
Kezdődhet a 2014-es regisztráció! 
 
Egy kis emlékeztető segítség a klub adminoknak: 
 
1. Belépés: office.hffa.hu (www.hffa.hu -ról nyílik az érvényes link) 
 
2. Belépsz a klubtagságok-ba 
Ez most egy üres lap lesz. Ide hívod be azokat a tagokat, akik 2014-re kérik a regisztrációt. 
 

3. A táblázat fölött az      linkre (gombra) kattintva kikeresed a pilótádat. 
FIGYELEM! Ha kettő van belőle akkor a születési dátum azonosíthatja őt. 
Beírod a klub tagdíját (nem a HFFA díjakat!) ha fizetett is, akkor bekattintasz a kockában hogy fizette, 
beírod a klubtagdíj fizetés dátumát, ha szükséges megjegyzést, majd NEM ENTER, hanem a zöld OK 
gombbal zárod. Ezután kilép a pilóta adatból, újra rá kell kattintani. 
 
4. ha az ernyő, amire kéri a regisztrációt megjelent a neve alatt,( mert már tavaly is ez volt) akkor 
rákattintasz az „Igen, ennél a klubnál kérem a regisztrációját” linkre az ernyő mellett. 
 
5. tovább görgetve bejelölöd az igényeket 
MRSz, HFFA, Startalap, Sportalap minden pilótának kötelező! 
Ernyő, IPPI, rating, igény szerint. 

Ha mindent bejelöltél, kattints a lap alján a „ ” gombra. 
(NEM ENTER!!!) 
 

6. Ha a kalkulálok után kilépett a pilótából, akkor újra kikeresed, rákattintasz, és ha fizetett és 
a klub fizetési kötelezettséget vállal a HFFA felé, akkor rányomsz a sárga 
 „ADATOK BEKÜLDÉSE HFFA RÉSZÉRE” linkre. 
 
7. Ha kértél IPPI-t akkor ellenőrizd az IPPI szintet a pilóta adatlapon. Ezt elérheted a pilóták  link-el 
ami a fejlécen van, vagy a klubtagságoknál, ha nyitva van a pilóta akkor az „ugrás a pilóta adatlapjára 

piros link-el, ha nincs nyitva, de a klubtagságokba vagy, akkor a név melletti kis kék emberke  jelre 
kattintva jutsz az adatlapba. 
Itt tudod feltölteni a pilóták repidejét, jogosításait, fényképét.  
 
Jelmagyarázat: 

 pilóta adatlapjába lép 
 

 pilóta adatai táblázatban 
 

         ugrás a pilóta törzskönyveire (ernyőire) 
          
ugrás a pilóta klubtagságára 
 

Ezekkel a jelekkel lehet egy pilótán belül ugrálni az ernyőkhöz, klubtagságihoz, vagy a pilóta 
adatlaphoz. 
 
Csak műszaki vezetőknek: 

 erre kattintva tudod beírni az alkalmassággal kapcsolatos infokat. 
 

 
 
Ha további segítségre van szükségetek, hívjátok Zsuzsit a 20-7779130, vagy írjatok mailt a 
nyilvantartas@hffa.hu –ra. 


