Tisztelt Érdeklődő,
Engedje meg, hogy leendő tagegyesületeink között köszöntsem, remélem, hogy hosszútávú,
sikeres sport és baráti együttműködés alakul ki közöttünk.
Engedje meg, hogy a zökkenőmentes együttműködés érdekében tájékoztassam néhány
nagyon fontos, a Szövetség és tagegyesületeinek életét befolyásoló és meghatározó
információról.
Az MDLSZ weblapjának néhány linkjét hivatkozom be, amelyek megnyitása egy-egy lényeges
és remélhetőleg hasznos információt nyújt az Ön és egyesülete számára.
Tagfelvétel folyamata: Az MDLSZ teljes jogú tagja lehet minden olyan, bírósági nyilvántartásba
vett – jogi személy, amelynek tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken,
feltéve, hogy a jogi személy képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát
elfogadja (elfogadják). Ennek alapján bármilyen jogi személyiségű társaságot (legyen az civil
szervezet, vagy akár gazdasági társaság) felvehetünk, amely szervezet elfogadja céljainkat,
alapszabályunkat és befizeti a tagdíjat.
A tagfelvételi eljárás elindításához az alábbiakat kell tennie:
-Töltse le, majd töltse ki az alábbi két dokumentumot (tagfelvételi kérelem, regisztrációs
űrlap)!
Kötelezően beadandó mellékletek:
-Bejegyző végzés vagy cégbírósági kivonat
-Az egyesület alapszabálya (alapító okirat)
-Aláírási címpéldány
-30 napnál nem régebbi NAV igazolás adó és köztartozás mentességről.
A kitöltött Tagfelvételi kérelmet, a Regisztrációs űrlapot, valamint a kötelező
mellékleteket scannelje be, majd küldje be a fotitkar@mdlsz.com e-mail címre.
Abban az esetben, ha a Szövetség elnöksége döntött a kérelmező tagfelvételéről, akkor az
elnökség arról határozatot hoz, a határozat kikerül a szövetség weboldalára, a kérelmező erről
tájékoztatást kap.
Tagfelvétel esetén az új tagegyesület adatai regisztrálásra kerülnek, az elnök e-mail útján
megkapja a klubja részére a szövetségi digitális rendszerhez történő hozzáférési kódjait.
Pénzügyek, számlák: 2020. március 1. óta tagegyesületeink részére, a szövetség által kiállított
számlákat sem postai nem küldjük ki, ezeket az egyesületek sportolói portálján keresztül,
elnöki/kapcsolattartói hozzáféréssel rendelkezők megtekinthetik, letölthetik.
Ezek mellett minden MDLSZ által kiállított számla megküldésre kerül az adott klub e-mail
címére is, így teljesen biztos, hogy az adott klub a számlát megkapja.
2020.05.08-tól minden klub elnöki/kapcsolattartói betekintéssel rendelkező személy részére,
saját egyesülete tekintetében lehetőség van a szövetség által kiállított számlák teljesítési
státuszának nyomon követesére, így már minden klubvezető számára biztosított, hogy

bármikor ellenőrizhesse, hogy klubja milyen számlákat kapott, azok pedig kifizetettek vagy
sem.
(Megjegyzés: a számla elkészülte azonnal látható, letölthető az egyesületi portálon keresztül.
A klub általi banki teljesítés után 24 órás átfutási idővel kell számolni, ugyanis az utalások
jóváírásai naponta egyszer kerülnek feltöltésre a számlázási rendszerünkbe.)
Abban az esetben, ha a Szövetség által kiállított számlák lejárt státuszba kerülnek, akkor az
MDLSZ Elnökségének 2020.03.07./01 határozata alapján az MDLSZ azon tagegyesületei
részére, akiknek lejárt számlatartozása van a Szövetség felé, a Szövetség főtitkára és annak
asszisztense, sem az adott egyesület részére, sem pedig annak tagjai/sportolói számára nem
teljesíthet semmiféle szolgáltatást mindaddig, amíg az adott egyesület a teljes tartozását
maradéktalanul meg nem fizette a szövetség részére, azaz a kérdéses összeg be nem érkezett
a szövetség bankszámlájára, vagy pénztárába.
Számlák elérése: Az egyesület sportolói portáljára történő belépés után, az oldal baloldalán
lévő listából kell kiválasztani: „Egyesület” majd ennek megnyitása után, itt a lap alján
időrendben találhatóak a kiállított számlák, a státuszuk itt ellenőrizhető.
Az egyre előnyösebb online ügyintézéshez elengedhetetlen az email cím. Ez az adat sajnos
jelenleg is nagy számban hiányzik a versenyzők sportolói portáljáról. A sportolók
regisztrálásakor, az egyesületi vezetők részére kerülnek kiküldésre a sportolók saját sportolói
portálhoz történő hozzáférési kódjai, mellyel a sportoló saját maga intézheti szövetségi ügyeit
(például fegyvervásárláshoz szövetségi ajánlás igénylése). A szövetség vezetésének nem
titkolt célja, hogy minél kevesebb legyen a fizikai-postai ügyintézés (értelemszerűen teljesen
nem szüntethető meg), hiszen ez nagymértékű megtakarítást tesz lehetővé. Ahol a feltételek
adottak ott az elektronikus ügyintézést kell preferálni, hiszen gyorsabb, gazdaságosabb, ezt az
elmúlt egy hónap egyértelműen bizonyította.
A saját email címét minden sportoló beállíthatja magának, a mentés automatikus. Tisztelettel
kérem az egyesületi vezetőket, hogy segítsék versenyzőiket, hogy pótolhassák a hiányzó,
ugyanakkor ügyintézéshez nélkülözhetetlen adatokat.
Ügyrendi szabályzat
MDLSZ-ügyrendi-szabályzat-2020.12.30.pdf

Fegyver-ügyintézés Szövetségen belüli folyamata
Fegyver-ügyintézés-folyamata-2021-2020.12.30.pdf

Versenyrendezési szabályzat
Versenyrendezési-szabályzat-2021-véglegesített-2.pdf
Versenyeredmény feltöltési útmutató
https://mdlsz.com/wpcontent/uploads/2020/05/MDLSZ%C2%AD_versenyeredmenyek_feltoltesi_utmutato_20200
512.pdf
Nyomtatványok
https://mdlsz.com/dokumentumtar/
Kötelező e-mail címek

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.
2020.12.22.

