
Tisztelt Klubvezetők, Kapcsolattartók, Sporttársak, 

A versenyzői, hiányzó e-mail címek jelentős részben már pótlásra kerültek a szövetségi digitális 

rendszerbe, de sajnos még mindig vannak versenyzők, ahol nincs rögzítve ez az adat. A 

hiányzók pótlása és a működésképtelen - fiktív - e-mail címek javításának határideje 

2020.12.07-én lejár. 

Ezt követően elkészítjük és a szövetség weboldalán megjelentetjük azon versenyzők MDLSZ 

azonosítóját – név, egyesület és minden más személyes azonosító nélkül - tartalmazó, pdf 

formátumú listát, akik nem rendelkeznek e-mail címmel, így az MDLSZ Elnökségének 

2020.09.08./03. számú határozata alapján a 2021. évben nem kaphatnak versenyengedélyt. 

Amennyiben a listán szereplő versenyzők a határidő lejárta, tehát 2020.12.07.-e után úgy 

döntenek, hogy pótolják az e-mail címeiket, akkor a pótlást, sportolói portáljukra történő 

belépés után saját maguknak kell elvégezniük 2020.12.31-ig. 

A rögzített e-mail címek működőképességéért, a használhatóságának ellenőrzéséért, az adott 

sportoló a felelős, a hibás vagy fiktív e-mail címek rögzítéséből adódó hátrányokért a szövetség 

nem vállal felelősséget. 

A valós, működő e-mail címek megléte a következő év elejétől nélkülözhetetlen lesz a 

versenyzők számára, az ügyintézések ezen a csatornán fognak bonyolódni.  

Azok a versenyzők, akik nem tudják a digitális rendszerhez a hozzáférési kódjaikat, - ez pedig 

szükséges ahhoz, hogy az e-mail címek rögzíthetőek, illetve javíthatóak legyenek, - azok e-mail 

útján kérhetik az adatokat a főtitkári irodától 2020.12.21-ig. Az adott versenyző a saját, valós 

e-mail címéről - név és MDLSZ azonosító megjelölése mellett - jelezze ezt a főtitkári iroda felé, 

természetesen megkapja a kódokat, amennyiben igényli, akkor 2020.12.07-ig berögzítjük mi 

az e-mail címet is. 

MDLSZ Elnökségének 2020.09.08./03. számú határozata 

Az elnökség 5 egyhangú igen szavazattal úgy döntött, hogy az a sportolónk, akinek a 

digitális rendszerben a saját sportolói portálján nincs érvényes, működő email címe 

regisztrálva, az az email cím hiányában – 2021.01.01-től – nem kaphatja meg a tárgyévre 

vonatkozó versenyengedélyét. Az elnökség felkéri a főtitkár urat, hogy a döntésről 

főtitkári hírlevélben tájékoztassa a szövetség tagságát a honlapon keresztül, illetve a 

leginkább érintett egyesületek vezetőivel vegye fel a kapcsolatot a probléma megoldása 

érdekében. 

2020.11.30. 

Haiszky Ernő Zoltán 

MDLSZ főtitkár 

 


