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1 Bejelentkezés
https://nevezes.mtasz.hu/login.php

2 Elfelejtett jelszó
https://nevezes.mtasz.hu/passwd_change.php
Jelszóváltoztatásra maximum 48 óra áll rendelkezésre!
Ha ez nem történt meg, újra kell kezdeni a jelszóváltoztatás folyamatát.

2.1 Adatok megadása
Kötelező kitölteni a „Név” és „Mail cím” mezőket.
Kötelező a megfelelő fiókot kiválasztani („Versenyző/Egyesület”)

Sikeres adatok megadása után az alábbi képernyőt kapjuk:

2.2 Mailben az alábbi értesítést kapja

Kattintson a maliban található linkre, ezt követően megnyílik a jelszó módosító felület.
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2.3 Új jelszó beállítása
Kötelező kitölteni a Név és Mail cím mezőket.
Kötelező a megfelelő fiókot kiválasztani (Versenyző/Egyesület)
Majd adjon meg új jelszót.

Sikeres jelszóváltoztatás esetén az alábbi képernyő fogadja:

2.4 Sikeres jelszóváltoztatás
Felületen az alábbi képernyő fogadja:

Regisztrált mail címére az alábbi mail fog érkezni:

3 Egyesület regisztráció
https://nevezes.mtasz.hu/clubs_reg.php
Összes mező kitöltése kötelező!
Jelszónak minimum 8karakter hosszúnak, kis- / nagy- betűt, és számot kell tartalmaznia.
Sportág választható, azonban egyet mindenképpen szükséges megjelölni!
Sikeres adatok kitöltését követően Szakági Elnök, és Titkárság mail értesítést kap a regisztrációról.
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Jóváhagyás esetén, vagy elutasításkor a regisztrációkor megadott mail címre értesítés érkezik.
Jóváhagyást követően lehetséges bejelentkezni és használni a rendszert Egyesületként.

4 Versenyző
4.1 Regisztrálás
Minden mezőt kötelező kitölteni, kivétel a „Versenykönyv száma”, és a „Sportorvosi lejárata”!
Egy versenyző kétszer nem szerepelhet a rendszerben!
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4.2 Adatok szerkesztése
Minden mezőt kötelező kitölteni, kivétel a „Versenykönyv száma”, és a „Sportorvosi lejárata”!
Születési dátum módosítására kizárólag az Elnökségnek, és a Titkárságnak van lehetősége.

4.3 Születési anyakönyvi kivonat feltöltése
Kizárólag .pdf kiterjesztésben!

4.3.1 Ha már van feltöltve születési anyakönyvi kivonat
„Már van feltöltve születési anyakönyvi kivonat!” szöveg látható.
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Azonban bármikor lehet másikat feltölteni, ez azonban felülírja az előző dokumentumot.
(Így az előzőleg feltöltött dokumentum elvész.)

4.3.2 Nincs feltöltve születési anyakönyvi kivonat
Töltse fel a születési anyakönyvi kivonatot.
„Még nem töltött fel Születési anyakönyvi kivonatot!” szöveg látható.

4.4 Inaktiválás
Rendszer jelzi mely versenyzők aktívak/inaktívak jelenleg.
Aktiváláshoz jelölje ki a versenyzőt.
Inaktiváláshoz vegye ki a jelölő négyzetből a jelölést.
„Küldés” gombra kattintva reaktiválta/inaktiválta a Versenyzőt/Versenyzőket.

5 Egyesület módosítása
5.1 Adatok módosítása
Minden mező kitöltése kötelező
Küldés gomb megnyomásakor érvénybelépnek a módosításai
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5.2 Sportág módosítása
Csak Elnökség, és Titkárság részére elérhető.
Pipával jelzi a rendszer, mely sportágaknak tagja jelenleg:

Vegye ki a jelölőnégyzetből a jelölést, vagy jelülje be amelyik sportágakat szeretné használni.

6 Egyesület regisztráció jóváhagyása
7 Egyesület inaktiválás
Csak Elnökség, és Titkárság részére elérhető.
Inaktiválástól számítottan 14nap van reaktiválni az egyesületet, ezt követően nincs rá lehetőség, újra
kell regisztrálnia és versenyzőit feltölteni!
Aktív versenyeit törli, lemondást küld az Egyesületeknek, és az Elnökségnek.
Aktív nevezéseit lemondja. (ha nevezési határidő letelte után történik inaktiválás mail értesítést küld
a Rendezőnek és Számlálóbíró-/bíróknak)

7.1. Jelölje ki mely Egyesületet szeretné inaktiváni.
7.2. Megjegyzés mezőt töltse ki az inaktiválás indoklásával! (Ezt az egyesület is meg
fogja kapni mailban)
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Az újonnan inaktivált egyesületek mail értesítést kapnak az inaktiválásról:

Az újonnan inaktivált egyesületről az Elnökség és Titkárság mail értesítést kap:

8 Egyesület reaktiválás
Csak Elnökség, és Titkárság részére elérhető.
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8.1. Jelölje ki mely egyesületet/egyesületeket kívánja reaktiválni.
8.2. Reaktiváláshoz adja meg az indokot/megjegyzést!
(Ezt az egyesület is meg fogja kapni mailban)

Ezt követően újra tudja használni az Egyesületet (versenyt rendezni, nevezést leadni,…).

Reaktivált egyesület a regisztrált mail címére értesítést kap a reaktiválásról, és annak okáról.

Reaktivált egyesület/egyesületekről az Elnökség és a Titkárság mail értesítést kap, illetve a reaktiválás
okáról!
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