
 

FŐTITKÁRI HÍRLEVÉL 
2018. december 3.


(a digitális rendszer kezeléséről, versenyengedélyek igényléséről 

és a 2019-es versenyév versenyeinek kiírásáról)


1. 	 Versenyzői portál 

Az elmúlt hónapokban lezajlott előregisztrációs folymat során több mint 1.500 sportoló hozta létre 
sikeresen a felhasználói fiókját, és töltötte fel a versenyengedélyéhez és versenyzéshez szükséges 
adataival. A regisztrációs folyamat 2018. december 1-ével lezárult, minden versenyengedéllyel 
rendelkező sportoló részére, az engedélyben szereplő adatok alapján létre hoztuk a saját 
felhasználói fiókját. A belépéshez szükséges adatokat (felhasználói név és jelszó) a klubvezetőjétől 
tudja minden sportoló igényelni 2018. december 10-től.


A sportoló azon adatait amelyek a versenyengedélyének kiállításához szükségesek, kizárólag a 
főtitkár hozzájárulásával tudja módosítani, ide értve az igazolványképet is. Minden más adat, 
megadása vagy módosítása, ide értve a profilképet is, a felhasználó joga. 2019 versenyévtől ezen 
a felületen nyilván tudja tartani versenyeit, eredményeit és minősítéseit, melyhez a rendszer a 
versenyek adatbázisát felhasználva segítséget nyújt.


A sportoló a 2019-es versenynaptárban a kiválasztott versenyre kattintva, megnézheti annak 
részleteit, és egyetlen gombnyomással regisztrálhat a versenyre, annak kiírása szerint (squad-ba, 
időpontra, helyszínre, stb.) A regisztrációról a verseny kiírója azonnali értsítést kap.


2.	 Versenyengedély igénylése 2019  (2019. január 1-től) 

2/1. A sportoló a felhsználói fiókjában a "versenyengedély kérés" majd az "elektronikus igénylés" 
gombra kattintva automatikusan le tudja adni igényét, amit a klubvezetője szintén egy 
gombnyomással tud jóváhagyni. Minden jóváhagyott versenyengedély azonnal nyomtatásra kerül, 
és annak ellenértéke az igénylő tagegyesület felé kerül kiszámlázásra.


2/2. A tagegyesületi vezető/megbízott csoportos igénylést ad le. A vezető saját felhasználói 
fiókjában kijelöli azokat a egyesületi sportolókat akiknek versenyengedélyt kér, majd a 
"versenyengedély igénylése" gombra kattintva automatikusan le tudja adni a listában szereplő 
sportolóinak igényét. Ez a folyamat nem igényel külön jóváhagyást, versenyengedélyek azonnal 
nyomtatásra kerülnek, és annak ellenértéke az igénylő tagegyesület felé kerül kiszámlázásra.


2/3. A sportoló vagy a tagegyesületi vezető hagyományos papír alapon a formanyomtatványok 
kitöltésével és azok postai vagy elektronikus úton történő megküldésével. A nyomtatványokon, 
ahogy eddig is, a sportoló és a vezető aláírása is szükséges. Az ilyen módon beérkezett 
igényléseket továbbítjuk az adminisztrátorok felé akik berögzítik azokat a MDLSZ rendszerébe, a 
versenyengedély csak ezt követően kerül nyomtatásra, és annak ellenértéke az igénylő 
tagegyesület felé kiszámlázásra. (Azon tagegyesületek részére akik az elektronikus ügyintézés 
helyett a papír alapú ügyintézést választják, a szövetség az ezzel felmerülő plusz adminisztrációs 
költséget, 1.000 Ft/alkalom összeget, továbbszámlázhatja. A 2018.11.28./02. számú Elnökségi 
Határozat alapján, az átmeneti időszakban, 2019. 02. 28-ig a szövetség a felmerülő adminisztrációs 
pluszköltséget magára vállalja) 



3.	 Versenynaptár, versenyek kiírása, versenyeredmények 2019. (2018. december 10-től)


Új verseny kiírása, a klubvezető/szervező saját felhasználói fiókjában az "új verseny hozzáadása" 
gombra kattintva a megjelenő menükből kiválasztja, hogy milyen versenyt kíván rendezni és 
szintén a menükből hozzáadja annak paramétereit, adatait. Lehetősége van szöveges leírásra és 
fényképfeltöltésre is mely tartalmában és terjedelmében nincs korlátozva. A "hozzáadás" gombra 
kattintva a verseny teljes leírása megjelenik a szakágvezetőnél aki a "jóváhagyás" gombra 
kattintva elhelyezi azt az aktuális versenynaptárban. (Mindaddig amíg a szakágvezető nem hagyja 
jóvá a versenyt az nem kerül be a versenynaptárba!)


Új verseny kiírása hagyományos papír alapon. A klubvezető/szervező elkészíti A/4 méretben és 
terjedelemben az adott versenykiírást és azt postai vagy elektronikus úton (email) megküldi a 
szakágvezetőnek aki azt ellenőrzés után továbbítja az adminisztrátorok felé. A berögzítést 
követően a szakágvezető a "jóváhagyás" gombra kattintva elhelyezi azt az aktuális verseny-
naptárban. (Mindaddig amíg az adminisztrátorok nem rögzítik és a  szakágvezető nem hagyja jóvá 
a versenyt az nem kerül be a versenynaptárba!) (Azon tagegyesületek részére akik az elektronikus 
ügyintézés helyett a papír alapú ügyintézést választják, a szövetség az ezzel felmerülő plusz 
adminisztrációs költséget, 1.000 Ft/alkalom összeget, továbbszámlázhatja. A 2018.11.28./02. 
számú Elnökségi Határozat alapján, az átmeneti időszakban, 2019. 02. 28-ig a szövetség a 
felmerülő adminisztrációs pluszköltséget magára vállalja) 

A klubvezető/szervező versenyeredményeket és versenyjegyzőkönyvet minden esetben a 
szakágvezetőnek és az eredmenyek@mdlsz.com címre küldi meg emailben. A főtitkár 
versenyeredményeket, jegyzőkönyveket (és papír alapú versenykiírást) kizárólag a szakágvezetőtől 
fogad be.


4. Az MDLSZ által használt új email címek: 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 Üdvözlettel:


	 	 	 	 	 	 	 	 Tabódy Zoltán

	 	 	 	 	 	          	         elnökségi megbízott

mdlsz@mdlsz.com A szövetség központi email címe, partnerei és külső megkeresé-
sek felé, hivatalos ügyitézésre.

tagfelvetel@mdlsz.com A szövetséghez csatlakozni kívánó egyesületek, szervezetek 
részére, a tagfelvételi eljárás megindításához szükséges doku-
mentumok megküldésére.

eredmenyek@mdlsz.com Versenyrendezők felé az eredmények és jegyzőkönyvek 
megküldésére, minden egyéb versenyrendezéssel kapcsolatos 
ügyintézésre.

fegyver@mdlsz.com Tagegyesületek és sportlövők részére a fegyvertartással 
kapcsolatos ügyintézésre, igazolások, kérelmek igénylésére.

noreply@mdlsz.com A szövetség belső kommunikációjára, hírlevelek megküldésére 
használt cím. Ezen a címen levelek fogadására nincs lehetőség.

gyorskombinalt@mdlsz.com

gyorspont@mdlsz.com

idpa@mdlsz.com

imssu@mdlsz.com

ipsc@mdlsz.com

steelchallenge@mdlsz.com


A szakágak és szakávezetők közvetlen email címe, minden 
szakágon belüli vagy szakágvezetői hozzájárulást, jóváhagyást 
igénylő ügyintézésre.

A szövetség tisztségviselőinek közvetlen email címe az mdlsz.com/kapcsolat oldalon elérhetőek.
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