Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
4034 Debrecen, Félegyházi Tamás utca 15/a fsz 2, Levelezési cím: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u.
15/a fsz/2

EMLÉKEZTETŐ
az MDLSZ elnökségének 2015. december 18-i üléséről
Helyszín:
Időtartam:

Bp IX., Lónyay u., Claro bisztró
13 30 – 16 30

Jelen vannak: Krizsán Károly elnök
Lőw Szabolcs elnökségi tag
Dr. Regényi Kund elnökségi tag
Toók László főtitkár, állandó meghívott
Rábaközi Erika, vendég
Nagy Lajos sportoló
Kiss Lóránt sportoló
Szegedi Márk sportoló
Bicsák László sportoló
Lőw Bea egyesület vezetője
Az elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, felkéri az
emlékeztető készítőjének Dr. Regényi Kundot, hitelesítőnek Toók Lászlót. Tájékoztatja az
egybegyűlteket, hogy az elnökségi ülés a megküldött napirend témaköreit tárgyalja, eltérő
sorrendben, mely jelen emlékeztetőben szerepel.
SZMSZ és Alapszabály ellentmondásainak megszüntetése
Az elnökség meghallgatta a munkabizottság tájékoztatóját. Megállapította, hogy a munkabizottság
mandátumán túlterjeszkedett, mivel az ellentmondások megszüntetése helyett új alapszabálytervezetet hozott létre, melyre nem volt felhatalmazása. Hasonlóképpen nem volt felhatalmazása a
munkabizottságnak az MDLSZ hivatalos bélyegzőhez hasonlító bélyegző készítésére és
használatára sem. Az elnökség átvette a munkabizottság által elkészített tervezetet, és ígéretet tett
arra, hogy azt megjeleníti az MDLSZ honlapján.
(Ezt követően Rábaközi Erika és Nagy Lajos, valamint Kiss Lóránt elhagyta az ülést.)
(Határozat száma: 32/2015).
Az elnökség úgy határozott, hogy a tervezetet jogi véleményezés céljából megküldi a Szövetség
jogászának, és ezt követően teszi közzé azt a honlapon.

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
4034 Debrecen, Félegyházi Tamás utca 15/a fsz 2, Levelezési cím: Toók László 4034 Debrecen Félegyházi T. u.
15/a fsz/2

B7-es kategóriájú fegyverekkel kapcsolatos szövetségi állásfoglalások kiadása
(Határozat száma: 33/2015.)
Az aktuális fejleményekre tekintettel az Elnökség áttekintette a B7-es kategóriájú fegyverek
bejegyzéséhez szükséges igazolások kiállításával kapcsolatos gyakorlatot, és úgy határozott, hogy
felkéri a Bírói Bizottságot és a szakágvezetőket egy irányadó jegyzék összeállítására, mely
tartalmazza az MDLSZ által űzött lövészsportokra alkalmas, B7-es kategóriájú lőfegyvereket. A
listát évente, vagy konkrét kérésre frissíteni kell. A főtitkár csak olyan fegyverek bejegyzéséhez
állít ki szövetségi igazolást, mely a listán szerepel, és a bejegyzés egyéb feltételei is teljesülnek.
Szabálymódosítások
A szabálymódosításra vonatkozó, a szakágvezetők által megfogalmazott javaslatokat (gyors
pontlövészet; sziluettlövészet – 6.2 f) pont törlése; minősítési szintek módosítása; kiskaliberű
precíziós verseny megrendezése) az elnökség elfogadta, és felkéri a szakágvezetőket, hogy
vezessék át azokat a versenyrendezési szabályzaton.
A steel challenge szabályzatot az alábbi megfogalmazással kell kiegészíteni: „bármilyen,
versenyzésre alkalmas, az MDLSZ által kiadott jegyzéken szereplő fegyver”.
Az ún. „rapid shooting”-gal kapcsolatban az Elnökség a szakágvezetők állásfoglalását kéri.

Juniorprogram
Az elnökség meghallgatta Dr. Regényi Kund tájékoztatását az ún. juniorprogramról. Úgy döntött,
hogy az eredeti terveken felül még két edzést kell a program résztvevőinek tartani. Felhatalmazta
Dr. Regényi Kundot, hogy a programot támogató edzők és sportvezetők munkájának
elismeréseképpen terveztessen és készíttessen részükre tárgyjutalmat (felvarró – patch v. egyéb
emléktárgy). Az elnökség úgy határozott, hogy a programot lehetőség szerint jövőre is folytatni
kell
(Határozat száma: 34/2015)
Az elnökség felhatalmazta Kovács Attila szakágvezetőt és Dr. Regényi Kund elnökségi tagot a
szükséges előkészületek megtételére és tárgyalások folytatására.
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Tagfelvétel
Az elnökség a tagfelvételre pályázó egyesületek felvételét támogatja.
(Határozat száma: 35/2015)
MTTSZ Szolnoki MÁV Lövészklub
5002 Szolnok Véső utca,
Elnök:Bagi László
(Határozat száma: 36/2015
Magyar Nemzeti Lövész Sportegyesület
2030 Érd Deák Ferenc utca 14
Elnök: Kiss László
(Határozat száma 37/2015)
G- TACTICAL lövész Egyesület
1161 Budapest Baross u. 220/b
Elnök:Rácz Gábor
( Határozat száma: 38/2015)
Széchenyi Társulat Egyesület
9730 Kőszeg Rákóczi u. 114
Elnök:Tóth Csaba
( Határozat száma 39/2015)
Protective Force Sport egyesület
1027 Budapest Bem rakpart 30 II/11
Elnök: Dr Rózsa Olivér
Egyéb
IMSSU EB megrendezése
(Határozat száma: 40/2015)
Az elnökségi határozat értelmében a rendezésre pályázatot kell kiírni.
Az elnökség felkéri Dr Regényi Kundot, hogy a pályázat szövegét készítse elő.
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Részvétel sportágválasztón
(Határozat száma: 41/2015)
Az elnökség a szakágvezetők állásfoglalását kéri.
Adatkezelési szabályzat
(Határozat száma 42/2015)
Az elnökség az adatkezelési szabályzatot elfogadta.
Rendkívüli minősítés
(Határozat száma: 43/2015)
Az elnökség a Dr. Regényi Kund által felvetett, rendkívüli minősítésre vonatkozó kérelemnek –
Szabó Imre - helyt adott.
Kártyakészítő gép
Az elnökség meghallgatta a főtitkár tájékoztatását, miszerint a versenyengedélyeket tartalmazó
kártyák kinyomtatására használt gép erősen elhasználódott, javítása egyre nehezebb és
hosszadalmasabb.
(Határozat száma: 44/2015)
Az elnökség felhatalmazta a főtitkárt árajánlatok bekérésére. A megfelelő árajánlat elfogadása
után intézkedik annak beszerzéséről.
Több napirendi pont nem lévén, Krizsán Károly elnök az ülést 16 30-kor berekesztette.
Budapest, 2015. december 28.
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