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A lista a szakági szabályokban történt változásokat nem tartalmazza 

 
 
Versenyrendezési szabályzat – csak a változások 
 

1. Alapfogalmak 

 

Versenyellenőr: az a személy, aki a verseny helyszínén képviseli, és ha szükséges, akkor 

érvényesíti a Szövetség érdekeit, valamint ügyel a verseny szabályzatokban meghatározott 

jogszerű és korrekt lebonyolítására. A versenyellenőr kiválasztásával és tevékenységével 

kapcsolatos részletes előírásokat jelen szabályzat sz. melléklete tartalmazza. 

2. Versenyrendszer  

A versenyrendszer minden év 01.01. – és 12.31 közötti időszakban ad lehetőséget a 

versenyzésre. A január 1-től december 15-ig tartó időszakban rendezett versenyeken lehet 

versenyzői minősítéseket szerezni, bírói pontokat gyűjteni.  

A 12.16. - és 12.31 között megtartásra kerülő versenyek esetében a verseny regisztrálható a 

szövetségi versenyrendszerbe, megjelenik az éves versenynaptárban, de versennyel 

kapcsolatban eredményjegyzék nem tölthető fel, ebből adódóan sem bírói pont, sem pedig a 

résztvevő versenyzők részére minősítés nem szerezhető. A versenyek regisztrációs díjat a 

Szövetség részére a 12.16. - és 12.31 között megtartásra kerülő versenyek esetében nem kell 

megfizetni. 

Versenyellenőr jelenléte valamennyi, a szövetség versenynaptárában szereplő versenyen 

kötelező. 

      11. Versenynaptár, versenyek kiírása, versenyeredmények 

A 12.16. - és 12.31 közötti versenyek esetében a versennyel kapcsolatban eredményjegyzék nem 

tölthető fel, ebből adódóan sem bírói pont, sem pedig a résztvevő versenyzők minősítésébe nem 

számítanak bele, tehát minősítés itt nem szerezhető. – a minősítéshez szükséges kötelező 3 

versenyként sem írható jóvá – 

1. sz. melléklet  

Versenyellenőr feladatai és jogkörei:  

- A versenyellenőrnek kötelessége a verseny megkezdése előtt minimum 1 órával 



megjelenni a verseny helyszínén, és minden részletében ellenőrizni a kiírásban szereplő 

verseny lebonyolításához szükséges valamennyi feltétel teljesülését. A versenyellenőr a 

verseny végéig a helyszínen tartózkodik, ha szükséges, érvényesíti a Szövetség érdekeit, 

valamint ügyel a verseny szabályzatokban meghatározott jogszerű és korrekt 

lebonyolításra. 

- Amennyiben a versenyrendezés feltételei nem a szabályzatban előírtak szerint 

teljesülnek, úgy - a szakági vezető és a bírói bizottság elnökének haladéktalan 

tájékoztatása mellett - javaslatot tesz az esetleges szankcióról. Ilyen lehet pl.: a verseny 

kategóriájának visszaminősítése, versenyrendezési jog felfüggesztése. A döntést 

valamint annak okát a versenyellenőri jelentésben fel kell tüntetni, és - az ok jellegétől 

függően - a szabályzat vonatkozó részévél alátámasztani. 

- A versenyellenőr közvetlenül nem lát el versenybírói feladatot. A bírói döntést csak abban 

az esetben bírálhatja felül, ha a bírói döntés ellentétes a szabályzattal, illetve általa a 

Szövetség érdekei sérülnek.  

- A versenyellenőrnek joga van a verseny felfüggesztésére, amennyiben a verseny 

folyamán, akár biztonsági, akár a verseny tisztaságával kapcsolatban kirívó eseményt 

tapasztal.  

- A versenyellenőrnek joga van azt a bírót a bírói feladatai végzése alól felmenteni, aki 

többszöri figyelmeztetés ellenére sem végzi bírói feladatát a szabályoknak megfelelően.  

Versenyellenőr kijelölése:  

(1) A versenyellenőr nem lehet a versenyt rendező egyesület tagja.  

(2) Klub verseny: A versenyrendező által felkért személy, aki rendelkezik az szakágban 

szerzett megfelelő versenybírói tapasztalattal.  

(3) Minősítő verseny: A versenyrendező által felkért személy, akit szakág vezetősége 

hagy jóvá. 

(4) Kiemelt verseny: A szakág vezetősége által írásban (e-mail) megjelölt és az bírói 

bizottság részéről jóváhagyott személy.  

(5) Országos bajnokság: A szakág vezetősége által írásban (e-mail) megjelölt és az bírói 

bizottság részéről jóváhagyott személy.  

(6) Nemzetközi verseny, világverseny: Az MDLSZ elnöksége által delegált személy 

 

Minősítési szabályzat – csak a változások 

Általános szabályok 

Bármelyik minősítés csak akkor szerezhető meg, ha a sportoló az adott évben legalább 
HÁROM, önálló azonosító számmal rendelkező, az MDLSZ bármely szakágban rendezett 



minősítő versenyen részt vesz és legalább egyszer valamely fegyvernemben legalább II. 
osztályú minősítést teljesít. 

Versenyeredmények és bírói pontok: 

A versenyrendező által a szövetségi digitális rendszerébe már feltöltött 
versenyeredmények és a versenyjegyzőkönyvek alapján rögzített bírói pontok 
tekintetében vagy a verseny bármilyen adatának módosítására (ami nem azonos a verseny 
utáni óvás jogával), - az alábbi feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség: 

1. a Versenyrendező erre vonatkozó és a kérelmet alátámasztó nyilatkozata, 

2. az érintett versenyző Szövetség által nyilvántartott e-mail címéről kezdeményezett 
az adatok módosítására irányuló kérelem főtitkár részére történő benyújtása,  

3. a bírói bizottság vezetőjének hozzájáruló nyilatkozata 

Eljárási mód: Az adott versenyen résztvett versenyzőnek a versenyeredmény (a 
versenyjegyzőkönyv már előtte felkerül) feltöltésétől számított 14. naptári nap 24. 
órájáig van lehetősége ezen kérelem benyújtására. A határidőben és az előírt 
feltételeknek megfelelően benyújtott kérelem alapján a Főtitkár írásban megkeresi az 
adott verseny rendezőjét, valamint a bírói bizottság elnökét, hogy írásban 
nyilatkozzanak az adott adatmódosítással kapcsolatban. 

Amennyiben a versenyrendező nem tesz írásban nyilatkozatot vagy a bírói bizottság 
elnöke írásban nem támogatja a benyújtott kérelmet, akkor a kérelmet a főtitkár 
írásban elutasítja, erről írásban tájékoztatja a kérelmet benyújtó versenyzőt. 

A 14 napos határidő nem hosszabbítható, jogvesztő, melynek elmulasztása esetén 
igazolásnak helye nincsen. 

A határidő lejárta után benyújtott kérelmet a Szövetség nem vizsgálja. 
 
Az MDLSZ szakágainak minősítési fokozatai az egyes szakágak minősítési szabályzatai 
tartalmazzák. 
 
 
Sportolóink jogállása, igazolási – átigazolási és díjszabályzata – csak a változások 
 
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/wp-

content/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 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 

https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2020/11/MDLSZ_Formanyomtatvany_Atigazolasi_kerelem-2020..pdf


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. 

 
Fegyver-ügyintézés szövetségen belüli folyamata 2021 
 

1/ A regisztrált sportoló – kinek már van MDLSZ azonosítószáma és megkapta a belépési kódokat 

- az MDLSZ digitális rendszerébe, a saját sportolói portáljára belépve kezdeményezheti a saját 

adatlapján az igazolvány képe alatt található, piros színű "Fegyver ügyintézés" gomb 

megnyomásával a szakszövetségi igazolás és ajánlás megnevezésű irat kiadását.  

A fegyver és a szükséges adatok megadását követően az "igénylés megküldése" gomb egy 

alkalommal történő megnyomásával, a rendszer a versenyző által kitöltött igénylést digitális 

formában megküldi a versenyző klubja elnökének. (versenyzőnek ebben a helyzetben több 

tennivalója nincs) 

 

2. A klubvezető vagy megbízottja is igényelheti klubja, saját maga, vagy akár sportolója számára 

is, az adatlapján az igazolvány kép alatti piros színű "Fegyver ügyintézés" gomb 

megnyomásával. A fegyver adatainak megadását követően a rendszer automatikusan kitölti a 

kérelmet és az "igénylés küldése" gomb megnyomásával, megküldi a főtitkárnak. 

 
3. 2021.01.01.-től minden MDLSZ által kiadott, fegyvervásárláshoz szükséges, Szakszövetségi 
igazolás és ajánlás megnevezésű irat saját, digitálisan képzett egyedi azonosító számot kap. 
 
4. A fegyvervásárláshoz szükséges igazolás a már megszokott módon, továbbra is a szövetségi 
digitális rendszerből, - 1/ pont szerint - a klubok, illetve a versenyzők sportolói oldaláról 
kezdeményezhető. 
 
5. 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. 
  
6. Az irat kettő oldalas, 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. 
 
A jelzett változásokat írásban is jelezzük az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztálya részére. 



 
Eljárási folyamat 
 
A versenyző által a - szövetségi digitális rendszeren keresztül 1/ pontban rögzítetteknek 
megfelelően - benyújtott irat az eddig gyakorlattól eltérően először nem a főtitkárhoz, hanem az 
kérelmet kezdeményező versenyző klubjának elnökéhez 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. 
 
Az irat csak akkor kerül a főtitkárhoz, amennyiben azt az adott versenyző klubelnöke 
továbbítja!!!!!!!!! – a folyamat alul részletezve. 
 
A fegyvervásárlási kérelem megtekintéséhez az adott versenyző-klubelnöke a szövetségi digitális 
rendszerbe belép az elnöki hozzáférési kódjaival. A belépés után a felület baloldalán található 
Egyesület feliratú gombra kattint. – képernyőfotó alul - 

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

fegyverkérelmek feliratú rész. Amennyiben érkezik fegyvervásárlási kérelem, akkor itt látható 

felsorolva egymás alatt. (képernyőfotó alul) 

 



 
 

A klubvezető a kék színű, Kérelem gombra kattintva megnyithatja magát a kérelmet, 
ellenőrizheti, 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.  
 
Abban az esetben, ha az Elfogadom gombot nyomja meg az elnök, akkor az irat digitálisan 
átkerül a főtitkárhoz a fegyver@mdlsz.com-ra, mint eddig, a beadott kérelem ügyintézése a már 
megszokott módon történik. Nem kell e-mail címet beírni, a kattintással a folyamat megy 
automatikusan. 
 
Abban az esetben, ha az Elutasítom gombot nyomja meg az elnök, akkor kap egy elektronikus 
levelet a versenyző és a főtitkár is, hogy a klubelnök miként döntött. Ebben az esetben sem kell 
e-mail címet beírni, a kattintással a folyamat megy automatikusan. 
 
A klubelnök által támogatott fegyvervásárlási irat - a fegyvervásárláshoz szükséges 
versenyzői minősítés megléte esetén - a főtitkári aláírja, ellátja a szövetség körbélyegzőjével, 
után scannelésre, digitális hitelesítésre, majd a versenyző e-mail címére történő megküldéssel 
válik teljesítetté a szövetség részéről.  
 
A szövetség által hitelesített elektronikus iratot a főtitkár megküldi a versenyző részére. 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. 
 

mailto:fegyver@mdlsz.com-ra


 


