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Magyar Röplabda Szövetség  

Tájékoztató a 2018-as évben bevezetett  

Back Office online nyilvántartó rendszerről, elért fejlesztéseiről 

www.hunvolley.info.hu 

 

A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége 2018. áprilisában döntött a szövetségi nyilvántartások online 

bevezetéséről. A programfejlesztővel feszített munkatempóban, 2018 április közepétől kezdődött meg 

az új nyilvántartó rendszer szövetségi igények szerinti kialakítása, a webes felületen történő publikus 

felhasználás elkészítése. Elsődleges cél a játékosnyilvántartás kialakítása, a szeptemberben induló 

bajnokságok teljeskörű online lebonyolítása a Központi Játékvezetői Rendszer, a bajnokságban 

közreműködő személyek megbízási díjainak rendszerszintű elszámolásának bevezetése volt.  

A szövetség a közel 18.000 terem-, és 2.000 strandröplabda nyilvántartó karton manuális adatrögzítését 

2018. május elején fejezte be több mint 25 időszakos munkavégzéssel megbízott személy segítségével. 

Az adatbázis feldolgozása során többlépcsős kontrollfolyamat került közbeiktatásra, amely arról 

biztosított mindannyiunkat, hogy kellő feldolgozottságú adatokkal indíthattuk a szövetségi papíralapú, 

manuális adminisztrációjának kivezetését. A munkafolyamatok végzését nehezítette az időközben 

zajlott szövetségi apparátus költöztetése az újonnan kialakított irodákba. 

A versenyrendszer szeptemberi indulásáig nagy erőfeszítésekkel és fejlesztésekkel haladtunk tovább. 

Az online nevezések rendszerben történő fogadását követően a sportolók és közreműködők 

igazolványainak, sportorvosi engedélyeinek teljeskörű lecserélését bonyolítottuk le, majd a 

versenyengedélyek, játékengedélyek online kezelését tettük elérhetővé. A rendszer fejlesztése 

többszintű, egyidejű munkafolyamatok összehangolását, bevezetését igényelte. A rendszer 

fejlesztésének munkafolyamatai mind a mai napig folyamatosan zajlanak az egyre bővülő igények 

alapján. Az egyes munkafolyamatok rendszerszintű összekapcsolása a szövetség munkatársainak 

egymásra épülő komplex munkavégzését segíti elő. A fejlesztések megvalósítása, a felület szövetségi 

és tagszervezeti alkalmazása minden téren jól vizsgázott az éles rendszerben. A mindennapos 

munkavégzésben mind a munkatársak, mind a tagszervezetek adminisztratív terheinek jelentős 

csökkenését értük el. A teljeskörű lebonyolítás publikus felületen történő megjelenésének eredménye a 

felnőtt és utánpótlás versenyek online eredményközlése. 

A heti rendszerességgel egyeztetett munkafolyamatok, igényfelmérések és finomhangolások 

eredményeként 2018 év végére a Back Office háttér ügyviteli rendszer az alábbi fejlesztéseket érte el. 

 

1. Személyek, sportszervezetek nyilvántartása, igazolások, átigazolások, EÁD nyilvántartása 

• személytörzs karbantartás 

• sportszervezet karbantartás, tagsági adatok, tagsági díjak kezelése 

• igazolás, kettős engedélyek, sportorvosi nyilvántartó lap kiadása 
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• verseny és játékengedélyek rögzítése, kiadása 

• szövetségi statisztikák előállítása 

• sportszervezetek által feltöltött fotók kezelése 

 

2. Versenyrendszer menedzselése 

• létesítmények törzsadatai, pályahitelesítési jegyzőkönyvek nyilvántartása 

• versenyek, főversenyek, alversenyek kialakítása, csapat karbantartás, digitális nevezés 

kezelése 

• műsor összeállítás 

• jegyzőkönyvek karbantartása, érkeztetése, büntetőpontok kezelése, jegyzőkönyvek, 

statisztikák, ellenőri jelentések archiválása 

• versenyek ranglistapontjának karbantartása (U13 OMB) 

 

3. Versenybizottsági határozatok kezelése  

• határozatok publikus feléleten történő megjelenítése, email értesítés, rendszerből történő 

kezelése, archiválása 

 

4. Játékvezetés adminisztráció  

• sportszakmai törzsadatok, kerettagság nyilvántartása 

• közreműködők MRSZ, BRSZ bajnoki versenyeire történő küldése 

• küldések teljeskörű online kezelése: visszaigazolás, leiratkozás, eltiltások kezelése, email 

küldés a közreműködők részére, küldéseik tudomásul vételének nyomon követése, küldő 

munkavégzésének ellenőrzése 

 

 

5. Válogatott csapatok, keretek, mérkőzések 

• válogatott keretek kezelése (felnőtt és utánpótlás) 

• válogatott mérkőzések jegyzőkönyveinek archiválása, publikus felületen történő 

megjelenítése, eredmények rögzítése 

• válogatott események nyomon követése (edzőtáborok, EB selejtezők, EL fordulók stb. 

dokumentálása) 

 

6. Központi elszámolások – játékvezetők, játékvezető ellenőrök 

• közreműködők alapadatinak ellenőrzése (alapadatok, gépjármű papírok) 

• díjfizetési tábla, üzemanyagárak karbantartása 

http://www.hunvolley.hu/


 

 

 1134 Budapest, Váci út 19. ¦ +36-1/300-7250 ¦  hunvolley@hunvolley.hu   

 www.hunvolley.hu  ¦  /magyarroplabdaszovetseg 

• elszámolások befogadása, banki tranzakciók bonyolítása, jegyzékek archiválása 

• NAV bevallások T1041, 1808M online átadása a NAV keretrendszerébe 

• Járulékigazolások, M30-as igazolások készítése 

• Főkönyvi feladás, egy hónap elszámolásainak főkönyvre történő feladása, gyűjtő helyekre 

könyvelése 

• küldések ellenőrző listáinak, versenyrendszer, közreműködők statisztikáinak kezelése 

 

7. Edzőképzés 

• edzőtörzs, működési engedélyek kezelése, licenszek kezelése 

• továbbképzések, tanfolyamok online kezelése 

• kreditpontok karbantartása, archiválása 

 

8. Közreműködők, sportszervezetek felülete (terem, strand), edzők felülete 

• digitális ügyintézések magánszemélyek és tagszervezetek részére 

• online nyilvántartások elérése (versenybizottsági határozatok, pénzügyi adatok, számlák, 

fizetési felszólítások megjelenítése) 

• TAO pályázathoz információközlés   

 

9. TAO felület 

• tagszervezetek közvetlen adatainak elérése 

• versenyrendszer kimutatásai, sportszervezetek nevezéseinek ellenőrzése 

• edzők törzsadatai, működési engedélyei, végzettségek ellenőrzése 

• TAO pályázathoz információk listázása 

 

10. Vollé2020 Röpsuli menedzselés 

• iskolák, testnevelők karbantartása, nyilvántartása 

• versenyek, csapatok, játékosok nyilvántartása, dokumentálása 

• továbbképzések kezelése 

• közreműködők küldése Röpsuli versenyekre 

 

11. Központi pénzügyi menedzselés 

• számlák, egyenlegközlők dokumentálása, olvasási jelentések megjelenítése 

• MRSZ igazolások (M30 és járulékigazolások archiválása) 

• versenyengedélyek, játékengedélyek listázása 
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12. MRSZ Hivatal menedzselés 

• Elnökség, Ellenőrző Testület, Szakmai Kollégium, Bizottságok, Iroda apparátus 

karbantartása, személyek nyilvántartása 

• személyek online felületen történő megjelenésének kezelése 

 

13. Strandröplabda versenyeztetés menedzselése 

• sportszervezet karbantartás 

• átigazolások, legazolások kezelése 

• versenyrendszer lebonyolítása (főverseny, alverseny) 

• csapat karbantartás 

• műsor karbantartás 

• ranglista karbantartás 

• közreműködő küldés 

 

14. MRSZ honlap menedzselés - www.hunvolley.info menedzselése 

• hírek, dokumentumok, fotók, fotóalbumok karbantartása 

• TV közvetítések kezelése 

• honlap látogatottsági statisztikák listázása 

 

A rendszer további modulfejlesztéseivel a versenyrendszer teljes lebonyolítását, valamint a TAO 

támogatás kezeléséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségeink teljes összhangját kívánjuk 

elérni a szövetség és tagszervezetei számára.  

 

A jövőben tovább törekszünk, hogy saját tárhely kialakítással a röplabda sport jelenét és múltját is 

archiváljuk mind a felnőtt és az utánpótlás válogatottaink, mind a bajnokságok felnőtt és utánpótlás 

versenyeinek képi dokumentálásával, megjelenítésével.  

A publikus felülettel és annak további fejlesztéseivel a röplabda sportág népszerűsítését kívánjuk 

megcélozni, elérhető információk által közel hozva e sportot mind a röplabdát kedvelő sportbarátok, 

mind a sportág választás előtt álló fiatalok, mind a versenyrendszerben résztvevő iskolák, testnevelők, 

tagszervezetek, sportolók számára.  

 

Budapest, 2019. április 25.                   

 

 

  Verzárné Liszt Katalin 
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