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PONGER használati útmutató 

(Egyesület felvételi kérelem) 
 

A ponger szerzői jogvédelmi oltalom alatt áll, az összes funkcióját regisztrált felhasználók vehetik 

igénybe. A rendszer használatának feltételeit az oldalon található jogi nyilatkozatok tartalmazzák. 

A rendszer jelenlegi verziója béta teszt fázisban van ami egyes funkciók hibás vagy nem megfelelő 

működését eredményezheti. Amennyiben ilyet tapasztalsz, kérlek képernyőfotóval együtt, írd meg 

az ugyfel@ponger.hu email címre. A beillesztett képek a rendszer folyamatos fejlesztésével 

változhatnak. 

 

A kérelem beadásának menete: 

 
 

A kérelem beadását a MOATSZ IRODA menüponton keresztül lehet kezdeményezni, regisztrált 

18. életévét betöltött személyeknek. 
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A rendszerben létrehozott Egyesület (egyesületi szakosztály) önálló egységként – nevezhetjük 

aloldalként – szerepel. Az oldal adminisztrátora, aki a későbbiekben jogosultságokat tud kiosztani, 

a kérelem elfogadásakor kerül kijelölésre a MOATSZ által, csakis a már regisztrált felhasználók 

közül – ez a kérelem beadásakor megnevezett vezető.  

 

Az űrlapon a pirosan jelölt adatok kötelezően kitöltendő mezők.  

 

A cím megadásához az asztalitenisz klub címét kell beírni, a beírás fordítva történik azaz 

házszám/utca/város amit az alatta megjelenő listából kell kiválasztani. A lista az aktuális 

Google címlistát veszi alapul, ezért a házszámok esetében kerüld a 23/B vagy 1-3. beírást. A beírt 

címet a mellette lévő ELLENŐRZÉS gombbal tudod vissza ellenőrizni – egy újabb ablakban a 

Google térkép megmutatja a cím koordinátáit. Amennyiben a Google térkép nem ismeri fel a címet 

– ez lehetséges – akkor a visszaellenőrzés során adj meg olyan címet, ami „lefedi” a klub helyét a 

térképen, mert ezen koordináták alapján lesznek a szolgáltatások aktiválva, például útvonal 

meghatározás a klubhoz. A mellette található levelezési cím mező szabadon beírható tartalmat 

engedélyez, amivel a klub magyarországi azaz postai címét lehet bármilyen formátumban 

megadni. 

 

Az Elnök adatai alatt az Egyesület elnökének az adatait kell érteni, a Vezető adatai alatt az 

asztalitenisz klub vezetőjének adatait kell érteni. A kérelem elfogadásakor, amennyiben külön 

nincs jelezve, akkor automatikusan a Vezető lesz a MOATSZ-ponger rendszerében létrejövő klub 

aloldal adminisztrátora. 

 

A MENTÉS gomb megnyomása után az asztalitenisz klub adatait kell megadni. Ha több 

asztalitenisz terem is tartozik az egyesülethez, akkor a sor végén található + gombbal lehet a többi 

terem adatait rögzíteni, a hibás rögzítést a – gombbal lehet törölni. 

 

A kötelezően benyújtandó okiratok részben a DOKUMENTUM FELTÖLTÉSE gombbal lehet 

megkezdeni az okirat kiválasztását és feltöltését. A feltöltés sikerességét egy megjelenő ikonnal 

jelöljük, amelyre kattintva visszaellenőrizhető a feltöltött fájl minősége. A tévesen feltöltött fájlt az 

ikon felett található X-el lehet törölni. 

 

Az ÉSZREVÉTEL funkció egyben egy üzenetküldési és a kérelem benyújtásához kapcsolódó 

üzenetküldési lehetőség – ha ez szükséges –, amelyet a MOATSZ emailes értesítésként is 

megkap. 

 

A kérelem elküldése a BEADÁS gombbal történik. Ha a valamely kötelező elem nincs kitöltve vagy 

nincs feltöltve (okirat), azt felugró hibaüzenettel jelezzük. A beadás tényét az érintett feleknek 

emailes rendszerüzenettel nyugtázzuk. 

 

Ha probléma, kérdés merülne fel a program használatával kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati 

elérhetőségen keressetek: ugyfel@ponger.hu 

 

Bármilyen ötlet, igény, észrevételed van, ne tartsd magadban oszd meg velünk, visszajelzésed 

érték számunkra! 

 

További sportsikereket kívánunk! 

ponger csapata 
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