TÁJÉKOZTATÓ
a Magyar Darts Szövetségbe történő tagfelvételről

1) Milyen egyesület csatlakozhat a Magyar Darts Szövetségbe?
A Magyar Darts Szövetség (a továbbiakban MDSZ) tagja lehet minden a darts sportágban
sporttevékenységet folytató szervezet, amelyet az arra illetékes bíróság a társadalmi
szervezetekre vonatkozó rendelkezések szerint sportegyesületként vett a társadalmi
szervezetek nyilvántartásába és amely MDSZ Alapszabályát – ezáltal természetesen a további
szabályzatokat is -, elfogadja és azokat magukra nézve a továbbiakban kötelező érvényűnek
elismeri. (A szabályzatok megtalálhatóak a MDSZ honlapján.) A sportegyesületi besorolást a
birosag.hu honlapon a „civil szervezet”, azon belül a „civil szervezetek névjegyzéke
(keresés)” oldalon lehet ellenőrizni. Fontos, hogy az adott civil szervezetnél nem az számít
hogy a szervezet akár a nevében sportegyesület, hanem az előzőekben ismertetett
nyilvántartási adatai között az „egyesület formája” legyen sportegyesület és ez a bírósági
nyilvántartásban is ilyen módon bejegyzésre került. Bejegyzés alatt álló egyesület vagy a
sportegyesületi jelleg bejegyzésére váró egyesület az adott folyamatok jogerős befejezése után
tud csatlakozni a MDSZ-hez.
2.) Csak darts egyesület csatlakozhat-e?
Nem. Minden sportegyesület csatlakozását szívesen vesszük. Ha azonban az adott más jellegű
sportegyesület darts szakosztálya nem önálló jogi személy, akkor az MDSZ tagja csak maga
az „anyaegyesület” lehet. Ezzel együtt a MDSZ felé történő kapcsolattartás és képviselet
céljából természetesen bármely személy megbízható az egyesületi képviseleti joggal.
3.) Mi szükséges a MDSZ-hez történő csatlakozáshoz?
Az egyesület képviselőjének géppel ki kell töltenie a tájékoztató végén található
„CSATLAKOZÁSI KÉRELEM A MAGYAR DARTS SZÖVETSÉGHEZ” nyomtatványt,
amelyet saját kezűleg kell aláírnia. Ehhez mellékelni kell az egyesület bejegyzésére illetve az
aktuális képviseleti jogra vonatkozó hatályos bírósági végzés fénymásolatát. Ezeket az
iratokat postai úton kell megküldeni a MDSZ Irodájára, a 1146 Budapest Istvánmezei út 1-3
címre.
4.) Milyen pénzügyi kötelezettségekkel jár a MDSZ tagság az egyesületek és a darts
játékosok számára?
A jelenleg hatályban levő elnökségi döntés alapján a tagegyesületek éves tagsági díja 70.000
forint/év. Egy naptári év azonos az egy versenyévaddal. Ez az összeg félévente két egyenlő
részletben fizetendő, fizetési határidő január 5 és július 5. A jelenleg hatályban levő elnökségi
döntés alapján amennyiben az egyesület képviselője részt vesz a MDSZ éves közgyűlésén,
úgy 20.000 forint tagdíjfizetési kedvezményt kap a II féléves tagdíjból. Amennyiben a
tagegyesület 20 vagy több játékosa számára vált ki versenyengedélyt, úgy ez előző
kedvezményen túl további 10.000 forint kedvezményt kap a II féléves tagdíjból.

Egy felnőtt játékos éves versenyengedélye a hatályban levő elnökségi döntés alapján 5000
forint/év/fő, amelyet a játékos egyesülete kérelmez a saját játékosa számára, és az egyesület
köteles megfizetni az MDSZ felé. Utánpótlás játékos esetében 1000 forint/fő/év. Az
átigazolási díj jelenleg 5000 forint + ÁFA /fő, amelyet az átvevő egyesület köteles megfizetni
az MDSZ felé.
Az egyes versenyekre vonatkozó nevezési díjak tekintetében a mindenkori versenykiírások
tartalmaznak részletes információkat. (Például 2017-ben a steel Nemzeti Bajnokság egyéni
versenyein az egyes versenyeken 2500 forint/fő/forduló volt a nevezési díj, a steel Magyar
Darts Liga versenyeken az igazolt versenyzőknek 1000 forint/fő/forduló, szabadidős
versenyengedéllyel rendelkezőknek 1400 forint/fő/forduló volt a nevezési díj.)
5.) Mit jelent a csapatbajnokság és egy egyesület hány csapatot indíthat?
A MDSZ csapatbajnokságra vonatkozó versenyeket ír ki több kategóriában, úgy mint felnőtt
illetve utánpótlás, férfi illetve nő, valamint soft és steel kategóriákban. Egy tagegyesület az
adott évre vonatkozó versenykiírások alapján indíthat csapatot illetve csapatokat. Például a
steel NB-III osztály csapatversenyein egy egyesület bármennyi csapatot indíthat, de az egyes
csapatok között az adott versenyévadban nincs játékos átadási lehetőség. A versenykiírások
megtalálhatóak a MDSZ honlapon.
6.) Az egyesületek (klubok) edzési és versenyrendezési helyével kapcsolatban vannak-e
követelmények?
Az egyesület székhelye és az edzési hely tekintetében nincs kötelező előírás. Tehát ez lehet
akár egy szórakozóhely is. A versenyek rendezése tekintetében azonban követelmény, hogy
olyan helyiségben legyen megrendezve, ahol az adott versenykiírásnak megfelelő feltételek
(pl.: steel verseny táblák darabszáma, dobóterület méretei...stb.) biztosíthatóak.

Tisztelt Érdeklődők!
Ezúton is javasoljuk, hogy szíveskedjenek tanulmányozni a honlapon található információkat.
Minden egyéb kérdésben a MDSZ Irodán keresztül állunk szíves rendelkezésükre. Bízunk
benne, hogy minél több sportegyesület fog csatlakozni hozzánk! Barátsággal várjuk Önöket,
addig is jó játékot kívánunk!
Budapest, 2017. november 10.
Tisztelettel:
Dr. Váczi István
MDSZ – alelnök

CSATLAKOZÁSI KÉRELEM A MAGYAR DARTS SZÖVETSÉGHEZ

Kérem, hogy Magyar Darts Szövetség (MDSZ) szíveskedjen a sportegyesületünket az
alábbiaknak megfelelően a tagjai közé felvenni!

A sportegyesület adatai:
Neve:
Rövidített neve:
Székhelye:
Bírósági nyilvántartási száma:
Adószáma:
Számlaszáma:
Hivatalos e-mail címe:

A sportegyesület hivatalos képviselője:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

A sportegyesület hivatalos képviselője:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

A sportegyesület MDSZ-el történő kapcsolattartója:
Neve:
Címe:
Telefonszáma:
E-mail címe:

Az egyesület – ezáltal az egyesületünk valamennyi tagjának és játékosának -, nevében és
képviseletében kijelentem, hogy a MDSZ Alapszabályát – ezáltal természetesen a további
mindenkori hatályos szabályzatokat is - elfogadjuk és azokat magunkra nézve a továbbiakban
kötelező érvényűnek ismerjük el.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok valósak. Kijelentem
továbbá, hogy a kérdéses adatok változása esetén a változásokról 1 héten belül a MDSZ-t az
Iroda útján tájékoztatni fogom.

Kelt: ………………….. hely …….. év …….. hó …….. nap

………..…………………………………
(pecsét)
A sportegyesület hivatalos
képviselőjének saját kezű aláírása.

