
 

A MAGYAR DINAMIKUS LÖVÉSZSPORT SZÖVETSÉG 

SPORTOLÓINAK JOGÁLLÁSA, 

IGAZOLÁSI-, ÉS DÍJSZABÁLYZATA 

MDLSZ IGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2019.



1. Általános rendelkezések  

(1) Az Igazolási szabályzat hatálya kiterjed a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a 
továbbiakban: Szövetség) tagszervezeteire, igazolt versenyzőire és a Sportról szóló 2004. évi 
I. tv. illetve az MDLSZ egyéb szabályzataiban meghatározott személyekre és a Szövetség 
illetve a sportszervezetek tisztségviselőire, valamint - tagsági viszonytól függetlenül – a 
Szövetség vagy valamely sportszervezet keretében a dinamikus sportlövészet sportággal 
összefüggő tevékenységet kifejtő személyekre. 

(2) A Szövetség hivatásos versenyrendszert nem működtet. A sportolókra, sportszervezetekre 
és sportvállalkozásokra (a továbbiakban sportszervezet) az amatőr versenyzés szabályait kell 
alkalmazni.  

(3) A Szövetség amatőr sportolói a 2004. évi I. tv 7. § (3) bek. szerint nem sportszerződéssel, 
hanem tagsági jogviszony alapján vesznek részt a Szövetség versenyrendszerében. 
Egyebekben az amatőr sportolók jogállására vonatkozóan a 2004. évi I. tv. 5. §, 6. § és 7. § 
rendelkezései irányadóak, kivéve a sportszerződéssel sportolókra vonatkozó speciális 
szabályokat. 

(4) A versenyrendszerben csak igazolt, amatőr versenyengedéllyel (a továbbiakban 
versenyengedély) rendelkező versenyzők vehetnek részt.  

(5) A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség igazolt versenyzője bármely magyar 
állampolgár, vagy Magyarországon tartózkodási engedéllyel tartózkodó külföldi állampolgár 
lehet, aki tagja egy a szövetséghez tartozó sportszervezetnek és elfogadja a Szövetség 
szabályzatait.  

(6) Az igazolás során a Szövetség a sportolót ahhoz a sportszervezethez tartozóként veszi 
nyilvántartásba, amely az igazolási kartont aláírta és az igazolási kérelmet megküldte a 
Szövetségnek. 

(7) Az igazolás valamennyi, a Szövetség működési körébe tartozó sportágra érvényes.  

2. Az igazolás érvényessége  

(1)  Az igazolás érvényessége a keletkezésének napjától annak megszűnéséig érvényes.  

(2)  Adott sportszervezethez történt igazolás:  

 a. átigazolás esetén addig tart, amíg a versenyző a jelen szabályzatban meghatározott  
      módon át nem igazol,  

 b. kilépés esetén addig, amíg a kilépési nyilatkozatát alá nem írta,  
 c. sportfegyelmi eljárás esetében a jogerős döntés napjáig.  
(3) Megszűnik az igazolás, ha annak valamelyik feltétele időközben nem teljesül.  
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3. Az igazolás szabályai  

(1) A versenyzők tetszőlegesen több sportszervezetnek lehetnek tagjai egy adott sportágban, 
versenyezniük azonban kizárólag egy, a versenyengedélyüket kiváltó sportszervezet 
versenyzőjeként lehet. 

(2) Igazolni a Szövetség által rendszeresített (honlapon közzétett és letölthető) aktuális 
"Tagnyilvántartó karton" kitöltésével a (3/a) pontban meghatározott módon lehet. 

(3/a) A sportszervezetnek a tagnyilvántartó kartont a sportoló adataival kitöltve, a sportoló és 
a sportszervezet vezetője által aláírva kell megküldeni a főtitkár részére. A tagnyilvántartó 
kartonhoz mellékelni kell 1db igazolványképet és a sportoló sportegyesületi tagsági könyvét. 

(3/b) A főtitkár a sportoló adatait rögzíti a Szövetség nyilvátartásában, egyedi igazolási 
számot ad neki  és hozzárendeli a beküldő sportszervezethez. A sportoló sportegyesületi 
tagsági könyvében az igazolási számot hitelesíti, majd azt visszaküldi a sportszervezet 
részére.  

(3/c) A főtitkár az igazolt sportoló részére a Szövetség digitális rendszerében személyre szóló 
felhasználói fiókot hoz létre, az ennek használatba vételéhez szükséges adatokat, 
információkat a sportszervezet vezetőjének küldi meg. 

4. Korcsoportok 

A szövetség versenyrendszerében az alábbi korosztályokat különbözteti meg: 

10. életév betöltése előtt: gyermek 

10. életév betöltése után, a 14. életéve betöltése előtt: serdülő 

14. életév betöltésétől a 18. év betöltéséig: ifjúsági 

18. életév betöltésétől a 21. életév betöltéséig: junior 

21. életév betöltésétől az 50. életév betöltéséig: női, vagy férfi 

50. életév betöltésétől: senior 

60. életév betöltésétől: super senior 

5. Átigazolás  

(1) A versenyző tetszés szerinti időpontban átigazolhat az egyik sportszervezettől a másikhoz.  

(2) A 2004. évi I. tv. 7.§ (3) bekezdése szerint:  
Ha az amatőr sportoló tagsági viszony alapján sportol, e jogviszony fennállásának időtartama 
alatt a sportszervezete előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül átigazolhat másik 
sportszervezethez. 
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(3) A Szövetség jelen szabályrendszere alapján, az átadó egyesület az átigazoló versenyzőtől, 
vagy a fogadó egyesülettől/sportvállalkozástól – Szövetségi szabályokon alapuló és az 
átigazolással összefüggő – díjazásra nem tarthat igényt. 

(4) Az átigazoláshoz és a szövetségi versenyengedély kiállításához szükséges  
a) a fogadó egyesület befogadó nyilatkozata, valamint  
b) az átadó egyesület nyilatkozata arról, hogy az átigazoló versenyzőnek nincs tagdíj, 

vagy egyéb igazolható tartozása az átadó egyesület felé. 
A fentiek hiányában versenyengedély nem állítható ki az átigazoló versenyző részére. 

6. Versenyengedély  

(1) Az amatőr sportoló a szövetségi versenyrendszerben szervezett versenyen csak akkor 
vehet részt, ha a versenyévadra érvényes versenyengedéllyel rendelkezik.  

(2) A Szövetség által kiállított versenyengedély a szövetségi versenyrendszerben szervezett 
valamennyi versenyen való részvételre jogosít. 

(3) A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló kizárólag a sportszervezetén 
keresztül, annak vezetőjének jóváhagyásával nyújthatja be a szövetséghez az alábbi módon. 

 a.  A Szövetség által rendszeresített (honlapon közzétett és letölthető) aktuális 
"Versenyengedély kérő lap" kitöltésével, amit a sportszervezet vezetője küld meg a főtitkár 
részére. 

 b.  A sportoló a Szövetség digitális rendszerében biztosított felhasználói fiókjából jelzi 
igényét a sportszervezet vezetője felé aki jóváhagyásával, digitális úton továbbítja azt a 
főtitkár felé. 

 c.  A sportszervezet vezetője saját felhasználói fiókjából egyedi vagy csoportos módon 
digitális úton kérelmezi a versenyengedélyek kiállítását sportolói részére. 

(4) A főtitkár vagy megbízottja a kiállított versenyengedélyt minden esetben a kérvényező 
sportszervezet vezetőjének küldi meg postai úton. 

(5) A Szövetség versenyévadjára érvényes versenyengedély kiállításáért, a sportszervezetnek, 
a szövetség elnöksége által a megállapított licencdíjat kell fizetni.  A licencdíjat a 
versenyengedélyek kiállítását követően, a Szövetség által megküldött számla ellenében a 
sportszervezet átutalással teljesíti.  

(6) A versenyengedély tartalmazza:  
 a) a versenyző nevét, születési helyét és idejét, 

 b) sportszervezet megnevezését  
 c) a versenyrendszer megnevezését,  
 d) a versenyengedély érvényességi idejét,  
 e) a versenyengedély (versenyző) nyilvántartási számát,  

 f) a versenyengedély kiállításának dátumát,  
 g) a versenyző különböző fegyvernemekben elért minősítését. 
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(8) A versenyengedéllyel rendelkező amatőr sportolókról a szövetség nyilvántartást vezet.  

(9) A versenyengedély megszerzését a sportág versenyzési szabálya vizsgához, vagy teszthez 
kötheti. Ebben az esetben, a versenyengedélyt csak akkor lehet kiadni, ha ezt a vizsgát vagy 
tesztet az adott versenyző már elvégezte.  

7. Versenyengedély szüneteltetése és megújítása  

(1) A versenyzőknek jogukban áll versenyengedélyüket tetszőlegesen hosszú időre 
szüneteltetniük.  

(2) Ha a versenyengedély megszerzését a szakág szabályai vizsgához, vagy teszthez köti, 
akkor a szüneteltetés után az elnökség döntésének megfelelően újbóli vizsga nélkül, vagy egy 
egyszerűsített vizsga letételével kaphatja meg a versenyengedélyét.  

8. Egyéb rendelkezések  

(1) Az Országos Bajnokságon a versenyző azon sportszervezet színeiben köteles versenyezni, 
amelyik sportszervezetnek igazolt versenyzője volt a bajnokság előtt 90 nappal. Ettől a 
szabálytól rendkívüli esetben el lehet térni, amennyiben mindkét érintett sportszervezet erről 
írásban megegyezik, és ezt a megegyezést a Szövetség elnöksége is elfogadja.  

(2) Fegyelmi vétséget követ el a versenyző, ha más sportszervezet színeiben indul a 
Szövetség által jóváhagyott versenyen, mint amely egyesület tagjaként kapta meg 
versenyengedélyét. 

9.  A Rendőrhatóság felé történő adatszolgáltatás 

1. Az igazolt sportoló jogosult a Szövetségtől –sportlőfegyver vásárlása során a 
rendőrhatósági ügyintézéshez – igazolást és javaslatot igényelni, melyben a 253/2004. 
(VIII.31.) Korm. rendelet 23. § (1)-(3)-bek alapján a főtitkár igazolja, hogy a sportoló 
minősített sportlövő, az igényelt kategóriában az országos sportági szakszövetség által 
kiadott minősítéssel rendelkezik, valamint a vásárolni kívánt lőfegyver az MDLSZ 
szabályzata alapján sportcélra alkalmas. 

2. A sportszervezet jogosult a Szövetségtől –sportlőfegyver vásárlása során a rendőrhatósági 
ügyintézéshez – igazolást igényelni, melyben a 253/2004 (VIII.31) Korm. rendelet 28 § (1) 
b. pont alapján a főtitkár igazolja, hogy a sportszervezet a Magyar Dinamikus Lövészsport 
Szövetség tagja. 
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10. Díjszabályzat  

11. Hatálybalépés 

Jelen szabályzatot a Szövetség elnöksége fogadta el, és a meghozatalának napját követő 
napon lép hatályba.  

Budapest, 2019. január 10. 

      Szalai László 
            elnök

Egyesületi tagsági díj 20'000 Ft /év

Versenyengedély

Éves  
(Junior, Férfi, Senior, Super senior)

9'000 Ft /fő

Alkalmi (bárkinek) 2'000 Ft /fő

Éves  
(Női, Serdülő, és Ifjúsági)

0 Ft /fő

Évközi minősítés 1'000 Ft /alkalom

Okmány pótlása 1'000 Ft /okmány

Átigazolási díj 1'000 Ft /alkalom

Versenyrendezési díj 5'000 Ft /verseny

Bírói képzés

MDLSZ tag 5'000 Ft /fő

Egyéb tag 10'000 Ft /fő

Lövészetvezetői képzés

MDLSZ tag 5'000 Ft /fő

Egyéb tag 10'000 Ft /fő
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