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Kezelési kézikönyv egyesületi tagok számára 

A leírás feltételezi a Windows rendszer kezelőfelületének és alapvető kezelési szabályainak ismeretét. 
Feltételezi, hogy a felhasználó számítógépe csatlakoztatva van az internethez, telepítve van valamilyen web 
böngésző program (Explorer, Chrome, Edge, Safari), és a felhasználó képes annak használatára. Feltételezi, 
hogy a felhasználó rendelkezik valamilyen mail címmel, és képes a levelező rendszer használatára. 
Feltételezi, hogy a felhasználó képes fájlokat tárolni, megtalálni, és kiválasztani a rendszer számára. 
Amennyiben ezekkel a képességekkel nem rendelkezel, és nem is áll szándékodban ezt megtanulni vagy 
megteremteni, akkor javasoljuk, hogy keresd meg az egyesületi vezetődet, és kérd meg adataid kezelésére. 

A rendszer nincs optimalizálva mobil eszközökre, de azokon is használható.  

Az egyesületi vezetők számára elérhető többletfunkciók a dokumentum végén külön fejezetben találhatók. A 
rendszer használatának ügyrendi szabályait és munkafolyamatait az MMSzOnLine.pdf tartalmazza! 

1.1. Belépés a tagnyilvántartó rendszerbe 

A tagnyilvántartó rendszer az MMSZ weboldaláról indítható el (http://modellsport.hu ) az 
EGYESÜLETEKNEK/TAGOKNAK menüpont TAGNYILVÁNTARTÁS almenüjéből.  

 
1. ábra 

A tagnyilvántartásba való belépéshez a felhasználónak azonosítani kell magát. 

 
2. ábra 

http://modellsport.hu/
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 A tagnyilvántartásba csak egyesületi tagok léphetnek be. Amennyiben még nem vagy tagja egyetlen modellező 
egyesületnek sem akkor keresd meg a hozzád legközelebb eső egyesületet. (KAPCSOLAT menüpont 
EGYESÜLETEK ELÉRHETŐSÉGEI almenüben megtalálod őket). Ha már tagja vagy egy egyesületnek, akkor 
az adataid részben tárolva vannak a rendszerben, de ameddig a mail címed nincs kitöltve, nem tudsz belépni a 
rendszerbe. A mail címedet az adatlapodhoz az egyesületed vezetői vehetik fel az erre vonatkozó ügyrend szerint. 

1.1.1. Belépés első alkalommal 

 
3. ábra 

Az MMSZ számodat és a rendszerben tárolt mail címedet kell kitölteni, és kattintani a Jelszó generálása 
gombra. A program automatikusan elküld egy jelszót a megadott mail címre. Ezt a jelszót kell beírnod a 
jelszó mezőbe, majd a szorzás eredményét kell megadnod, és megnyomni a Belépés gombot.  

 Ajánlatos a jelszót a Profil menüpont Jelszó fülén megváltoztatni. Majd érdemes a Kilépés menüvel kilépni, majd 
újra belépni az új jelszóval. A legtöbb böngésző megjegyzi ilyenkor a jelszót és a későbbiekben ezzel már nem 
kell foglalkozni.  

1.1.2. Ismételt belépés: 

Ha már ismered a jelszavad, akkor a beléptetés úgy indul el, hogy az MMSZ azonosító és a jelszó mező ki 
van töltve. Neked csak az szorzás eredményét kell megadnod. 

 
4. ábra 

 A belépéskor a szorzás eredménye mező akadályozza meg azt, hogy egy robot tudjon belépni helyetted. Ez egy 
kis kényelmetlenség minden belépéskor, de az adataid biztonsága érdekében fontosnak tartottuk ezt az ellenőrzést 
is beépíteni a rendszerbe. 

1.1.2.1. Elfelejtetted a jelszavad 

Ha tudod az MMSZ azonosítódat és a rendszerben tárolt mail címedet, akkor a rendszer automatikusan új 
jelszót küld a mail címedre. Ehhez ugyanúgy a 3. ábran látható képernyőt kell kitöltened, mint az első 
belépésnél. 
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Ha nem tudod az MMSZ azonosítódat, vagy nem emlékszel a rendszerben regisztrált mail címedre, akkor meg kell 
keresned az egyesületi vezetődet, ő meg tudja nézni mindkettőt az adatlapodon. 

1.2. Tag adatainak szerkesztése: 

A belépést követően a rendszer mindig az adatlapodra lép. Az adatlapnak 5 oldala van. Az oldalak közül az 
aktív, amelyik mellett a karika be van jelölve. Egyszerre mindig csak egy oldal adatai szerkeszthetők, és a 
szerkesztés befejezéseként a Rögzítés gombra kell mindig kattintani.  

 Ha valamelyik oldalon elvégzel egy módosítást és rögzítés nélkül átlépsz egy másik oldalra a módosítás az átlépés 
pillanatában elvész! 

1.2.1. Alapadatok: 

Az első oldal nem csak adatrögzítésre szolgál, hanem a többi oldalon rögzített adataid összesített 
megjelenítését is szolgálja, továbbá itt láthatod azt is, hogy milyen szerepköröd van a rendszeren belül. 
Ezen a lapon végezheted el az egyéni díjfizetést is. 

 Ha az egyesületeddel a csoportos díjfizetésben állapodtatok meg, akkor az egyéni díj fizetés lehetőségét csak 
indokolt esetekben az egyesületi vezetőddel történt egyeztetés után használd.  

 
5. ábra 

A jogosultságok mezőt az egyesületi vezetőd tartja karban. Valójában ez az egyesületben és a szövetségben 
betöltött éppen aktuális szerepköreidet sorolja fel, amihez a rendszerben jogosultságok tartoznak.  Az 
egyesületi szerepköreidet az egyesületi vezető, a szövetségben betöltött szerepköreidet pedig az MMSZ 
admin tartja karban. Csak azok a szerepkörök láthatók, amelyek a bejelentkezés időpontjában már élnek.  

 Egy szerepkör életbe léphet a következő hónap elsejétől, emiatt csak akkor látszik, és a jogosultságok is csak 
attól a pillanattól lépnek érvénybe.  

A kereszt- és vezetéknévből legalább egy-egy betűt meg kell adni, anélkül nem fogadja el a rendszer.  
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A mail címbe egy valódi olyan mail címet kell írnod, amit rendszeresen olvasol. Ennek a címnek a szerepe az, 
hogy kapcsolatot tudjunk tartani, és ha elfelejted a jelszavad, akkor ide tudja kiküldeni a rendszer az új 
jelszót. 

 A többi mező kitöltése nem kötelező, de ajánlott.  

 A honlap mezőbe a Facebook oldalad, vagy ha már készítettél saját weboldalt, annak a címét írd be. Később 
tervezünk olyan funkciókat, ami segíti a tagok közötti kapcsolatfelvételt az adatkezelési szabályok betartásával.  

A Klub (Egyesület) mezőben annak az egyesületnek a neve látszik, amelyiknek éppen tagja vagy. Ezt a mezőt 
is csak az egyesület vezetője tudja karbantartani. Amennyiben át szeretnél igazolni egy másik egyesülthez, 
akkor azt az új egyesület vezetője tudja megtenni. Az új egyesületnél nem kell újra regisztrálni az adataidat, 
azokat automatikusan átveszi a rendszer.  

A kategóriák mező mellett azoknak a kategóriáknak a rövid neve látható, amit a kategóriák lapon 
kiválasztottál (1.2.3 fejezet). 

 A kategóriákat azért érdemes felvenni, mert később több helyen is (pl. az elektronikus nevezési rendszerben) 
segítségedre lesz.  

 Ha egy kategóriára rákattintasz, a rendszer megjeleníti neked az adott kategória magyar vagy angol nyelvű 
szabályzatát. 

A legalsó részen láthatók a fizetési kötelezettségeid. Ezeket a kötelezettségeket is az egyesületi vezetőd 
vagy az MMSZ admin veszi fel.  

 A tagdíjfizetés munkafolyamatát az MMSzOnLine.pdf-ben találod meg.  

1.2.2. Jelszó 

 
6. ábra 

Az első belépést követően ezen a képernyőn tudod a jelszót módosítani. Ehhez előbb be kell írnod a régi 
jelszót, (amit mailben kaptál), majd az két alsó mezőbe az új jelszót, kétszer. Természetesen a későbbiek 
során is bármikor módosíthatod a jelszavad. 

A rendszer nem ellenőrzi, hogy biztonságos jelszót használsz-e, de a jelszónak legalább 4 karakter hosszúnak kell 
lenni. Ennek ellenére az a kérésünk, hogy mindenki használjon (főleg az egyesületi vezetők, és felette) nehezen 
visszafejthető jelszót. (Legyen benne betű és szám, és legalább 5 karakter hosszú legyen.) 

1.2.3. Kategóriák: 

A kategóriák feltöltése nem kötelező, de ha jól feltöltöd, akkor a későbbiekben számos előnyét élvezheted. 
Segíteni fog a nevezési rendszer használatában, a versenynaptár kezelésében, és más modellezőkkel való 
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kapcsolattartásban. Nyilvánvalóan a szövetséget is támogatni fogja abban, hogy képet kapjon a modellező 
társadalom összetételéről.  

 Nem csak akkor érdemes a kategóriákat kiválasztani, ha versenyző vagy! Minden szakághoz felvettünk olyan 
kategóriákat is ahova azok a modellezők sorolhatják magukat, akik nem versenyzési céllal tagjai az egyesületnek. 
De azt is megteheted, hogy azokat a kategóriákat választod ki, ami legközelebb áll ahhoz, amit szabadidős 
modellezőként művelsz, vagy amiben tervezed, hogy versenyezni fogsz. 

 
7. ábra 

A keret alatti első sorban azok a kategóriák látszanak, amiket már kiválasztottál. Ha új kategóriát szeretnél 
hozzá választani, akkor előbb be kell jelölnöd azt a szakágat, amiből választani szeretnél, majd a listában rá 
kell kattintani a kategória nevére. Végül a Kategória módosítása gomb megnyomásával tudod eltárolni a 
választásodat.  

 Ha több kategóriát szeretnél egy szakágban kiválasztani, akkor a Ctrl + kattintással teheted meg. 
 A kiválasztott kategóriáknak szürke a háttere.  
 Ha törölni szeretnél egy kategóriát, akkor ugyan az az eljárás, mint a kiválasztásnál, csak ott a már kiválasztottad 

törlöd.  

Ha elfelejted bekattintani a Kategória módosítása gombot, és másik fülre lépsz át, akkor a kiválasztásaid elvesznek. 
Csak akkor hagyd el ezt a lapot, ha már a felső sorban látod a kiválasztott kategóriákat! 

1.2.4. Arckép 

Mivel megszüntetjük az nyomtatott tagsági kártyát, és helyette elektronikus tagsági kártyát vezetünk be, 
szeretnénk, ha ezen a tagságin egy arckép is lenne. Az arcképet tartalmazó fényképet előbb elérhetővé kell 
tenned azon az eszközön, ahol a tagnyilvántartó rendszert használod. Ezt követően az Arckép fül melletti 
körre kell kattintanod, majd a Fájl kiválasztás gombra (8. ábra). Ott attól függ, milyen képernyők jönnek be, 
hogy milyen operációs rendszert használsz. Ki kell keresned az arcképet tartalmazó fájlt, majd a Feltöltés 
gombra kattintva megjelenik a képed az arckép fülön. (9. ábra) 
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8. ábra 

 
9. ábra 

 Egy képet tölthetsz fel, de bármikor kicserélheted (törlöd és újat töltesz fel).  
 Ügyelj arra, hogy ez a kép lesz a tagságidon, ezt a képet fogja a rendszer használni a nevezési lapodon, úgyhogy 

vállalhatónak kell lennie, és beazonosíthatónak kell lenned a kép alapján. 
 Az MMSZ admin szúrópróba szerűen ellenőrizni fogja a képeket. Aki esetleg sértő, vagy jogellenes képeket tölt 

fel, azt törölni fogja.  

1.2.5. Fájlok 

Itt lehetőséged van dokumentumok feltöltésére PDF formátumban. Ennek a célja olyan igazolások, egyéni 
biztosítások feltöltése, ami a személyedhez kötődik, és valamilyen jogosultság vagy kedvezmény 
megszerzésére szolgál (pl. nyugdíjas, vagy diákigazolvány tagdíjkedvezményhez). 

Az MMSZ admin ezeket a dokumentumokat is szúrópróba szerűen ellenőrzi, és összeveti a választott 
díjfizetésekkel. 

 
10. ábra 

 

Előbb a Fájl kiválasztása gombra kattints, majd az operációs rendszer által felkínált kereső képernyőkön 
keresztül válaszd ki a kívánt dokumentumot, végül a Feltöltés gombra kattints, és a rendszer feltölti a fájlt. 
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Egy feltöltés során csak egy fájlt választhatsz ki, azonban a folyamat megismételhető, így több fájlt is 
feltölthetsz. 

Csak PDF fájlokat lehet feltölteni. 

 
11. ábra 

 A PDF ikonra kattintva a fájl megnyílik, ha van erre alkalmas megjelenítő program telepítve a gépeden.  

 A ikonra kattintva törölni lehet a feltöltött fájlt. 

1.3. Lekérdezések 

1.3.1. Tagsági kártya 

Ha szeretnéd megnézni a tagsági kártyádat, azt a Lekérdezések menüpont Tagsági kártya gombra kattintva 
teheted meg. 

 
12. ábra 

Ezen a tagsági kártyán csak azok az információk láthatók, amelyek az érvényes MMSZ tagságod 
igazolásához szükségesek egy versenyrendező számára.  
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1.4. Törzsadatok 

A tagok számára a törzsadat karbantartás nem érhető el. Kizárólag a kategóriák listázására és a tagdíj 
befizetés stornozására van lehetőséged. 

 
13. ábra 

1.4.1. Kategóriák listázása 

 

A menüpontra kattintva az összes törzsadatként tárolt kategória látható. Az első oszlop egy szűrési 
lehetőség, amivel a listát egy szakágra szűkítheted. A táblázat segítségével megkeresheted a téged érdeklő 
kategóriát, és megnézheted a hozzá tartozó szabályzatokat. Ehhez csak az a kiválasztott kategória utolsó 
oszlopában kell valamelyik PDF ikonra kattintanod. Az első ikon az eredeti angol nyelvű a második pedig a 
magyar nyelvű szabályzat, ha a szakág rendelkezik ilyennel.  
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1.4.2. Számla storno (Díjfizetési szándék visszavonása) 

Amennyiben indítottál egy átutalásos tagdíj rendezést, de az átutalás előtt felismered, hogy hibásak a 
díjtételek, vagy bármilyen más okból nem kívánod átutalni az összeget, akkor itt lehetőséged van a nyitott, 
de nem rendezett tételeid törlésére. 

 
14. ábra 

Ki kell jelölnöd azokat a tételeket az első oszlop kis kockájára kattintva, amit vissza szeretnél vonni, majd 
kattintasz a Sztornó gombra, és a rendszer visszavonja a tételeket. Ezzel még a díjfizetési kötelezettség 
természetesen nem szűnik meg, mindössze annyi történik, hogy a sztornózott tételek visszakerülnek a 
rendezetlen tételek közzé az adatlapodon. 

 Ha a díjak hibásak voltak, akkor az egyesületi vezetődnek kell módosítani a díjfizetési kötelezettségeidet.  

 

 

Kezelési kézikönyv egyesületi vezetők számára: 

Ez a fejezet csak azokat a funkciókat tartalmazza, amelyek az egyesületi vezetők jogosultsággal érhetők el. 

1.5. Tagjegyzék 

A menüpont alatt a következő funkciók érhetők el: 

 

15. ábra 

1.5.1. Tagok adatai 

Ez egy kereső képernyő, ahol áttekintheted a tagság adatait. 
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16. ábra 

Egy kiválasztott tag adatait a ikonnal lehet megnyitni szerkesztésre. Ezt követően a Tag adatainak 
szerkesztése: fejezet írja le a teendőket az alapadatok karbantartása tekintetében. 

 Amíg egy tagra nincs semmilyen hivatkozá,s addig a  ikonnal törölni lehet. Ezt úgy kell érteni, hogy 
amennyiben pl. egy taghoz már díjfizetési kötelezettség volt egyszer is rendelve a rendszerben, akkor a tag már 
nem törölhető. Ilyenkor a nem is jelenik meg a tag sorában. 

 A lista az egyesület összes tagját mutatja, ami az MMSZ nyilvántartás szerint valaha az egyesületednél szerepelt. 
Csak azokat a tagokat érdemes kitörölni, akikről biztosan tudod, hogy már nem modelleznek, és/vagy nem tudod 
felvenni velük a kapcsolatot elérhetőség hiányában.  

A lista feletti keretben a felső sorban szűrési lehetőségeket, alatta sorrendezési lehetőséget találsz.  

A vezérlő gombokkal előre hátra lehet lapozni a listában illetve a lista elejére és végére lehet lépni.  

1.5.1.1. Díjak 

Minden taghoz különböző díjak vehetők fel, egy vagy több időszakra, akár több évre. Ez nem díjfizetést 
jelent, hanem kötelezettséget.  

 Úgy kell tekinteni rá, mintha egy webshopban a kosárba tettünk volna bizonyos termékeket, csak ezek a termékek 
több beszállítótól származnak, vagyis a végén egyszerre fizetünk, és a rendszer elintézi, hogy mindenki megkapja 
a járandóságát. 

 A díjak kiválasztása nem jelent azonnali fizetési kötelezettséget. A díjkategóriától függ, hogy mi a fizetési 
határidő.  Nyilvánvalóan a díjkategória érvényességének kezdete előtt illik a díjat kifizetni.  

 A díjak időszakokra vonatkoznak, és az időszak a díjkategóriától függ. A MMSZ tagsági díj pl. éves, de később 
lehet, hogy bizonyos biztosítások akár egy napra szóljanak.  

A díjak felvételét minden tagnál el kell végezned legalább egyszer.  

 A későbbiekben lehetőség lesz a díjakat automatikusan átmásolni a korábbi évekről. 
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17. ábra 

Az adatlapon a díjak melletti karikára kattintva a kiválasztott személy díjtáblázatát látod. A keret az 
adatbeviteli felület, a keret alatti táblázatban látod a felvitt díjakat. Minden díjkategóriában egy legördülő 
menüből választhatsz díjtételt, majd ezt követően választhatod ki azt az időszakot, amire a díjat fel 
szeretnéd venni a következő legördülő menüből. 

Az MMSZ tagságnál akkor választhatsz a felnőtt tagságtól eltérő díjtételt, ha a tag feltöltött dokumentumai 
között az arra jogosító okiratot megtaláltad, vagy nyilvánvaló a jogosultság az életkor alapján.  

 A 2018-as évben amig új utasítást nem adunk ki a biztosítási formát üresen kell hagyni.  

Amennyiben a tag valamilyen nemzetközi szervezeti tagságot is igényel, akkor ezt is ki kell választani. A 
tagsági azonosító számot (ha ismert) be kell írni. 

Amennyiben a szervezet úgy dönt, hogy ezen a rendszeren keresztül kezeli az egyesületi tagsági díjakat, 
akkor az MMSZ tagsági díjhoz hasonló módon ezt is fel kell venni. 

A Rögzítés gomb megnyomása után a felvett díjak az adatbeviteli keret alatt táblázatos formában láthatók. 
A díjak rögzítése további időszakra vagy más díjtételekre folytatható. 

 A rendszer így megengedi azt, hogy egy tagnak akár több évre felvegyük a díjait, de azt is, hogy éven belül több 
alkalommal (részletfizetés) fizesse a díjakat.  Arra is van lehetőség, hogy a különböző díjkategóriákat egyszerre 
fizesse be, de arra is, hogy csak akkor, ha felmerül. 

A fenti lehetőség ellenére az a célszerű és javasolt munkamódszer, hogy minél kevesebb alkalommal foglalkozzunk 
a díjfizetésekkel, és minél inkább használjuk a csoportos díjfizetés lehetőségét. Ezzel a banki és járulékos 
költségeinkkel (úgymint ügyviteli díj, munkaidő) egyaránt takarékoskodhatunk. 

1.5.1.2. Szerepek 

A rendszer rugalmassága érdekében minden tagnak időszakhoz kötött szerepei lehetnek. A legfontosabb 
szerep maga a tagsági viszony. Egy tag lehet emellett vezető, elnök vagy küldött is. Minden szerephez 
tartozik egy életbelépési időpont és egy befejező időpont.  

 A tagsági viszonynál a kezdési időpontnak van a nagyobb szerepe, mivel a társasági törvény értelmében a tagsági 
viszony csak akkor szűnik me,g amikor a tag írásban felmondja azt, vagy ha az egyesület vagy a szövetség 
fegyelmi eljárás lefolytatását követően megszünteti.  

Vagyis a tagsági viszony befejező időpontja, ha csak erről a tag másképp nem rendelkezik, végtelen. A 
megbízatások esetében más a helyzet, ott a kezdő és befejező időpont azonos a megbízatással kapcsolatos 
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dokumentumban szereplő időpontokkal. Célszerű a tag adataihoz a fájlok fülön a megbízatással kapcsolatos 
dokumentumokat feltölteni (munkaszerződés, taggyűlési vagy közgyűlési jegyzőkönyv). 

 
18. ábra 

A keretben lévő táblázatban egész egyszerűen rá kell kattintani a tag adatainál azokra a kockákra, amilyen 
szerepkörei vannak, és a kezdő és befejező dátum mezőket a megállapodásoknak megfelelően kitölteni.  

Ügyelj arra, hogy legalább egy szerepkör mindig megmaradjon, egyébként a tag nem lesz látható a tagjegyzékben. 
(Az MMSZ admin megoldja a problémát.) 

 A fenti logikából következően a rendszer nem korlátozza azt, hogy egy egyesületnek egy időben hány elnöke 
vagy hány vezetője van. Erre a rendszert kezelő egyesületi vezetőnek kell figyelni, vagyis a valóságnak megfelelő 
állapotot beállítani.  

 Ha valaki korábban lemond a szerepköréről, mint ahogy az a rendszerben eredetileg tárolva lett, akkor a 
végidőpontot be kell állítanod a felmondási időpontnak megfelelő dátumra. Ezzel automatikusan megfosztja a 
rendszer a tagot a dátum elérkezésekor a szerepkörrel járó felhasználói jogoktól.  

1.5.2. Új tag felvitele: 

Az új tag felvételének munkafolyamata az MMSzOnLine.pdf-ben van rögzítve. 

1.5.3. Csoportos díjfizetés 

A csoportos díjfizetés munkafolyamata az MMSzOnLine.pdf-ben van rögzítve. 

1.5.4. Átigazolás/Párhuzamos tagság 

 Az átigazolás jogi és etikai kérdéseivel a rendszer nem foglalkozik, azt feltételezi, hogy a tagnak a korábbi 
egyesülete felé nincsenek tartozásai, illetve az új egyesülettel egyeztetve van az átigazolás.  

Az átigazolást akkor kezdeményezheted, ha annak az egyesületnek vagy a vezetője, ahová a tag átigazol. 
Ehhez annyit kell tenni, hogy a tag MMSZ azonosítóját beírod az átigazoló képernyőre, megadod az új 
tagság kezdő és várható végidőpontját, majd megnyomod a Rögzítés gombot.  
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19. ábra 

A végidőpontba ilyenkor sem a következő naptári év végét kell beírni, hanem egy nagyon távoli időpontot (lásd a 
19. ábrán). Az egyesületi tagság ugyanis nem a díjfizetés végével azonos. A tagsági jog akkor szűnik meg, amikor 
arról a tag írásban lemond.   

A rögzítés után látható a tag tagsági viszonyának alakulása (20. ábra). Vagyis az, hogy meddig tagja a 

jelenlegi egyesületnek és mikortól tagja a tiednek. Ebben a fázisban az átigazolást még törölheted a 
gombra kattintva.  

Logikailag addig lehet törölni az átigazolást, ameddig valamilyen díjfizetési kötelezettsége, vagy valamilyen 
tisztsége nem lesz az egyesületednél.  

 A rendszer azt is megengedi, hogy egy tag párhuzamosan több egyesületnek is tagja legyen. Ilyenkor 
természetesen szövetségi tagdíjat csak egy egyesületben kell fizetnie. Ez pl. akkor fordulhat elő, ha valaki több 
egyesület elnöki vagy titkári tisztjét is elvállalja.  

 
20. ábra 

Az átigazolással a tag tagsági viszonya a korábbi egyesületénél nem szűnik meg. Arról, hogy a korábbi egyesület 
vezetője a tagsági viszonyt lezárja, az átigazoló tagnak kell gondoskodni, és ellenőrizni a lezárás tényét, vagyis azt, 
hogy ott nincs-e függőben lévő fizetési kötelezettsége, vagy le nem járt tisztsége a rendszerben tárolva.  
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Online gyűlés létrehozása és lebonyolítása 

Annak érdekében, hogy minél könnyebben és minél nagyobb kör bevonásával lehessen szavazásokat 
lebonyolítani, létrehoztunk egy általános online gyűlési rendszert. A rendszert úgy terveztük, hogy az 
egyesületek, a szakágak és a szövetség is használhassa, akár küldöttgyűlés tartására, amennyiben az 
egyesület, vagy a szövetség alapszabálya ezt lehetővé teszi. A rendszerrel elnökségi ülés és szakágvezetői 
értekezlet is tarható.  

A rendszert úgy terveztük, hogy teljes egészében modellezze a személyes gyűlések szabály és fogalom 
rendszerét, ebből a szempontból semmi újat nem kell megtanulni. Az alábbi funkciók azonban többletet 
jelentenek a személyes gyűlésekhez képest: 

- Lényegesen hosszabb időt biztosit a szavazatok leadására, mint az személyes gyűlés.  
- Minden gyűlésen lehetőség van 100%-os jelenlétre, mert minden résztvevő elektronikusan elérheti a rendszert.  
- A rendszer automatikusan létrehozza a gyűlés jegyzőkönyvét.  
- A rendszer lehetővé teszi a jegyzőkönyvek automatikus közzétételét. 
- A rendszer adatai csak azok számára elérhetőek, akit a gyűlés összehívója erre felhatalmazott. 
- A rendszergazda az egyetlen személy, aki minden adatot láthat, archiválással, titkosítással vagy más 

adatbiztonsági kérdéssel nem kell foglalkozni.   

A fentiek miatt az egyesületeknek is célszerű megismerni és használni a rendszert.  

1.6. A rendszer főbb szolgáltatásai 

1.6.1. Online gyűlés létrehozása 

A gyűlés szervezője használhatja ezt a menüpontot. Az egyesületek vezető személyei kapnak ilyen 
jogosultságot. Ez az a művelet, ahol a szervező személy eldönti, hogy milyen témában, kiket hív össze, és 
milyen napirendi pontok kerülnek tárgyalásra. Ezen a ponton kell eldönteni a gyűlés lebonyolításával 
kapcsolatos ügyrendi szabályokat és határidőket, és itt lehet feltölteni a tárgyalással kapcsolatos 
dokumentumokat is.  

1.6.2. Tárgyalás 

A gyűlés résztvevői számára itt van lehetőség a napirendi pontokhoz hozzászólni, kérdezni, kiegészítéseket 
és javaslatokat tenni. Ez egy lényeges különbség a személyes találkozóhoz képest, mert itt a tárgyalási 
időszak megkezdésétől annak lezárásáig van lehetőség a napirendi pontok konzultációjára. A konzultáció 
folyamán alakul ki a határozati javaslat a napirendi pont kérdésében.  

1.6.3. Szavazás 

Miután a tárgyalás időszaka lezárult, a rendszer felajánlja a határozati javaslatokat szavazásra. A szavazásról 
minden résztvevő e-mail-ben is kap értesítést. Későbbi verzióban tervezzük azt is megoldani, hogy igen-
nem típusú szavazások esetén az e-mail lehetővé tegye a szavazat leadását is anélkül, hogy a rendszerbe be 
kelljen lépni. 
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1.6.4. Jegyzőkönyv 

A rendszer automatikusan létrehoz egy olyan dokumentumot, ami az összes határozati javaslatot 
tartalmazza, az ügyrendi szabályoknak megfelelő részletességgel. Ha névszerinti szavazás volt 
meghatározva, akkor az is látszik, ki hogyan szavazott, ha pedig nem akkor csak a szavazatarány látható. A 
jegyzőkönyv végén látható az összes kérdés és hozzászólás is. Ez a jegyzőkönyv csak akkor jön létre, amikor 
lekérik, ezzel is biztosítjuk, hogy csak az arra jogosult személyek kérhessék le a jegyzőkönyveket. 

1.6.5. Gyűlések kezelése 

A rendszer biztosítja az arra jogosult személyek számára a korábbi gyűlések visszakeresését, illetve a 
folyamatban lévő gyűlések elérését. 

1.6.6. Példa a rendszer kezelésére 

A szövetség elnöke eldönti, hogy küldöttgyűlést hív össze.  Emiatt először egy elnökségi ülést hív össze a 
rendszer segítségével. A meghívóban szerepel a küldöttgyűlés tervezett napirendje és tervezett időpontja.  
Az elnökségi ülés tárgyalás szakaszában az elnökségi tagok pontosítják a napirendi pontokat és az 
időpontot. Ezzel kialakul a küldöttgyűlés minden paramétere. A szavazás fázisban ezek a döntések 
véglegesítésre kerülnek, és a rendszer elkészíti azt az elnökségi határozatot, ami alapján megszületik a 
küldöttgyűlés meghívója.  

Ezután az elnök létrehozza a rendszerben a küldöttgyűlést, aminek a résztvevői az egyesületi küldöttek, akik 
a tagnyilvántartó rendszerben küldötti szerepkörben vannak a gyűlés és a szavazás időszakában.  

A következő lépésben a küldöttek megkapják a meghívót a gyűlés összegző adataival.  

Az egyesület dönthet úgy, hogy egy egyesületi gyűlést hív össze annak érdekében, hogy a napirendi 
pontokról kialakítsa az álláspontját. A rendszer segítségével akár a teljes tagságát bevonhatja a szavazásba, 
vagy csak az egyesület vezetése számára szervez egy gyűlést, ahol a küldöttgyűlés napirendi pontjait 
megtárgyalják.  

A küldöttgyűlés tárgyalási szakaszában az egyesületi küldöttek kérdezhetnek, javaslatokat tehetnek, amire a 
levezető elnök és az elnökség tagjai válaszolnak. A tárgyalás eredményeként az elnök megfogalmazza a 
határozati javaslatok végleges szövegét, és azt beírja a napirendi ponthoz. Erről kell majd a küldötteknek 
szavazni. 

Időközben az egyesület által létrehozott gyűlés szavazása is megtörténhet, ami alapján a küldöttek a 
küldöttgyűlésen kialakítják álláspontjukat, így a szavazási fázisban ennek megfelelően tudnak szavazni. 

A rendszer automatikusan számolja és tárolja a szavazások eredményét, amit az egyesületi szavazásról és a 
küldöttgyűlésről is elkészít külön-külön.   
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1.7. A rendszer használata 

1.7.1. Online gyűlés létrehozása és módosítása 

A menüpontot a főmenüsorból indíthatják azok a személyek, akiknek az egyesületüknél a tagságnál 
magasabb szerepköre van. Ezeket a szerepköröket az egyesület vezetője, vagy az MMSZ titkár osztja ki. 

1.7.1.1. Alapadatok 

 

A beállítások szekció a küldöttgyűlés ügyrendi lebonyolításával kapcsolatos adatokat tartalmazza. Fontos 
megjegyezni, hogy ezek a gyűlés létrehozását követően már nem módosíthatók. Ennek a szekciónak a 
módosításait a módosítás végrehajtásakor a program azonnal menti.  

A nyilvános esetben a küldöttgyűlési jegyzőkönyvön nem csak a szavazati arány látható majd, hanem az is, 
hogy személy szerint ki mire szavazott.  

Amennyiben a gyűlés nyilvános, akkor a tagnyilvántartó rendszerbe belépési jogosultsággal rendelkező 
személyek láthatják a gyűlés adatait, de természetesen hozzászólni és szavazni csak a küldöttek tudnak.  

A gyűlés összehívója lehetővé teheti előzetesen új napirendi pont felvételét. Ez csak akkor lehetséges, ha 
minden meghívott hozzájárul ehhez a gyűlés megkezdésekor. Ezt a menüpontot alapértelmezésben 
bekapcsolva kell tartani, miután csak akkor lehet ezt megtagadni, ha ezt az alapszabály kizárja.  

Automatikus napirend létrehozása akkor indokolt, ha a gyűlés olyan formai elemeket is tartalmaz, mint a 
jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása. Amennyiben pl. egy szakágvezetői 
értekezletet kapcsán kerül használatra a rendszer, ott nem biztos, hogy ilyen formai lépéseket előírnak a 
résztvevők. 

A kitöltéssel kapcsolatos hiba 
üzenetek, amik eltűnnek amikor 
minden helyesen kitöltésre kerül 

Ezek az információk szerepelnek a gyűlés 
címzettjeinek kiküldött meghívónk és 

Tárgyalás és a Szavazás képernyő 
fejlécében, valamint a jegyzőkönyvön 

Új felvétel 
Az képernyőn látható gyűlés törlése, ha még 

semmilyen esemény nem kötődik hozzá 

A cím és a leírás 
mentése 
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A rendszer automatikusan létrehozza a gyűlés jegyzőkönyvét, amit pl. egy küldöttgyűlés esetén 2 választott 
személynek hitelesíteni kell. 

1.7.1.2. Résztvevők meghívása 

A gyűlés résztvevői azok, akiket arra meghívtak, ők szólhatnak hozzá a napirendi pontokhoz, valamint 
később leadhatják szavazatukat a határozati javaslatokra.  

A Kiválasztás történhet csoportoként, vagy egyedi kijelöléssel.  

 

A csoportos kiválasztás azoknál a személyeknél lehetséges, akik a tagsági szerepkörön kívül más 
szerepkörrel is rendelkeznek a tagnyilvántartó rendszerben (13. oldal 2.1.1.2 fejezet). Azok, akik küldötti, 
vagy elnökségi tagsági szerepkörrel rendelkeznek, csoportosan kijelölhetők. 

Ha ezeken kívül valaki mást is szeretnél bevonni a szavazásba, akkor a listából kell egyenként kiválasztani a 
személyeket.  

A program nem vizsgálja, hogy egy meghívott jogosult-e a szavazni. Ez a gyűlést összehívó személy felelőssége. 

 Amennyiben az alapadatoknál be volt jelölve, hogy szükség van jegyzőkönyv hitelesítőkre is, akkor a gyűlés 
résztvevői közül őket ki kell választani, és személyüket a küldöttgyűlésnek meg kell szavazni.  

 Ha ki szeretnéd törölni az összes kiválasztott személyt, akkor a csoportos kiválasztás menüben a „senki” csoportot 
kell választanod.  
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1.7.1.3. Napirendi pontok 

A napirendi pontokat a gyűlés összehívója fogalmazza meg, de nagyon sok múlik azon a későbbiekben, hogy 
megfogalmazásuk mennyire egyértelmű és pontos. Minél jobbak a megfogalmazások, annál hatékonyabb 
lehet a tárgyalási szakasz. 

 

Egy gyűléshez korlátlan számú napirendi pont vehető fel a tárgyalás megkezdése előtt. A napirendi 
pontokhoz cím és leírás adható meg, valamint pdf, jpg, doc és xls fájl csatolható. Egy napirendi ponthoz egy 
csatolt dokumentum tartozhat. Ha többre van szükség, akkor azt felhőben kell elhelyezni, és a leírás 
mezőben az elérési linket kell megadni. 

Lehetőség van ezen túl a napirendi pontok egymáshoz kötéséhez, ami azt jelenti, hogy egy napirendi 
pontról addig nem lehet szavazni, ameddig egy hozzá kötődőről nem született elfogadó döntés. Ez történik 
pl. akkor, ha a költségvetés az egyik pont, és az egyesületek támogatási elvei a következő pont. Nyilván 
lehet beszélni a tárgyalási szekcióban az egyesületek támogatásáról a költségvetés megszavazása előtt is, 
de szavazni csak azt követően lehet. 

Az eldöntendő napirendi pontok esetén a határozati javaslatot úgy kel megfogalmazni, hogy arra igen/nem 
vagy elfogadom nem fogadom el, vagy más hasonló logikájú választ lehessen adni. 

Több választási lehetőség esetén egy értéklistából történő választás lehetőségét biztosítja a rendszer. 
Természetesen ilyenkor a határozati javaslatot is ennek megfelelően kell megfogalmazni. Pl. kik legyenek az 
elnökségi tagok. X, Y, Z, K és L, akik közül hármat kell választani. Figyelembe kell venni, hogy ez a lehetőség 
megengedi több személy kiválasztását a lehetőségekből.  

 Abban az esetben, ha több lehetőség közül csak egy választható akkor ennek kezelésére ez a szolgáltatás nem 
alkalmas. Ilyenkor több napirendi pontot kell felvenni, és egymástól függővé kell tenni a szavazás sorrendjét, 
hogy a végén csak két választási lehetőség maradjon.  

A Tartózkodás lehetőségét el kell dönteni. Nem célszerű megadni egy adott napirendi pontnál, pl. abban a 
kérdésben, hogy egy résztvevő kér vagy nem kér jegyzőkönyvet a gyűlés végén, nincs értelme tartózkodni.  

Végül a legfontosabb, hogy az adott napirendi pont eredményét milyen szavazati többség alapján lehet 
kihirdetni. A program logikája a következő: 

Új felvétel Az képernyőn látható napirendi pont törlése, ha 
még semmilyen esemény nem kötődik hozzá 

A cím és a leírás mentése 
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 - egyszerű többség esetén 3-ból legalább két szavazat 
 - minősitett többség esetén 3-ból legalább kettő, de 5- ből legalább 3, és igy tovább. 
 - egyhangú esetén minden meghívott résztvevő igen szavazata szükséges 
 - Egyedileg megállapítható (fejlesztés alatt) 

 

A résztvevők szavazási jogosultságát a gyűlést összehívó személynek a meghívó kiküldését megelőzően kell 
ellenőriznie . 

1.7.1.4. Összegzés 

Miután minden napirendi pontot felvettünk és eltűnik az összes piros hibaüzenet a fejlécből, lehetőség van 
egy összegző adatlap megnyitására. Ez egyrészt áttekintést ad a gyűlés minden ügyrendi szabályáról és a 
napirendi pontokról, másrészt a képernyő bal felső sarkában lévő Kész gombbal lezárható az előkészítő 
szakasz, és a rendszer automatikusan kiküldi a meghívót minden résztvevőnek. A lezárás előtt a pdf ikonra 
kattintva egy pdf dokumentumba kinyomtatható gyűlés összegző adatlapja, ami alkalmas arra, hogy 
szétküldjük előzetes jóváhagyásra pl. az elnökségi tagoknak.  

 

 

Ezzel a küldöttgyűlés bekerül a tárgyalási fázisba, a meghívón további módosítás sem tartalom sem 
ügyrendi vonatkozásban már nem lehetséges. 
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1.7.2. Online gyűlés napirendi pontjainak tárgyalása a küldöttek szempontjából 

Az online gyűlésről minden küldött értesítő e-mailt kap, amiben a gyűlés meghívója és egy tájékoztató 
szöveg szerepel arról, hogyan kezdhetik meg a napirendi pontok online tárgyalását.  

A küldöttek be kell lépjenek az MMSZ tagnyilvántartó rendszerébe a saját belépési kódjukkal és 
jelszavukkal, és ott az "Online gyűlés" -> "Tárgyalás" menüpontját kell választani: 

 

Amennyiben több nyitott gyűlés is van a rendszerben, akkor az első menüből ki kell választani azt, 
amelyikkel a foglalkozni szeretnél. Célszerű itt az összegzés gombot megnyomni, ahol egy összefoglalót 
kapsz a kiválasztott gyűlés napirendi pontjairól. Ezt követően a Napirend menüből kiválaszthatod azt a 
pontot, amivel foglalkozni szeretnél: 

 

A felső ablakban a napirendi pont részletes információi láthatók, az alsóban pedig hozzászólást lehet írni. 
Amennyiben a hozzászólásodat elküldöd, azt minden meghívott küldött és a levezető elnök is látni fogja, és 
lehetősége van reagálni rá.  

A hozzászólásokat a levezető elnök témakörökhöz rendelheti. Ez főleg nagyobb lélegzetű napirendi 
pontoknál lehetséges, ahol a résztvevők több egymástól független kérdést is feltesznek, és ezekről a 
kérdésekről esetleg több hozzászólás keretében is folyik a tárgyalás. 

 Alapértelmezésben minden hozzászólás az általános témakörhöz tartozik. Amennyiben a levezető elnök 
indokoltnak látja, akkor új témaköröket hozhat létre, és egy vagy több hozzászólást ezekhez rendelhet, igy a 
hozzászólások nem csak időrendben, hanem témakörönként is megtekinthetők.  

 A témakörök napirendi pontokhoz kötődnek, és különböző napirendi pontok nem köthetők össze a témakörökkel 
(logikailag ez lehetséges). 

 A felhasználónak is van lehetősége a hozzászólását egy már létező témakörhöz rendelni, de a levezető elnök ezt 
felülbírálhatja. 

 Ha egy gyűlés nyilvános, akkor minden olyan személy, aki be tud lépni a tagnyilvántartó rendszerbe láthatja a 
tárgyalás hozzászólásait, de akit nem hívtak meg a gyűlésre, az nem szólhat hozzá egyik napirendi ponthoz sem. 

Amennyiben minden egyéb feltétel teljesült, és már van határozati javaslat is, akkor a levezető elnök 
lezárhatja a tárgyalást. Ezt követően a résztvevők már nem szólhatnak hozzá a napirendi ponthoz, és ekkor 
indul a szavazás.  

A hozzászólások frissítése 
A hozzászólás szerkesztő bezárása. 

Téma szűrő 

Téma kiválasztása 
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1.7.3. Szavazás 

A szavazni azokról a napirendi pontokról lehet, amelyekről született határozati javaslat, és nincs egyetlen 
napirend pont sem, ami megelőzné azt a szavazás logikai sorrendjében.  

 Ez egy lényeges különbség a személyes gyűlésekhez képest. A levezető elnökön múlik, hogy akár az összes 
napirendi pont kérdésében egyszerre teszi lehetővé a szavazást, vagy csak szigorú sorrendben annak ellenére, 
hogy nincs logikai kapcsolat a napirendi pontok között.  

A szavazás az Online gyűlés -> Szavazás menüpontból indítható. A program egy legördülő menüben 
felkínálja a résztvevőnek azokat a napirendi pontokat, amivel kapcsolatban már szavazhat 

 Azokról a napirendi pontokról lehet szavazni, amiknek a tárgyalása befejeződött, megszületett a határozati javaslat, 
és nincs másik napirendi pont, amiről ezt megelőzően kell szavazni. 

A napirendi pont kiválasztását követően a küldött az alábbi képernyőt látja: 
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Ha egy olyan napirendi pontról van szó, amivel kapcsolatban több választási lehetőség van, és a levezető 
elnök megengedte a tartózkodást is, akkor automatikusan felkerült a választási lehetőségek közzé a 
Tartózkodás szöveg is. Ha a tartózkodást választod, akkor a többi lehetőség automatikusan eltűnik a 
szavazás gomb megnyomása után. Ha mégis szeretnél szavazni, akkor előbb a tartózkodásra kell kattintani, 
hogy érvényes legyen a választásod. 

 A szavazás lezárásáig módosíthatod a választásodat.  

A rendszer a szavazást automatikusan kiértékeli. Ha a szavazás eredménytelen, mert a rendelkezésre álló 
idő alatt nem érkezett be a szükséges szavazatszám, akkor a levezető elnöknek lehetősége van a napirendi 
pont szavazásának megismétlésére egy későbbi időpontban.  

1.7.4. Online gyűlés napirendi pontjainak kezelése a levezető elnök szempontból 

 

A levezető elnök számára a Tárgyalás képernyőn számos további funkció található: 

1.7.4.1. Új napirendi pont felvétele 

A gyűlés részvevőinek lehetősége van a napirend elfogadása előtt, vagy a tárgyalás közben új napirendi 
pont felvételét javasolni, az adott szervezet alapszabályában meghatározott korlátozások 
figyelembevételével. A rendszer semmit nem akadályoz meg, kizárólag a levezető elnök hatásköre, hogy mit 
enged meg.  

 Ha egy résztvevő új napirendi pontot szeretne javasolni, ezt célszerű a napirendi pontokat tárgyaló részben 
egy hozzászólás keretében megtenni. Az új napirendi pont megszavazására a levezető elnök felvehet egy 
külön napirendi pontot, vagy kiegészítheti a naprend megszavazása napirendi pont határozati javaslatának 
szövegét az új napirendi ponttal, ha azt a résztvevők megszavazták. Fontos, hogy új napirendi pont csak az 
összes résztvevő egyhangú szavazatával vehető fel. 

1.7.4.2. Határozat előkészítése 

Amikor a napirendi pontokkal kapcsolatban már nincsenek további hozzászólások és/vagy már kialakult a 
hozzászólások alapján a határozati javaslat és a választási lehetőségek listája, akkor a levezető elnök 
megfogalmazza a határozati javaslatot. 
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A fenti képernyő csak a levezető elnöknél látszik, neki van lehetősége a határozati javaslatot 
megfogalmazni, és meghatározni azt az időpontot amikor a szavazás automatikusan lezárul.  

Célszerű a napirendi pontok megszavazásánál a határozati javaslatban ezeket a dátumokat és időpontokat 
előre rögzíteni annak érdekében, hogy a szavazás ne csússzon szét időben.  Főleg akkor fontos ez, ha 
vannak olyan napirendi pontok, amelyekről történő döntés feltétele más napirendi pontok érdemi 
tárgyalásának.  

A határozat előkészítése képernyő megnyitásakor a program bemásolja a határozati javaslat szövegébe a 
napirendi pont címét és szövegét. A levezető elnök egyszerűsítheti a munkáját, ha már a napirendi pontot 
úgy fogalmazza meg, hogy minél több része használható legyen a határozati javaslatban.  

A határozati javaslat megfogalmazását követően a levezető elnöknek célszerű rákérdezni, hogy van-e 
kifogás a megfogalmazással kapcsolatban. Ha nincs, akkor a lezárhatja a napirendi pont tárgyalását, és ezzel 
lehetővé teheti a szavazást. 

1.7.4.3. A tárgyalási szakasz lezárása 

Amikor már nincs további hozzászólás egy napirendi ponthoz, vagy a napirendi pont tárgyalására adott idő 
letelt, és a levezető elnök a határozati javaslatot is megfogalmazta, akkor lezárhatja az adott napirendi pont 
tárgyalását. Ezt követően már további hozzászólásokra nincs lehetőség.  

A következő esetekben nem lehet a tárgyalást lezárni: 

 Ha egy vagy több olyan napirendi pontban, amikről a döntés ezt a napirendi pontot megelőzi, még nem volt 
szavazás. 

 A napirendi pontra vonatkozó határozati javaslat még nem készült el.  

1.7.4.4. Figyelmeztető e-mail küldése 

Miután a tárgyalási szakasz akár napokig is eltarthat, a résztvevőket értesíteni kell arról, hogy közeleg annak 
lezárása. A levezető elnöknek ezért lehetősége van figyelmeztető e-mailt kiküldeni arról, hogy a tárgyalási 
szakasz a végéhez közeledik, és a résztvevőknek célszerű ellenőrizni a beérkezett hozzászólásokat, a 
határozati javaslatot és a választási lehetőségeket.   

1.7.4.5. Témakörök kezelése 

Olyan napirendi pontoknál, ahol nagyon sok hozzászólás születik, a hozzászólások előbb-utóbb különböző 
témaköröket érinthetnek, igy a tárgyalás áttekinthetetlenné és nehezen érthetővé válik. Ennek kezelésére a 
levezető elnök előre, vagy utólag témaköröket hozhat létre. Minden napirendi pont alapértelemzésben az 
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általános témakörhöz tartozik, de a levezető elnök bármikor, a hozzászólás beküldője pedig a beküldéskor 
kiválaszthatja, hogy melyik témakörhöz kíván hozzászólni.  

A témakörökre később szűrni lehet, illetve a gyűlés jegyzőkönyvében is ilyen csoportosításban látszanak a 
hozzászólások. 

1.7.5. Határozathozatal és a gyűlés lezárása 

A szavazás két módon zárható le: 

 Amikor a szavazásra adott idő lejár, akkor a rendszer automatikusan lezárja a szavazást. 
 Ha mindenki leadta a szavazatát, akkor a levezető elnök lezárhatja a szavazást. 

A szavazás után a levezető elnök – a szavazás eredményének megfelelően – megfogalmazza a határozatot. 

A műveletet az Online gyűlés -> Gyűlések menüpont alatt teheti meg.  

 

Be kell kapcsolni a Rövid összefoglalót annak érdekében, hogy a szavazások eredménye látható legyen. 

Ki kell választani a Gyűlések listájából a gyűlést, , majd azt a napirendi pontot, amivel kapcsolatban meg 
kívánja fogalmazni a határozatot. 

A Határozat gombot kell megnyomnia, és a megnyíló adatbeviteli mezőben a határozati javaslat szövegét 
úgy kell módosítania, hogy az a szavazás eredményének megfelelő értelmű szöveg legyen.  
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 Annak érdekében, hogy az érintettek ne mulasszák el a szavazást, a levezető elnöknek lehetősége van egy 
emlékeztető e-mail kiküldésére, amiben felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a szavazásra rendelkezésre álló 
idő rövidesen letelik. Az e-mail tartalmát a program generálja névre szólóan, de a levezető elnök az szöveget 
módosíthatja.  

 Amennyiben minden napirendi pontban megszületik a szavazás, és a levezető elnök megfogalmazza a határozatot, 
az jelenti a gyűlés lezárását.  

Ezt követően a jegyzőkönyvet ki kell nyomtatni és a hitelesítőkkel alá kell íratni. 

1.7.6. A szavazás kiértékelése és későbbi visszakeresése 

Az Online gyűlés -> Gyűlések áttekintése menüpont alatt egy listából kiválaszthatók a folyamatban lévő, és a 
lezárt gyűlések. A keresett gyűlés kiválasztása után a gyűlés összefoglaló képernyője jelenik meg, ahol a 
következő szintű összefoglalók tekinthetők meg: 

Kiírás: Bármikor lekérhető. Az az információhalmaz, ami a gyűlés összehívásakor a résztvevőknek kiküldésre 
került. 

Rövid: A tárgyalási szakaszban is lekérhető, ha van már olyan napirendi pont, ahol született határozat. Csak 
a határozati javaslatok és a szavazás eredménye látszik napirendi pontonként. 

Részletes: A Rövid összefoglaló kiegészítve a névszerinti szavazás eredményével, és a tárgyalási szakasz 
hozzászólásaival. 

Jegyzőkönyv: Csak azt követően kérhető le, ha a gyűlést a levezető elnök lezárta, vagyis minden napirendi 
pontról szavazás történt. A részletes jegyzőkönyvnek megfelelő tartalom, kiegészítve a jegyzőkönyv 
hitelesítők aláírási helyével. Ezt a dokumentumot ki kell nyomtatni és a hitelesítőknek alá kell írni. 

  



MMSZ Online Változat: 02,   dátum: 2020.05.25 Oldal: 28/19 

 

Törzsadatok és egyéb funkciók 

1.7.7. Egyesület 

Az egyesületi vezetőként folyamatosan karbantarthatod az egyesületed legfontosabb adatait. Ez azért 
fontos, mert az MMSZ weboldal innen fogja venni a tisztségviselőket és az elérhetőségi adatokat. A 
weboldalról érkező érdeklődés esetén fontos, hogy a megfelelő személy megtalálható legyen. 

Az MMSZ elnökség is az itt szereplő adatok alapján fogja a kapcsolattartást végezni, sőt később az 
elektronikus küldöttgyűlések is az itt tárolt adatok alapján kerülnek megszervezésre. 

 

21. ábra 

 A képernyőn a vezető, az elnök és a küldött adatai nem szerkeszthetők. Ezt a rendszer a tagjegyzéknél felvett 
szerepkörökből veszi. Vagyis azokat a személyeket listázza ide, akinek az adott egyesületnél élő vezető, elnök 
vagy küldött szerepköre van. Ennek megfelelően itt az a személy nem látszik, aki csak a jövő hónaptól lesz elnök, 
küldött vagy vezető, illetve azok sem látszanak, akinek lejárt a mandátuma. 

 A mail cím mező használatával kapcsolatban az lesz a gyakorlat, hogy amennyiben a mail cím mező ki van töltve, 
akkor úgy tekintjük, hogy ezzel a címmel kell az MMSZ-nek kapcsolatot tartania. Ha ez nincs kitöltve, akkor 
pedig a vezetőként megjelölt személy mail címén.  

1.7.8. Számla sztornó 

Ugyan az a funkció, mint ami a Számla sztorn fejezetben le van írva, azzal a különbséggel, hogy itt a 
csoportos befizetés esetén minden tag minden tétele látszik, és bármelyik tétel stornózható. 

1.7.9. Egyesületi díjak szerkesztése 

A rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy az egyesületek a saját tagdíj elszámolási rendszerüket is itt 
vezessék. Ehhez viszont ki kell töltenie az egyesületi vezetőnek a tagdíjtáblázatot.  
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22. ábra 

Ezen a képernyőn válaszd ki, milyen díjkategóriát akarsz felvenni.  

 A lehetséges díjkategóriákat az MMSZ admin tudja felvenni. Tekintettel arra, hogy a díjkategóriák nem kötődnek 
egyesülethez, lehetnek olyan díjkategóriák, amik nálatok nem relevánsak. Csak azt kell kitölteni, amit használtok.  

 
23. ábra 

Ki kell tölteni az adott díjkategória kezdő időszakát és az éves díjat. A Rögzítés gombra kattints és a díj már 
látható is.  

 
24. ábra 

További díjakat már évenként a Rögzít gomb megnyomásával lehet felvenni a rendszerbe, bármilyen 
időtávra. 
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25. ábra 

A ikonra kattintva módosíthatod vagy törölheted a díjat. 

 Olyan időszakra érdemes a díjtáblázatot feltölteni, amilyenre a közgyűlés által meghatározott felhatalmazásod 
szól.  

 Mindig csak az utolsó év törölhető, ez szándékos. 

Amennyiben a díjtáblázat kitöltésre kerül, akkor elérhetővé válik a tag adatlap díjfizetés oldalán.  Ilyen esetben az 
egyesület az egyesületi tagdíjjal együtt kalkulálhatja a tag díjait, amit egy összegben fizethet be az MMSZ-nek. Az 
MMSZ pedig a tagdíjból az egyesületnek járó díjat egy összegben visszautalja. Ezzel az egyesület tagdíj 
nyilvántartása a szövetség nyilvántartásával azonos felületen és azonos módszerrel valósul meg. 

A fenti esetre mutat példát a 26. ábra. Látható, hogy nem csak az MMSZ tagdíjat, hanem az egyesületi 
tagdíjat is felveheted a rendszerbe. Viszont a 27. ábra azt mutatja, hogy ennek ellenére a tag csak a 2017-es 
év díjait akarja rendezni, mert erre is lehetőséget biztosít a rendszer. 

 
26. ábra 



MMSZ Online Változat: 02,   dátum: 2020.05.25 Oldal: 31/19 

 
27. ábra 
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