérkőzés. 
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A mérkőzés kiválasztása után a rendszer megjeleníti a mérkőzés űrlapját az alapadatokkal (illetve 

módosítás esetén a már korábban megadott játékosokkal). Ezen a felületen az összeállítás gomb 

megnyomásával lehet szerkesztésre venni az űrlapot. 

 

A szerkesztésre megnyitott űrlapon lehet megadni a mérkőzésen szereplő játékosok és hivatalos 

személyek adatait. A játékosokat egy legördülő menüből kell kiválasztani, majd megadható a mezszám, 

illetve jelölhető a csapatkapitány és a libero. A rendszer csak azokat a játékosokat ajánlja fel, akik adott 

mérkőzésre rendelkeznek versenyzési és játékengedéllyel, illetve a kiválasztás után kikerülnek a 

legördülő menüből a duplázódás elkerülése végett. Kérjük a csapatot a hivatalos jegyzőkönyv szerint 

mezszám növekvő sorrendben állítsa össze!  Amennyiben szükséges, lehetőség van az online 

jegyzőkönyv nyomtatására is. 

Hivatalos személynél a Backoffice kódot kell megadni és a személy jellegét (a jelleghez segítség a felül 

lévő sárga csíkon található). 

 

Az első feltöltések után a később megrendezésre kerülő rendezvényeken már lesz lehetőség a korábbi 

jegyzőkönyvek adatait beimportálni, így gyorsítva a munkát. 
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A játékosok és hivatalos személyek kiválasztása után a „Tárol” gombbal kell menteni az összeállítást a 

rendszerbe, ez fog megjelenni a mérkőzésen a játékvezetőknek. 

 

 

4. 11-es felület/ Sportszervezet saját felület lekérdezések 

JÁTÉKOSOK INFORMÁCIÓI 
A 11-es felületen a sportszervezetnek van lehetősége a játékosairól információkat lekérni. 

A Játékosok/saját menüpont alatt lekérhetőek az igazolt játékosok, a versenyengedéllyel, illetve 

játékengedéllyel rendelkező játékosok. 

 

Az Igazolt játékosok kilistázza a sportszervezet összes igazolt játékosát, függetlenül a Verseny-, vagy 

Játékengedélyektől. 

Lehetőség van listázni külön a Versenyengedéllyel, illetve a Játékengedéllyel rendelkezőket nemekre és 

bajnokságokra bontva. A listák a felső részen található gombok segítségével nyomtatható, vagy Excel 

táblába exportálható. 
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SAJÁT MŰSOR LEKÉRDEZÉSE 
A 11-es felületen a sportszervezetnek lehetősége van a saját programjának lekérdezéséhez. 

Műsor, eredmény/ saját menüt választva az egy verseny mérkőzései listázhatók: 

 

 

 

 

Budapest, 2018. szeptember 24. 


