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Magyar Röplabda Szövetség  

Tájékoztató a „BackOffice” online nyilvántartó rendszerről  

és az elért fejlesztésekről 

2019. év  

www.hunvolley.info.hu 

 

A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége 2018. áprilisában döntött a szövetségi 

nyilvántartások online kialakításáról. Ennek eredményeként az elmúlt években számos 

újdonságot vezettünk be a szövetség online adatnyilvántartó rendszerén keresztül. A 

rendszer fejlesztésének munkafolyamatai mind a mai napig folyamatosan zajlanak az egyre 

bővülő igények alapján. Az egyes munkafolyamatok rendszerszintű összekapcsolása a 

szövetség tagszervezeteinek és munkatársainak egymásra épülő komplex munkavégzését 

segítik elő.  

A fejlesztések megvalósítása, a felület szövetségi és tagszervezeti bővülő felhasználási 

területei jelentős papíralapú adminisztratív terheket csökkentettek a napi munkavégzésben, 

a versenyek előkészítésében, lebonyolításában mind a munkatársak, a tagszervezetek 

számára. 

 

A „BackOffice” háttér ügyviteli rendszerben az alábbi fejlesztéseket értük el az elmúlt évben: 

1. Személyek, sportszervezetek nyilvántartása, igazolások, átigazolások 

• személytörzs karbantartás kapcsán a nyilvántartó kartonok archiválása a 2007-ig 

meglévő kartonok alapján 

• sportszervezet karbantartása, regionális tagsági felosztás kialakítása, listázások 

előkészítése küldöttgyűlésekhez 

• szövetségi statisztikák bővítése munkatársi igények alapján (igazolással 

rendelkezők kor nem bontásban, adott időszak átigazolásai, igazolásai, 

versenyengedélyek kor, nem bontásban, terem és strand versenyengedélyek 

kimutatása, szakágak azonos sportolói) 

2. Versenyrendszer menedzselése 

• Dataprojekt adatok átemelés, közvetlen kapcsolat megteremtése a két rendszer 

között 

• Dataprojekt statisztikák tárolása a rendszerben 

• jegyzőkönyvek, ellenőri jelentések archiválása 
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• publikus felületen a tárolt adatok, elért eredmények megjelenítése a 

versenyrendszerben (sportolók, sportszervezetek, közreműködők) 

3. Válogatott csapatok, keretek, mérkőzések 

• valamennyi válogatott eredményeinek, válogatottságainak feldolgozása, 

jegyzőkönyvek arciválása, publikus felületen történő megjelenítése 

• az elmúlt 20 év eredményeinek felnőtt és utánpótlás szintű feldolgozása, arciválása 

• válogatottak adatbázisának kezelése, aktualizálása  

• szinkronizáció a publikus felülettel (sportolók megjelenítése, válogatottságok 

nyilvántartása, fotók megjelenítése) 

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

stb. dokumentumainak kezelése) 

4. Játékvezetés adminisztráció, központi elszámolások – közreműködők  

• a strandröplabda versenyek lebonyolítása, közreműködő küldések, küldések 

elszámolásai, NAV bevallások kezelése,  

• a strandröplabda versenyek küldéseinek teljeskörű online kezelése: visszaigazolás, 

leiratkozás, eltiltások kezelése, email küldés a közreműködők részére, küldéseik 

tudomásul vételének nyomon követése, küldő munkavégzésének ellenőrzése 

• statisztikai lekérések hónapról, évről, sportszervezetről, versenyekről (terem, strand) 

• finomhangolás a szövetségi számlázás és rendszerből előállított listák alapján 

• KJR iktatási rendszer kialakítása szövetségi TAO elszámoláshoz 

5. Edzőképzés 

• továbbképzések, tanfolyamok online kezelése  

• kreditpontok karbantartása, fejlesztése 

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

• fejlesztések a teljes digitális ügyintézés eléréséhez  

• sportszakmai közreműködő keres-kínál felület kialakítása 

• online elnökségi határozatok tagszervezethez rendelése 

• TAO pályázathoz információközlés 

• nyomtatványok elektronikus ügyintézésének előkészítése, digitális nyomtatványok 

kialakítása 

• edzői nyilatkozat megadása mérkőzés után 

• fotó feltöltés – mérkőzésekhez rendelve – publikus felülethez rendelése 

• online nevezések bővítése 
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7. TAO felület 

• tagszervezetek közvetlen adatainak elérésének bővítése (terem, strand, 

ülőröplabda) 

• versenyrendszer kimutatásai, sportszervezetek nevezéseinek részletes ellenőrzése 

• edzők törzsadatai, működési engedélyei, végzettségek kontrolljának bővítése 

• TAO pályázathoz információk lekérése, listázása 

• további statisztikák lekérésének beállítása (terem, strand, ülőröplabda) 

8. Vollé2020 Röpsuli menedzselés 

• versenyek nyomonkövetése, archiválása, publikus felület fejlesztése 

• Vollé tanári kifizetésekhez a versenyek dokumentálása, a teljesítés igazolások 

kezelése, előkészítés a rendszerben történő elszámoláshoz, megbízási díjak 

kifizetéshez 

9. Dokumentumkezelés, menedzselés 

• szövetségi dokumentumok strukturált rendezése és a publikus felületen történő 

megjelenítése 

10. Időpontfoglaló rendszer kialakítása – (2020. év második felétől) 

• online ügyintézés előkészítése  

• személyek – időpontok 

• naptárbejegyzés modul 

11.  Ülőröplabda versenyeztetés menedzselés 

• sportszervezet karbantartás 

• átigazolások, legazolások kezelése 

• ülőröplabda sportolói nyilvántartó kartonok feldolgozása, archiválása 

• versenyrendszer előkészítése a teljeskörű lebonyolításra 

12. Nemeztközi kupamérkőzések menedzselése – Bajnokok Ligája, CEV Challange Kupa, 

CEV Kupa 

• verseny karbantartás, verseny arciválás,  

• fotók, cikkek tárolása 

• CEV statisztikák kezelése, pályára lépések nyomon követése 

 

13. Strandröplabda versenyeztetés menedzselése 

• versenyrendszer lebonyolítása (főverseny, alverseny) 

• ranglista karbantartás (pontrendszer bevezetésének előkészítése) 
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• közreműködő küldés, elszámolás, banki utalás, NAV bejelentések 

• statisztikai lekérések beállítása versenyrendszerről, sportolókról 

• leigazlás, átigazolás, versenyengedély új rendjének kialakítása 

14.  UP csapatok edzései – (2020) 

• heti, havi edzésterv, tematika 

• napi edzésterv, tematika 

• edzésnapló (bemelegítés, fő rész, levezetés) 

• jelenléti rendszer – TAO elszámolás 

• szakfelügyelői rendszer előkészítése 

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

• hírek, dokumentumok, fotók, fotóalbumok karbantartása, archiválása a hunvolley.hu 

oldalról 

• TV közvetítések kezelése, nemzetközi kupák nyomonkövetése 

• YouTube videó karbantartás – mérkőzésekhez rendelés 

• edzői nyilatkozatok kezelése 

• honlap látogatottsági statisztikák listáinak bővítése 

16. Elektronikus szavazás, bizottság, határozat menedzselés 

• elnökségi határozatok kezelése – TAO felülethez és tagszervezethez, 

személyekhez rendelése 

• online szavazás lebonyolítása, dokumentálása, arciválása 

• elnökségi ülések anyagainak archiválása 

 

A 2019-re tervezett saját szerver tárhely kialakítását megvalósítottuk. Ezzel lehetőségünk 

nyílt a 2019. évben jelentős előrelépést tenni a röplabda sport jelenének és múltjának 

archiválásában, a felnőtt és utánpótlás válogatottak, bajnokságok felnőtt és utánpótlás 

versenyeinek, sportolóinak képi dokumentálásában, publikus felületen történő 

megjelenítésében is. Ezirányú törekvésünket a jövőben is folyatni kívánjuk. A 2020-as évre 

további terveink között szerepel az oldalhoz tartozó videó szerver vásárlása, mellyel a képi 

anyagok, mérkőzés videók megjelenítését, szakembereink továbbképzésekre készített 

oktatási anyagainak elhelyezését kívánjuk megvalósítani, megfelelve ezzel a jelen kor 

elektronikus kihívásainak.  
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2020-ra új igazolási, átigazolási és versenyengedély igénylés rendszerének kialakításával 

szeretnénk elérni a papíralapú nyilvántartásunk teljes kivezetését a korábbi években 

megfogalmazott céljaink szerint. A versenyrendszerben elektronikus igazolványok 

bevezetésével, az OSEI rendszerben tárolt sportorvosi engedélyek közvetlen elérésével 

várhatóan a 2020/2021-es szezonban már nem lesz szükség papíralapú sportolói 

igazolványok bemutatására sem a terem, sem a strand, sem az ülőröplabda versenyeken.  

Az egyes versenyeken a közreműködők a rendszeren belül ellenőrzik majd a 

versenyengedélyek, a játékengedélyek meglétét, a sportorvosi engedélyek érvényességét.  

A pontos és biztos adategyeztetéshez a versenyrendszerben lévő sportolók nyilvántartásait 

(TAJ szám) önkéntes hozzájárulással bővíteni szükséges.  

 

A nyilvántartásaink mellett a következő versenyszezonra új szabályzatot is bevezetünk. A 

teljesen új Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat az adatnyilvántartó rendszer 

munkafolyamataival összehangoltan készül, melyet várhatóan 2020 első felében fogad el a 

szövetség elnöksége. 

A sportolói igazolások, átigazolások, engedélyek online adminisztrációjához a 

tagszervezetek felületén kizárólag elektronikus úton megvalósítható ügyintézést vezetünk 

be. Ehhez biztosítjuk közvetlenül az egyes munkatársainkhoz a „BackOffice” felületen 

kezelhető időpontfoglaló rendszer elérését a tagszervezetek illetékesei számára.  

 

A rendszer bevezetésével számos olyan újdonság került kialakításra, amely nélkül az elmúlt 

évek robbanásszerű fejlődéseinek kezelése lehetetlenné vált volna. A jövőben is nagy erővel 

dolgozunk tovább a rendszer fejlesztésén, felhasználóbarát kialakításán, a röplabda sportág 

piacra kerülésének elősegítésén. Segíteni kívánjuk tagszervezeteink online megjelenéseit a 

versenyeredmények Interface kapcsolaton keresztül történő átadásával.  

 

A publikus felület bővítésével a röplabda sportág népszerűsítését célozzuk meg, 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, 2020. június 05.                   

  Verzárné Liszt Katalin 
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