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1. Az edzéstervet milyen időszak vonatkozásában kell feltölteni? 
 
Az edzéstervet az egész bajnoki évre el kell készíteni, és minden héten az aktuális állapotokat kell 
mutatnia. Ugyanakkor a rendszer képes kezelni, ha csak egy hónappal előre adják meg az adatokat. 
 

2. Visszamenőlegesen tudunk módosítani? 
 
Igen, visszamenőleg legfeljebb két hétre lehet módosítani, de nem javasolt, kérjük az edzésterv 
naprakész vezetését. 
 

3. Az edzéseknél kezdeti időpontnak szeptemberi dátumot adtam meg, az 

eseménylistában mégsem jelennek meg a szeptemberi edzések. 
 

A rendszer a generáláskori aktuális dátumtól kezdődően generálja az eseménylistába az edzéseket. 
 

4. Hivatásos csapatoknak is ki kell tölteni? 
 
A felületet csak amatőr sportszervezetek utánpótlás csapatainak vonatkozásában (NB III és az alatti 
osztályok) kell kitöltenie. Nem tartoznak ide az NBI és NBII felnőtt bajnokságban induló hivatásos 
sportszervezetek kötelező utánpótlás csapatai, illetve ezen csapatokat foglalkoztató sportszervezetek 
egyéb csapatai. 
 

5. Felnőtt csapatot edzéstervét is ki kell tölteni? 
 
Kizárólag az utánpótlás korosztályok tekintetében kötelező az edzéstervet kitölteni. A felnőtt 
csapatok edzései opcionálisan megadhatók. 
 

6. Azoknak is ki kell töltenie  a felületet, akiknek nincs még jóváhagyó határozata? 
 
Igen, mert a határozatok kiadása folyamatosan történik. 
 

7. Ha egy csapatnak egy héten több edzése van, hogyan tudom jelölni? 
 



Ha egy csapatnak egy héten több edzése van, az edzések számával megegyező számú sort kell 
feltölteni és az „Idény első edzésének napja” oszlopban egy olyan kezdődátumot kiválasztani, amely 
olyan napra esik, amelyik napon az adott edzés hetente ismétlődik. Pl. egy csapatnak hétfőn, 
szerdán, pénteken van edzése, akkor az első sorban 2014. 09. 01. dátumot ad meg, ami hétfőre esik, 
majd rendszerességnek a „hetente” opciót választja ki, „Érvényesség” oszlopban pedig kiválasztja, 
hogy az adott edzés meddig lesz azon a napon, abban az időpontban, azzal az időtartammal, tehát 
hogy a rendszer az eseménylistába milyen dátummal bezárólag generálja le az adott rendszeres 
eseményt. A pl. szerdai edzéseket pedig értelemszerűen az előzőek alapján 2014. 10. 15. 
kezdődátummal kell megadni. 
 

8. Nem jelennek meg bizonyos csapatok a „Csapatok” menüpontban, amelyek a 

sportfejlesztési programban szerepelnek! 
 

Ebben az esetben újra be kell importálni a sportfejlesztési program adatait, kérjük, vegyék fel a 
kapcsolatot az ügyintézőjükkel, vagy írjanak e-mail-t az adotamogatas@mlsz.hu címre. A csapatok 
újra importálása után a csapatokhoz tartozó edzőket újra ki kell választani, ki kell jelölni. 
 

9. Miért nem tudok írni az „Edzések helyszínei” menüpontban a „Helyszín 
megnevezése” és „Helyszín rövid elnevezése” oszlopokba? 

 

A cím oszlopban található négy részletben történő cím megadása miatt a két cella magassága sokkal 
nagyobb, mint a beleírandó szöveg, a pontozott rész felé kell közvetlenül kattintani (nem az üres 
felső felébe a cellának) és akkor megjelenik a kurzor, a szöveg szerkesztése elkezdhető.  
 

10. Csak végzettséggel rendelkező edzőt tudunk felvinni a felületre? 
 
Nem, kérjük az adatokat a valóságnak megfelelően adják meg, így a folyamatban lévő képesítéseket 
is kötelező jelölni! Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy  az Ellenőrző Szervezet csak a képesítéssel 
rendelkező edzők bérét engedi elszámolni a TAO terhére . 
 

11. Hogyan történik az edzők regisztrálása? 
 

Helyes e-mail cím megadása esetén a rendszer a „Regisztrál” gombra való kattintás után egy aktiváló 
e-mailt küld a megadott e-mail címre. Az aktiváló e-mailben az „Aktiválás” linkre kattintva a rendszer 
egy újabb e-mailben elküldi a belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót, amellyel a 
http://mlszkerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/ tudnak belépni. Amennyiben az aktiváló e-mail 
vagy a felhasználónevet és jelszót tartalmazó e-mail nem érkezik meg rövid időn belül, ellenőrizni 
kell, hogy helyes e-mail címet adtak-e meg, illetve megnézni, hogy nem a SPAM vagy LEVÉLSZEMÉT 
mappába került-e az mlszkerelem@innospectrum.hu e-mail címről érkező e-mail.  
Amennyiben módjukban áll minden újonnan regisztrált edzőnek más-más e-mail címet adjanak meg, 
és lehetőleg kerüljék a citromail, illetve freemail fiókok használatát! 
 



12. Az edzőinknek nincs e-mail címe, a technikai vezető kitöltheti helyettük a 

felületet? 
 
Igen, de célszerű minden edzőnek e-mail címet létrehozni. 
 

13. Ha elírtuk egy edző e-mail címét és a rendszer azt írja ki az új e-mail cím beírása és 

a „Regisztrál” gombra való kattintás után, hogy „Már létezik a felhasználó!”, mi a 
teendő? Hogyan tudom az aktiváló e-mailt újra kiküldeni? 

 

Az adatbázisban a felhasználók regisztrálása a regisztrál gombra kattintva megtörténik. Egy edző 
felhasználóneve a nevéből, a sportfejlesztési program ügyiratszámából generálódik. Így amikor újra 
akarja regisztrálni a már megváltoztatott e-mail címmel az adott edzőt a sportszervezet, már ilyen 
felhasználónév létezni fog a rendszerben. Ebben az esetben vagy hívja a +36209935253 
telefonszámot vagy jelzi a problémát az adotamogatas@mlsz.hu e-mail címre, a sportfejlesztési 
program ügyiratszámának, sportszervezet nevének és a problémás edző nevének megadásával. 
Kérjük a kellemetlenségek elkerülése érdekében többször ellenőrizzék, hogy helyesen írták-e be az e-
mail címet. 
 

14. Az edzőnk más egyesületnél is tart edzéseket, és a másik egyesület már 

regisztrálta a felületen, így a rendszer nem engedi újra regisztrálni. Mit tegyünk? 
 
Az edző nevéhez valamilyen egyedi azonosítót szükséges még hozzátenni (pl. egyesület 
ügyiratszáma), hogy a rendszer különbözőként értékelje az egyszer már bevitt adatokat. 


