
 
Tisztelt Sporttársak, 
 
Tájékoztatlak Titeket a 2021.01.01-től bevezetésre kerülő, fegyvervásárláshoz szükséges 

Szakszövetségi igazolás és ajánlás megnevezésű irat kiadás jelenlegi gyakorlatának 

megváltozásával kapcsolatban. 

Az új folyamat kialakításakor figyelembe vettük a szövetség tagegyesületi vezetőinek azon 

egyértelmű igényét is, hogy továbbiakban is aktívan részt kívánnak venni klubjuk versenyzőinek 

fegyvervásárlási folyamatában.  

Remélem, hogy a versenyzők, a klubok és a Szövetség részére egyaránt elfogadható, 

egyszerűség-kezelhetőség-célszerűség elvét követve jutottunk el a 2021.01.01-től bevezetésre 

kerülő gyakorlatig. 

 

1/ 2021.01.01.-től minden MDLSZ által kiadott, fegyvervásárláshoz szükséges, Szakszövetségi 

igazolás és ajánlás megnevezésű irat saját, digitálisan képzett egyedi azonosító számot kap. 

 

2/ A fegyvervásárláshoz szükséges igazolás a már megszokott módon, továbbra is a szövetségi 

digitális rendszerből, a klubok, illetve a versenyzők sportolói oldaláról lesz kezdeményezhető, 

abban változás nem lesz. 

 

Változás: 

 

3/ A klubelnök aláírását és a klub bélyegzőjének lenyomatát csak akkor kell rögzíteni a 

„Szakszövetségi igazolás és ajánlás” megnevezésű iraton, - a főtitkári aláírás után - amikor olyan 

versenyző kíván fegyvert vásárolni, akinek az első fegyverének megszerzéséhez szükséges az 

irat, egyéb esetben nem. 

  

4/ Az irat marad kettő oldalas, ugyanúgy, mint 2020-ban, de a második oldalon vastag betűvel, 

jól látható módon, fekete keretben szintén rögzítve lett, hogy a klubelnöknek csak az első 

fegyvervásárláshoz kell aláírnia, pecsételnie a kérelmet. 

 

Eljárási folyamat 

5/ A versenyző által benyújtott irat az eddigi gyakorlattól eltérően először nem a főtitkárhoz, 

hanem a kérelmet kezdeményező versenyző klubjának elnökéhez és kapcsolattartójához jut el 

digitálisan, - e-mail - erről a főtitkár is kap egy tájékoztató levelet, hogy „xy” nevű, „1234” azonosító 

számú versenyző fegyvervásárláshoz szükséges kérelmet nyújtott be. 

 

6/ A fegyvervásárlási kérelem megtekintéséhez az adott versenyző klubelnöke / kapcsolattartója 

a szövetségi digitális rendszerbe belép az elnöki hozzáférési kódjaival. A belépés után a felület 

baloldalán található Egyesület feliratú gombra kattint, ugyan úgy, mintha a számlákat kívánná 

megnézni.  



 
Ezután a lap legalján, a Számlák felirat alatti részbe bekerült a Jóváhagyásra váró 

fegyverkérelmek feliratú rész. Amennyiben érkeznek fegyvervásárlási kérelmek az adott klub 

versenyzőitől, akkor azok itt lesznek felsorolva egymás alatt. (képernyőfotó alul) 

 

 
 

A klubvezető / kapcsolattartó a kék színű, Kérelem gombra kattintva megnyithatja magát a 

versenyző által benyújtott kérelmet, tanulmányozhatja annak tartalmát, hogy pontosan milyen 

fegyvert kíván vásárolni a versenyzője.  

A Kérelem gomb mellett a zöld színű, Elfogadom gomb található, ha erre kattint, akkor támogatja 

versenyzőjét az adott fegyver megszerzésében. 

A harmadik gomb a piros színű, Elutasítom gomb.  



 

7/ Abban az esetben, ha az Elfogadom gombot nyomják meg, akkor az irat digitálisan átkerül 

a főtitkárhoz a fegyver@mdlsz.com-ra, mint eddig, a beadott kérelem ügyintézése folytatódik a 

már megszokott módon, a klubvezetőnek további teendője nincs. 

 

8/ Abban az esetben, ha az Elutasítom gombot nyomják meg, akkor kap egy elektronikus 

levelet a versenyző és a főtitkár is, hogy a klubelnök miként döntött, a klubvezetőnek további 

teendője nincs.  

 

9/ A kezdeményezett kérelem elektronikus aktája a klub Jóváhagyásra váró fegyverkérelmek 

feliratú részéből az Elfogadom vagy az Elutasítom gomb megnyomása után automatikusan 

törlődik. 

 

10/ A klub által támogatott fegyvervásárlási iratot - a fegyvervásárláshoz szükséges 

versenyzői minősítés megléte esetén - a főtitkár aláírja, ellátja a szövetség körbélyegzőjével, 

scannelésre, digitális hitelesítésre, majd a versenyző e-mail címére történő megküldéssel válik 

teljesítetté a szövetség részéről a benyújtott igény elbírálása és ügyintézése.  

 

11/ A szövetség által hitelesített elektronikus iratot a főtitkár megküldi a versenyző részére. Ahogy 

azt már jeleztem a 3/ pontban, hogy a klubelnök aláírását és a klub bélyegzőjének lenyomatát 

csak akkor kell rögzíteni a „Szakszövetségi igazolás és ajánlás” megnevezésű iraton, - a főtitkári 

aláírás után - amikor olyan versenyző kíván fegyvert vásárolni, akinek az első fegyverének 

megszerzéséhez szükséges az irat, egyéb esetben nem. 

 

Budapest, 2020.12.11. 

 

Haiszky Ernő Zoltán 

MDLSZ főtitkár 
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