Jegyzőkönyv
Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről,
Időpont : 2010-01-23. 15.00.
Jelen vannak : Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár.
Halasi Mihály Elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az
Elnökség határozatképes.
Az Elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Szalai László Alelnök felveti az Elnökségnek , hogy az ORFK –val folytatott egyeztetést
követően további lépések megtétele szükséges, ugyanis a 2004.évi
XXIV. Törvény
szakszerűtlen módosításai következtében előállt helyzetben a sportlövők, vagyonőrök,
vadászok és az önvédelmi lőfegyverrel rendelkezők fegyver engedélyeztetési eljárásának
körülményei ellehetetlenültek.
Azonnali cselekvésre van szükség, mert annak a sportolónak pl. aki tartási engedélyének
érvényességét szeretné meghosszabbíttatni, vagy megszerzési engedélyért folyamodik, jelen
szabályozás mellett kizárólag a Rendőrhatóság hozzáállásán múlik az eljárás időbeni kifutása
és eredménye.
Toók László Főtitkár jelzi, hogy sikerült egy közvetlen kapcsolatot találni az IRM irányába.
Egyeztetést követően Halasi Mihály Elnök az alábbiak szerint fogalmazza meg a teendőket :
Zakupszky Gábor és Szalai László összeállítanak egy listát a legszükségesebb módosításokról,
amelyet Zakupszky Gábor e-mail-ben eljuttat az Elnöknek.
Az Elnök – a Főtitkár Úr közreműködésével- haladéktalanul írásban fordul az illetékes szak
minisztérium ( IRM ) szak államtitkárához, jelezve a probléma sürgős jellegét és pontosan
meghatározza az elvégzendő módosításokat.
2. Toók László Főtitkár felveti, hogy egyes versenyzők nehezményezik, hogy a magyar lövők
csak 6 slotot kaptak a belgrádi marok EB-re. Zakupszky Gábor szerint dönteni kellene az EBre utazók támogatásáról. Egyeztetést követően az Elnökség álláspontja a következő : minden
jelentkező írásban (e-mail ) köteles nevezni, a nevezési díjat Ft-ban kell átutalni 03.20-ig a
MDLSZ számlájára. A végleges nevezett létszám függvényében történik intézkedés a slotok
ügyében ( ha szükséges ) , ezt követően dönt az Elnökség a versenyzők támogatásáról.
Egyéb felvetés hiányában Halasi Mihály Elnök az ülést 16.00-kor berekesztette.
k.m.f.
Halasi Mihály Elnök
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