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A NEMZETI SPORTINFORMÁCIÓS RENDSZER

I. Előzmények
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) különböző modulokból
felépülő,

a

sportolókra,

sportszövetségekre,

a

a

sportszakemberekre,

sportköztestületekre,

ezek

a

sportszervezetekre,

tevékenységére,

valamint

a
a

sportlétesítményekre vonatkozó adatok közhiteles nyilvántartását szolgáló elektronikus
nyilvántartó és támogatáskezelő rendszer. Bár az állami sportinformációs rendszer részére
történő adatgyűjtés rendszere már a 2004-ben megjelent sportról szóló 2004. évi I.
törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) mentén akkor megkezdődött, az NSR fejlesztése
2016-ban kapott új lendületet a Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztésével
kapcsolatos feladatokról szóló 1377/2016. (VII. 21.) Korm. határozat megjelenésével,
amelyben a Kormány két szakaszú fejlesztési feladatot határozott meg. Az NSR
továbbfejlesztésének eredményeként 2020-ban megkezdődik az NSR bevezetése.

II. Az NSR célja
Az NSR operatív célja olyan komplex ágazati – a sportágazati civil szereplők
adatnyilvántartásán alapuló, automatizált adatáramlást lehetővé tevő – nyilvántartási,
támogatáskezelési,

döntés-előkészítési

és

szolgáltatási

tér

létrehozása,

amely

hatékonyabbá teszi a sportszakmai szereplők állami sportcélú támogatási folyamatokat
illető tevékenységét, integrált szolgáltatási megoldásokat tud nyújtani, továbbá a széles
közönség számára is elérhetővé tesz sporttal összefüggő releváns információkat és
szolgáltatásokat. A rendszer működésének kiemelt jelentőségű eleme az állami
támogatások felhasználásának pontos nyomon követését, tételes elszámolásának
megvalósítását, és az ellenőrzési folyamat minél nagyobb mértékű automatizálását és
informatikai támogatását megvalósító támogatási folyamatkezelő modul. Az egységes
központosított rendszer alkalmas a sportágazat valamennyi érdemi, sportegyesületi,
sportvállalkozási szinten és a sportszövetségek által generált módon megvalósuló
sportszakmai folyamatának nyomon követésére mind a szakma, mind a sportkormányzat
részéről. Az NSR a rendszerben tárolt adatok felhasználásával lehetőséget biztosít
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különböző szintű riportok, statisztikák és listák lekérdezésére. A rendszerből lekérhető
jelentések felhasználói jogosultságonként és a szervezeti hierarchia különböző szintjei
számára eltérőek.

III. Az NSR elérése
Az NSR-be történő belépésre az NSR portál felületen keresztül, a KAÜ (Központi
Azonosítási Ügynök) szolgáltatás útján (ügyfélkapu vagy e-személyi használatával) nyílik
lehetőség. Minden felhasználó ügyfélkapu hozzáférésén keresztül saját felhasználó
névvel és jelszóval rendelkezik, egyedileg azonosított. Az NSR szolgáltatásait csak azok
érik

el,

akiket

előzetesen

az

adott

személy

sportszakmai

feladatellátásával

összefüggésben a hozzá kapcsolódó sportszervezet megfelelő jogosultsággal rendelkező
felhasználója a rendszerben regisztrált (ez alól kivételt képeznek a regisztrált szabadidősportolók,

akik

a

rendszerbe

első

alkalommal

történő

belépésük

alkalmával

regisztrálhatnak önkéntes alapon, továbbá az NSR nyilvános információs és hírforrásként
funkcionáló portáljának látogatói). A rendszerben elérhető szolgáltatások és információk
körét minden esetben a személyekhez egyedileg hozzárendelt szerepkörök által
biztosított jogosultságok szabják meg. Az NSR-ben egy felhasználó több szerepkörrel is
rendelkezhet, az adott szervezethez kapcsolódó egyes szerepkörök kezelésére minden
rendszerben regisztrált szervezet esetében mód van.

IV. Az NSR felépítése és funkcionalitása
Az NSR egyes funkciócsoportjai a rendszeren belül különböző modulok mentén érhetőek
el az alábbiakban részletezettek szerint.

IV.1. NSR Portál
Az NSR Portál releváns hír és egyéb információs tartalmat megjeleníteni képes webes
felület, amely

alapvetően

hármas funkcióval

bír: az NSR-be

történő

belépés

lehetőségének biztosítása mellett fő célja a lakosság és a sportágazati civil oldali
szereplők sporttal kapcsolatos napi eseményekről, folyamatokról, lehetőségekről történő
hiteles

és

naprakész

tájékoztatása

hírszolgáltatás

valamint

az

NSR-ben

tárolt

eseményekhez, sportlétesítményekhez kapcsolódó publikus adatok listázása formájában,
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továbbá az NSR használatához szükséges alapvető információk, tájékoztatók és
segédletek elérésének biztosítása.

IV.2. Szervezetek modul
A sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások, sportiskolák valamint az
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványok), sportszövetségek alapadatai és
sport-specifikus kiegészítő adatai a Sporttörvény szervezeti típusra vonatkozó sajátosságai
alapján kerültek a rendszerben leképezésre. A szervezetek NSR-be történő regisztrációja
meghatározott rend szerint, felülről lefelé épülő rendszerben, közhiteles sportszervezeti
nyilvántartásokból (lásd V.4. fejezet) átvett adatok felhasználásával valósul meg: az
EMMI Sportért Felelős Államtitkársága regisztrálja a sportszövetségeket, amelyek aztán
saját tagszervezeteiket. A Szervezetek modulban rendelkezésre álló információk segítik a
sportpolitikai és állami döntés előkészítő folyamatokat is, tekintettel arra, hogy abban a
sportszervezetekre vonatkozóan naprakész, közhiteles, a támogatási folyamatok során
alkalmazható adatok állnak rendelkezésre.
IV.3. Személyek modul
A Személyek modul a sportolók (versenysportolók és regisztrált szabadidő-sportolók),
sportszakemberek

és

az

NSR-ben

rögzített

szervezetek

munkatársainak

adatait

csoportosított módon tartalmazó rendszerelem. A Személyek modul az NSR rendszer
egyik alapvető építőeleme, figyelemmel arra, hogy a modulban rendelkezésre álló
információkból több más modul is építkezik, továbbá az abban szereplő adatok a
sportszakmai döntéseknek elengedhetetlen részét képezi majd a jövőben. A Személyek
modulban szereplő adatok minden esetben valid, közhiteles adatok. Sportoló esetében
az igazolt státusztól kerülnek bevitelre a rendszerbe, míg a sportszakember adatai a
munkajogviszony fennállásától kerülnek rögzítésre. A Személyek modulban kezelt adatok
a különböző felhasználói szintekhez tartozó jogosultságok szerint érhetőek el. Az adatok
felvitele

(az

önkéntes

alapon

regisztrált

szabadidő-sportoló

kivételével)

azon

sportszervezet feladata, amellyel az adott személy kapcsolatban áll. Egy személy egy
időben több NSR-ben regisztrált szervezetnél és egyszerre több szerepkörrel is
rendelkezhet. A Személyek modulban nyilvántartott adatok köre az egyes almodulokon
keresztül kerülnek bemutatásra.
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IV.3.1. Regisztrált szabadidő-sportoló
A regisztrált szabadidő-sportoló önkéntes regisztrációját követően a státuszához
kapcsolódó NSR-ben tárolt információkhoz és a későbbiek során implentálásra kerülő,
általa

igénybe

vehető

sportkedvezményekhez

kap

hozzáférést

a

nyilvánosan

hozzáférhető Portál funkciók elérése mellett.

IV.3.2. Sportolói almodul
A sportolók tekintetében a sportági adatszolgáltatás alapján megkülönböztethető
igazolt sportoló, versenyző (hivatásos / amatőr) valamint fogyatékos-sportoló továbbá
regisztrált szabadidő-sportoló. A szervezetek által szolgáltatott adatok egy köre
kötelezően kitöltendő, míg a másik köre csak bizonyos szinttől válik kötelezővé (pl.: igazolt
sportolók

versenyengedély

kiállításához

kapcsolódóan).

A

sportolók

saját

KAÜ

azonosítójukkal belépve ellenőrizhetik az NSR-ben róluk tárolt információkat.

IV.3.3. Sportszakember almodul
Az NSR-ben

rögzítésre

kerülő sportszakemberek

tekintetében

a

sport területén

képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről
szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendeletben valamint a különböző sportági képesítésekről
szóló

szabályzatokban

részletezett

tevékenységek,

valamint

azok

gyakorlásához

szükséges képesítési követelmények az irányadók. Az adatok rögzítésére egyéni vagy
csoportos adatbevitellel, közhiteles adatbázisból származtatott elsődleges adatok
felhasználásával kerül sor. A sportszakemberek saját KAÜ azonosítójukkal belépve
ellenőrizhetik az NSR-ben róluk tárolt információkat és használhatják a szerepkörükhöz
rendelt, munkavégzésükhöz kapcsolódó, NSR által biztosított funkciókat.

IV.3.4. Szervezeti munkatárs almodul
A szervezeti munkatársak az adott szervezetben betöltött munkakörükhöz kapcsolódó
szerepkörben kerülnek regisztrálásra. A szervezeti munkatársak saját KAÜ azonosítójukkal
belépve ellenőrizhetik az NSR-ben róluk tárolt információkat és használhatják a
szerepkörükhöz

rendelt

speciális

funkciókat.

Szervezeti

hierarchia

szempontjából

alapvetően két típusú szerepkört különböztet meg a rendszer: a vezetői szerepkörökhöz
alapvetően jóváhagyó funkciók, a különböző ügyintéző szerepkörökhöz adminisztratív és
szerkesztési funkciók kerültek hozzárendelésre. Speciális szerepkör az ún. szervezeti
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Superuser, aki a szervezeti hierarchiában az adott szervezet alá sorolt sportszervezet
regisztrálására

és

első

felhasználójának

(Superuser)

rögzítésére,

továbbá

saját

szervezetén belül regisztrált felhasználók számára jogosultságok kiosztására jogosult.

IV.4. Sportegészségügyi modul
A Sportegészségügyi modul a sportorvosi engedélyekre vonatkozó adatokat tartalmazó
modul, amely

az

Országos

Sportegészségügyi

Intézet

sportorvosi

engedélyeket

nyilvántartó rendszerével történő összekapcsolással valósul meg. A Sportegészségügyi
modul mind a személyi, mind a versenyengedély modullal szorosan együttműködik. A
sportorvosi engedélyeket az Országos Sportegészségügyi Intézettel jogviszonyban álló
sportorvosok adják ki, illetve háziorvosok tartják nyilván egy központi rendszerben, az
OSEI-OSH-VKESZ Regiszterben. Jelen modul az NSR – OSEI-OSH-VKESZ Regiszter közötti
interfész megvalósítása. Az NSR előre definiált interfészeken keresztül kérdezheti le a
sportolók sportorvosi engedély érvényességi adatait egyesével vagy csoportosan, amely
információk ezt követően az egyes szervezetek megfelelő jogosultsággal rendelkező
felhasználói számára érhetőek el.

IV.5. Versenyengedélyek modul
A Versenyengedélyek modul a sportszövetségek hatáskörbe tartozó versenyengedélyek
kezelésének nyilvántartó felülete, kiegészülve a versenyengedély kiadásának feltételét
képező sportorvosi engedély érvényessége ellenőrzési lehetőségével. Fontos, hogy az
egyes modulokban szereplő adatok összekapcsolódnak (pl.: személyi, vagy szervezeti
modul), hiszen az egymásra épülő modulok nélkül a versenyengedély modul
önmagában nem használható (a Személyek modul tartalmazza a sportoló alapadatait,
illetve a Szervezetek modul a kapcsolódó sportszervezet adatait).

IV.6. Események modul
Az Események modul alapvetően verseny- és szabadidősport rendezvények listájának
meghatározott sportszakmai szempontrendszerek alapján csoportosított gyűjtése. A
modul tartalmazza a szervező sportszervezet, szövetség által az NSR-be rögzített
sporteseményre vonatkozó alapvető adatokat, amely a lakossági oldal számára
információt

szolgáltat,

sportszakmai

oldalról

statisztikai

jelentőséggel

bír.

Az

eseményekhez kapcsolódó publikus információk az NSR portálon és a rendszeren belül is
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elérhetőek. Az egyes eseményekre – megfelelő jogosultság mellett – nevezések, majd az
eseményt követően, eredmények rögzíthetők. Ennek keretében kerülnek felvitelre az
állami támogatások felosztása szempontjából lényeges, kiemelt hazai rendezésű és
nemzetközi sportesemények (EB, VB, Olimpia) eredmények is.

A modulban szereplő adatok esetében a hazai sportszervezetekhez tartozó sportolóra
vonatkozó adatok a sportolói modul, a sportszakemberre vonatkozó adatok a
sportszakember modul alapadataiból kerülnek generálásra és felhasználásra.

IV.7. Sportlétesítmények modul
A Sportlétesítmények modul a tulajdonos, fenntartó és egyéb nyilvántartáson alapuló
adatszolgáltatás alapján a sportolás céljára igénybe vehető létesítmények alapadatait,
továbbá

a

kapacitás-kihasználtsági

térkép

biztosítására

vonatkozó

adatokat

tartalmazza. A modul mind a lakossági, mind a sportszakmai szempontokat kielégíti. A
valid adatok a szakmai oldalról döntés előkészítést segítik. A Sportlétesítmények
modulban rögzített nyilvános adatok alapján az egyes létesítmények és azok alapvető
adatai térképes kereső felületen az NSR Portálon minden érdeklődő számára elérhetőek.
IV.8. Támogatás és ellenőrzés modul
A Támogatáskezelés és ellenőrzés modul a központi költségvetésből nyújtott sportcélú
támogatások

elszámolásának

és

ellenőrzésének

folyamatmenedzsmentjét

és

kontrollingját (a támogatási döntéstől az elszámoláson keresztül a támogatási folyamat
lezárásáig) valamint elektronikus ügyintézését integráltan megvalósító rendszerelem. Az
NSR operatív célja a sportcélú állami támogatások felhasználásának pontos nyomon
követése, tételes elszámolásának megvalósítása, az ellenőrzési folyamat minél nagyobb
mértékű automatizálása és informatikai támogatása. A Támogatás és ellenőrzés modul
alkalmas a támogatást igénylő szervezet regisztrációs kérelmének, továbbá a szakmai
költségtervvel kiegészített tételes támogatási kérelmének befogadására, melyet a
döntéshozó elbírál. A támogató döntést követően a pénzügyileg teljesült források
felhasználásának elszámolása szintén a rendszeren keresztül történik.
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IV.9. Karbantartás modul
Az NSR Karbantartás modul az NSR rendszeradminisztrátorok számára elérhető felület,
ezen keresztül nyílik lehetőség a rendszerszintű beállítások és szerepkörök, ütemezett
feladatok kezelésére, módosítására.
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V. Az NSR kapcsolódása közhiteles és egyéb informatikai rendszerekhez
Az

NSR-ben

nyilvántartott

adatok

nagy

része

automatizált,

technikai

interfész

kapcsolaton keresztül kerül a rendszerbe, közhiteles és egyéb informatikai rendszerekből.

V.1. Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) SZEÜSZ
Az NSR rendszer saját autentikációs mechanizmussal nem rendelkezik, minden
felhasználó a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül, a KAÜ által biztosított
szolgáltatás igénybevételével kerül autentikálásra. Ez azt jelenti, hogy a KAÜ feladata a
rendszerbe bejelentkezni kívánó felhasználó személy azonosításának biztosítása. Az
azonosításhoz a bejelentkezni kívánó személynek ügyfélkapu regisztrációval kell
rendelkeznie. Sikeres beazonosítást követően az NSR rendszer feladata a továbbiakban
eldönteni, hogy a bejelentkezett felhasználó milyen jogosultságokkal rendelkezik a
rendszeren belül, milyen adatkörök, funkciók és modulok elérésére és használatára
jogosult.
Az NSR rendszerbe tehát azok a felhasználók tudnak belépni, akik
a. Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznek;
b. számára létrehozásra került NSR felhasználói profil, továbbá az NSR profil és a KAÜ
szolgáltatás által használt azonosító összepárosítása megtörtént.
Ha a KAÜ-s azonosítás sikeres, de nem létezik az adott személyhez profil az NSR-ben,
akkor az azonosítást követően az új felhasználó regisztrációja funkció érhető el
(szabadidő-sportoló regisztráció).

V.2. Közhiteles személyes adatok (ÖNY, NEAK, NAV interfész)
Az NSR-be történő regisztráció során az egyes személyek közhiteles személyes adatai az
Összerendelési Nyilvántartásból (ÖNY/KAÜ) kerülnek átvételre. A regisztrált szabadidősportoló közhiteles személyes adatai regisztrációkor KAÜ azonosítást követően szintén az
Összerendelési

Nyilvántartásból

(ÖNY/KAÜ),

a

Nemzeti

Adó-

és

Vámhivatal

(adóazonosító) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (TAJ) nyilvántartásából kerül
beimportálásra az NSR-be.
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V.3. NAV köztartozás ellenőrzés (NAV interfész)
A rendszerben regisztrált szervezetekkel kapcsolatosan az NSR rendszerben szükséges
nyilvántartani a köztartozás-mentességre vonatkozó információkat is, amelynek a
támogatási

folyamatok

során

van

jelentősége.

Az

NSR

az

adószám

alapján

automatikusan, ellenőrzi a nyilvántartott szervezetek köztartozás-mentességét. Az
esetleges adótartozás állapota a NAV Köztartozásmentes adózói adatbázis rendszerétől
rendszer-rendszer kapcsolaton (interfész) keresztül automatikusan lekérdezhető.

V.4. Szervezetek közhiteles nyilvántartása (OBH, Céginfo, MÁK interfész)
A rendszerrel szemben támasztott alapvető követelmény, hogy a benne szereplő
szervezetek alapadatai közhitelesek és naprakészek legyenek, ennek érdekében
szükséges a szervezet alapadatainak rögzítése előtt azokat ellenőrizni.
A funkció további célja, hogy olyan módon gyorsítsa az adatbevitelt, hogy a
lekérdezhető adatokat a szervezet regisztrálójának nem kell begépelnie, hanem név
vagy adószám alapján megtörténjen a közhiteles alapadatok lekérdezése és azok
automatikusan rögzítésre kerüljenek az NSR-be.

V.5. Sportorvosi engedélyek ellenőrzése (OSEI interfész)
A sportorvosi engedélyeket az Országos Sportegészségügyi Intézettel jogviszonyban álló
sportorvosok adják ki, illetve tartják nyilván egy központi rendszerben, az OSEI-OSH-VKESZ
Regiszterben. Az NSR a két rendszer közötti interfészkapcsolaton keresztül kérdezheti le a
sportolók sportorvosi engedély érvényességi adatait egyedileg vagy csoportosan.
Az OSEI rendszerből lekérdezett, sportorvosi engedélyre vonatkozó adatok az NSR-ben
közvetlenül nem változtathatók, a változások kezelése az OSEI oldalán történik.

V.6. TakarNet interfész (létesítmény tulajdoni lapok)
A TakarNet rendszerkapcsolat a Sportlétesítmény modulhoz kapcsolódóan jelenik meg a
rendszerben, a létesítmények tulajdonosának, és helyrajzi számának ellenőrzése miatt
szükséges. A TakarNet interfészen keresztül lekérdezhető tulajdoni lapon szereplő adatok
alapján nyílik lehetősége az ehhez kapcsolódó szerepkörrel rendelkező szervezeti
munkatársnak visszaellenőriznie a létesítmény fenntartója illetve tulajdonosa által az NSRben az egyes létesítményekre vonatkozóan szolgáltatott adatokat.
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V.7. Szervezeti interfész kapcsolat
Az NSR lehetőséget biztosít szervezeti interfész kapcsolat kialakítására, amelyek
segítségével az NSR-hez kapcsolódó szervezetek (sportszövetségek) interfész kapcsolaton
keresztül tudják letölteni és saját informatikai rendszerükbe átvenni az NSR-ben tárolt
adataikat, és kétirányú interfész kapcsolat implementálásával az NSR-ben rögzíteni a
saját adatbázisukból származó információkat.

Az NSR különböző interfész kapcsolataira vonatkozó legfontosabb információk – a jobb
áttekinthetőséget elősegítendő – az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra.

ADATKÖR ÉS ADATKAPCSOLAT

RENDSZERÜZEMELTETŐ ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÓ

Központi Azonosítási Ügynök

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (KAÜ)

Sportorvosi engedély ellenőrzés

Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI)

NAV köztartozásmentes adózói adatbázis

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Országos Bírói Hivatal (OBH)

Szervezetek közhiteles nyilvántartása

Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus
Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (Céginfo)
Magyar Államkincstár (MÁK)
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Összerendelési Nyilvántartó (ÖNY)

Közhiteles személyes adatok

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK)
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV)

TAKARNET létesítmény tulajdoni lapok

Lechner Nonprofit Kft.

Szervezeti interfész kapcsolat

Sportszövetségek, sportszervezetek saját és az NSR adatbázisa
közötti adatszinkronizáció lehetőségét biztosítja

1. összefoglaló táblázat - Az NSR kapcsolódása közhiteles és egyéb informatikai rendszerekhez

Budapest, 2020. 08.03.

Sportért Felelős Államtitkárság
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