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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
versenyengedély) rendelkező̋ versenyzők vehetnek részt.

(továbbiakban

(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 /klubhoz/ tartozóként
tarja nyilván /átigazolásig vagy a szövetségi tagság megszűnéséig/, amelybe az adott klub a
sportolót a szövetségi digitális rendszerben rögzítette, igazolta.
(7) Az igazolás valamennyi, a Szövetség működési körébe tartozó sportágra érvényes.
2. Az igazolás érvényessége
(1) Az igazolás érvényessége a keletkezésének napjától annak megszűnéséig tart.
(2) Adott sportszervezethez történt igazolás:
a. átigazolás esetén addig tart, amíg a versenyző̋ 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 /klub/
versenyzőjeként lehet.
(2) Igazolni a (3/a) pontban meghatározott módon lehet.
(3/a) Az adott sportszervezet /klub/ elnöke az klubjához igazolni kívánó sportoló adatait a
szövetségi digitális nyilvántartó rendszerbe köteles feltölteni, majd azt a főtitkár digitális
módon hagyja jóvá. Amennyiben a tagfelvételi lap hiányosan kerül feltöltésre /hiányzó
fénykép, születési adatok, email cím, telefonszám és minimum egy szakág megjelölése stb./
akkor a főtitkár az adott kérelmet - külön értesítés nélkül - addig nem hagyja jóvá, amíg a
szükséges adatok nem kerülnek hiánytalanul feltöltésre. Amennyiben az adatok hibamentesen,
hiánytalanul kerülnek feltöltésre, akkor a főtitkári jóváhagyás után a sportoló profilja „aktív”
jelzést kap.
A eljárás papír alapú, hagyományos tagfelvételi eljárással nem intézhető, a kézi kitöltésű,
scannelt, emailben beküldött saját szerkesztésű tagfelvételi kérelmeket a szövetség nem tekinti
benyújtottnak. A benyújtás elmaradásának valamennyi jogkövetkezménye a benyújtásra
kötelezettet terhelik.
A szabályoknak megfelelő, hiánytalan adatokkal történt feltöltés után a főtitkári jóváhagyási
eljárás eredményeként az új sportoló részére elkészül a személyre szóló felhasználói fiók,
megkapja szövetségi azonosító számát és a szövetségi rendszerhez való hozzáférési adatokat.
Ennek használatba vételéhez szükséges információkat a főtitkár az adott sportszervezet
vezetőjének e-mailben küldi meg, az adott sportoló az adatokat/kódokat/ a saját klubjának
elnökétől kapja meg!!
4. Az átigazolás szabályai
(1) A versenyző tetszés szerinti időpontban átigazolhat az egyik sportszervezettől /klubtól/ a
másikhoz.
(2) Az átadó egyesület az átigazoló versenyzőtől vagy fogadó egyesülettől/sportvállalkozástól
az átigazolással összefüggően díjazásra nem tarthat igényt.
(3) Az átigazolni kívánó versenyző köteles írásban az átadó klub szövetségi digitális rendszerben
nyilvántartott e-mail címére bejelenteni az átigazolási szándékát, pontosan megjelölve, hogy
melyik egyesületbe kíván igazolni.
Átigazolási nyomtatvány letölthető: https://mdlsz.com/wpcontent/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf
(4) Amennyiben a versenyző átigazolási szándéka tekintetében akartegység van az átadó
egyesület és az átigazoló versenyző között, akkor az eljárás a következő:
- az átadó klub elnöke a kitöltött Átigazolási kérelem aláírásával igazolja, hogy az
átigazoló versenyzőnek nincs tagdíj, vagy egyéb, közvetlenül a klubhoz, a klub
működéséhez köthető, igazolható pénzügyi vagy egyéb teljesítendő (Pld: társadalmi
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munka) tartozása az átadó egyesület felé.
Amennyiben a kérelmet kezdeményező versenyző, az átadó, illetve az átvevő klub
elnöke is aláírta az iratot akkor azt az igazoló versenyzőnek vagy a fogadó klub
elnökének digitálisan be kell nyújtania a főtitkár részére.
A főtitkár az irat tartalmának megfelelően elvégzi az versenyző szövetségi digitális
rendszerben történő adatmódosítását, kinyomtatja az új versenyengedélyt és postai
úton eljuttatja a versenyző részére.

(5) Amennyiben az igazolni szándékozó versenyzőnek tartozása vagy egyéb kötelezettsége
áll fenn az átadó klub felé, vagy az átadó klub vezetője (igazolható) tartozást vagy egyéb
kötelezettséget állapít meg a versenyző részéről a klub felé, akkor az átadó klub elnöke
megtagadhatja ugyan az Átigazolási kérelem aláírását, de tényállításáról írásban 8, azaz
nyolc naptári napon belül tájékoztatni köteles az átigazolni szándékozó versenyzőt azon
az e-mail címen, amiről a versenyző a - (3) pontra utalás - bejelentette az átigazolási
szándékát.
(6) A klubvezető válaszadási határideje 8 naptári nap, melynek első napja a versenyző által
a klubnak megküldött átigazolási szándék bejelentése igazolt megküldését követő
naptári nap. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti napra vagy ünnepnapra
esik, akkor az azt követő első munkanapon jár le.
(7) Amennyiben a klubvezető a határidőn belül nem jelzi annak tényét, hogy a versenyzőnek
bármilyen tartozása vagy egyéb kötelezettsége áll fenn a klub felé, vagy a tényállításait
iratokkal igazolni nem tudja, akkor a versenyző átigazolása az átadó klubvezető aláírása
és a klub pecsétje nélkül is elvégezhető.
(8) Igazolt tartozás" csak az átigazolni szándékozó sportoló adott tárgyévre vonatkozó
egyesületi tagdíj tartozása, vagy egyéb, olyan írásbeli szerződéssel igazolt nyitott sportolói
kötelezettség, ami az adott kiadó egyesület felé nem került még kiegyenlítésre. Egymás
közötti szóbeli viták, egyet nem értések, magánszemélyek közötti megállapodások
ügyében a szövetség nem illetékes, ezeket nem vizsgálja és “igazolt tartozásként” nem
tudja figyelembe venni. Vita esetén a felek megküldik írásos anyagaikat a főtitkárnak, ami
alapján az elnökség dönt az átigazolásról.
(9) Igazolt tartozás* esetén az átigazolás a tartozás hiánytalan rendezéséig nem végezhető
el.
(10) A Szövetség az átigazolás és az új versenyengedély kiállításáért az átvevő
sportszervezetnek, a szövetség elnöksége által a megállapított átigazolási díjat számláz
ki. A díjat az átigazolás és az új versenyengedély kiállítását követően, a Szövetség által
megküldött számla ellenében a sportszervezet átutalással teljesíti.

5. Korcsoportok
A szövetség versenyrendszerében az alábbi korosztályokat különbözteti meg:
10. életév betöltése előtt: gyermek
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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
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 versenyengedélyt kizárólag a szövetségi digitális rendszeren keresztül lehet igényelni.
Az igazolt sportoló vagy 1/ önállóan, /saját sportolói portálon keresztül/, de azt a klubja
elnökének is jóvá kell hagynia, vagy a 2/ saját klubja igényli. Mindkét esetben kizárólag a
szövetségi digitális rendszeren keresztül történhet az igény beadása a szövetséghez.
1/ A sportoló a Szövetség digitális rendszerében biztosított felhasználói fiókjából jelzi igényét
a sportszervezet vezetője felé, aki jóváhagyásával, digitális úton továbbítja az igényt a főtitkár
felé. Amennyiben a sportolói igényt az adott klub elnöke nem hagyja jóvá, addig a főtitkár az
igényt nem hagyja jóvá.
vagy,
2/ A sportszervezet vezetője saját felhasználói fiókjából egyedi vagy csoportos módon digitális
úton kérelmezi a versenyengedélyek kiállítását sportolói részére a főtitkár felé.
(4) A főtitkár vagy megbízottja a kiállított versenyengedélyt minden esetben a kérvényező
sportszervezet vezetőjének küldi meg postai úton vagy előzetes időpont egyeztetés után a
Szövetség irodájában személyesen átvehető.
(5) A Szövetség versenyévadjára érvényes versenyengedély kiállításáért, a sportszervezetnek,
a szövetség részére az MDLSZ elnöksége által a megállapított licencdíjat kell fizetni. A
licencdíjat a versenyengedélyek kiállítását követően, a Szövetség által digitálisan megküldött
számla ellenében a sportszervezet átutalással teljesíti.
(6) A versenyengedély tartalmazza:
a) a versenyző̋ nevét, születési helyét és idejét,
b) sportszervezet megnevezését
c) a versenyrendszer megnevezését,
d) a versenyengedély érvényességi idejét,
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e) a versenyengedély (versenyző) nyilvántartási számát,
f) a versenyengedély kiállításának dátumát,
g) a versenyző̋ különböző̋ fegyvernemekben elért minősítését.
(8) A versenyengedéllyel rendelkező̋ 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 versenyző̋ 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 versenyző̋ azon sportszervezet színeiben köteles versenyezni,
amelyik sportszervezetnek igazolt versenyzője volt a bajnokság elött 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 versenyző̋, ha más sportszervezet színeiben indul a Szövetség
által jóváhagyott versenyen, mint amely egyesület tagjaként kapta meg versenyengedélyét.
9. A Rendőrhatóság felé történő̋ adatszolgáltatás
(1/a) Az igazolt sportoló jogosult a Szövetségtől – sportlőfegyver vásárlása során a
rendőrhatósági ügyintézéshez – javaslatot igényelni, melyben
a) a szövetség főtitkára igazolja, hogy a sportoló minősítéssel rendelkezik és javasolja a
sportlőfegyver megszerzését.
(1/b) Az igazolt sportoló a javaslatot a sportszervezet vezetője nélkül, saját sportolói portáljára
való belépés után, a digitális rendszeren keresztül igényelheti a Szövetség főtitkárától.
(2) Az igazolt sportoló jogosult a Szövetségtől – sportlőfegyver vásárlása során a
rendőrhatósági ügyintézéshez – igazolást igényelni, melyben a Szövetség főtitkára igazolja,
hogy a sportoló által megvásárolni kívánt fegyver az MDLSZ versenyszabályzata alapján
sportcélra alkalmas.
A sportoló a Szövetség digitális rendszerében biztosított felhasználói fiókjába belépve,
megnyitja a Fegyver ügyintézés menüpontot, kitölti az adatlapot, majd az Igénylés elküldése
gomb használatával jelzi igényét főtitkár felé. A Szövetség és a főtitkár a hiányosan, pontatlanul
kitöltött igényeket nem tudja elbírálni, az ebből adódó jogi következményeket a kérelmet beadó
MDLSZ IGAZOLÁSI SZABÁLYZAT 2021

viseli.
A beérkezett kérelmekben a főtitkár ellenőrzi a sportoló meglévő minősítését, hogy a
megvásárolni kívánt lőfegyver megszerzésére jogosult a sportoló vagy sem. Amennyiben a
sportoló rendelkezik a vásárolni kívánt sportfegyver megszerzéséhez szükséges minősítéssel,
akkor a főtitkár kiállítja az igazolást, az aláírt és lepecsételt eredeti iratot postai úton megküldi
az adott a klub vagy sportoló címére.
Amennyiben a kérelmező a megvásárolni kívánt lőfegyver megszerzésére nem jogosult, tehát
nem rendelkezik a szükséges minősítéssel, akkor a főtitkár nem adja ki a sportlőfegyver
megszerzéséhez a szövetségi javaslatot.
Amennyiben a sportoló egy igénylő lapon több fegyver megszerzésére kéri a megszerzési
javaslatot a szövetségtől, de csak részben, tehát bizonyos fegyver vagy fegyverek tekintetében
rendelkezik a megfelelő minősítéssel, akkor a főtitkár csak arra a fegyverre adja ki a javaslatot,
- a többi fegyver igényt áthúzza úgy, hogy az alatta lévő szöveg olvasható maradjon - amely
minősítéssel az adott sportoló az igény beküldésekor rendelkezik. Ebben az esetben a
sportolónak évközi minősítést kell szereznie a hiányzó kategóriára, hogy a kért fegyverekre az igazolás
kiadható legyen. /újabb igényt kell benyújtani/

Abban az esetben, ha a sportoló úgy vásárolta meg az adott fegyvert, hogy arra a vásárláskor
nem volt minősítése, akkor ennek jogkövetkezményei és az esetleges anyagi kár tekintetében
minden hátrány az adott sportolót terheli.
A megszerzett évközi minősítéseket a következő módon kell igazolni.
Kérelem évközi minősítéshez: https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/12/MDLSZevkozi-minosites.pdf
A sportszervezet /tagegyesület/ vezetője, - elnöke - jogosult a Szövetségtől – sportlőfegyver
vásárlása során a rendőrhatósági ügyintézéshez- igazolást és javaslatot igényelni, melyben a
Szövetség főtitkára igazolja, hogy a sportszervezet a Szövetség aktív tagja, valamint a
megvásárolni kívánt fegyver az MDLSZ versenyszabályzata alapján sportcélra alkalmas. Az
igazolást a sportszervezet vezetője közvetlenül a Szövetség a főtitkártól igényelheti az alábbi
módon:
A Szövetség digitális rendszerében biztosított felhasználói -elnöki - fiókjába belépve,
megnyitja a Fegyver ügyintézés menüpontot, kitölti az adatlapot, majd az Igénylés elküldése
gomb használatával jelzi igényét főtitkár felé. A főtitkár ellenőrzi a megadott adatokat, majd az
aláírt és lepecsételt eredeti iratot postai úton megküldi az adott klub címére.
Szövetségi díjtáblázat a 2021-es verseny évadra

Egyesületi tagsági díj / év
Versenyengedély díja

40 000,- Ft

Éves
Alkalmi
Junior (21 éves korig)
Évközi minősítés (kategóriánként és alkalmanként)
Okmány pótlása (alkalmanként)
Átigazolási díj

10 000,- Ft
2 000,- Ft
0,- Ft
6 000,- Ft
3 000,- Ft
6 000,- Ft
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Versenyrendezési díj (licenc)
Bírói és/vagy Lövészetvezetői képzés (MDLSZ licendíj)
MDLSZ versenyengedéllyel rendelkező
Külsős résztvevő

Budapest, 2020.12.31.
Dr. Fábián Lajos
elnök
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10 000,- Ft
5 000,- Ft
15 000,- Ft

