Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Határozatok könyve
EH 1. (2002. 04. 20)
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség fıtitkára Babits László.

EH 2. (2002. 04. 29)
Az IPSC XIII. VB.-n elıversenyen a következı versenyzık, kiutazását támogatja az
elnökség:
•
Kolarits Péter
•
Szarvas Péter
•
Gál Tibor
•
Krétai Levente

EH 3. (2002. 04. 29)
Az elnökség a következı szervezeti felépítést fogadta el.
Nemzeti bírói bizottság
•
Hídvégi Attila a bírói bizottság elnöke
•
Mészáros József
•
Babits László
IPSC
•
Kovács Ferenc régióigazgató
•
Hídvégi Attila Nemzeti Bírói Bizottsági Elnök
•
Toók László Technikai Igazgató
IMSSU

Steel Chalange

•
•
•

Keresztesi Ferenc szakágvezetı
Molnár Balázs
+ 1 fı (késıbb kerül nevesítésre)

•
•

Glicza Csaba szakágvezetı
+ 2 fı (késıbb kerül nevesítésre)

Dinamikus standard gyakorlatok

•

Hídvégi Attila szakágvezetı

+ 2 fı (késıbb kerül nevesítésre)

EH 4. (2002. 04. 29)
Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a ParaGun Kft.-t.

EH 5. (2002. 04. 29)
Az elnökség Vajda Miklóst bízza meg a szövetség pénzügyeinek intézésével.

EH 6. (2002. 04. 29)
Az elnökség egyhangúlag határoz arról, hogy az elnökségi ülések jegyzıkönyvei kerüljenek
fel a szövetség honlapjára.

EH 7. (2002. 05. 11)
Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Foor Kft.-t.
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EH 8. (2002. 05. 11)
Az MDLSZ elnöksége törölte tagjai közül a 7 Mesterlövész SE-t.

EH 9. (2002. 05. 11)
Az elnökség Puskás Gézát NRO-nak nevezi ki.

EH 10.

(2002. 05. 11)

Az elnökség ajánlása szerint a versenyzık a következı rendezési hozzájárulásokat fizetik az
IPSC Level II. versenyeken: terep lıtéren 500 Ft/pálya, fedett (pince) lıtéren 400 Ft/pálya.

EH 11.

(2002. 05. 11)

Minısítések évente egy alkalommal, a versenyévad befejezıdése után kerülnek
megállapításra, és a következı versenyévad versenyengedélyének kiváltásakor kerül sor a
bebélyegzésre. Az évközi minısítés megállapításáért és bélyegzéséért 1000 Ft eljárási díjat
fizet a versenyzı a Szövetség részére. A versenyengedélyek legyártatása és kiadása
negyedévenként egy alkalommal történik. Az a versenyzı, aki soron kívül szeretné
megkapni a versenyengedélyét, az a — versenyengedély díján felül — 5000 Ft eljárási díjat
fizet a Szövetség részére. (figyelem az EH 42. (2003.02.28.) módosította)

EH 12.

(2002. 05. 25.)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Celeritas Lövész Egyesületet.

EH 13.

(2002. 05. 25)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Börzsöny SLK-t.

EH 14.

(2002. 06. 25)

Az MDLSZ kéri felvételét a Nemzeti Sportszövetségbe.

EH 15.

(2002. 06. 25)

Az elnökség Halasi Mihályt NRO-nak nevezi ki.

EH 16.

(2002. 06. 25)

Bármilyen kaliberő puska használható az IPSC versenyeken, ha azt a lıtérszabályzat
megengedi. Csak azok a lıszerek használhatók, amelyek a 1,5 mm-nél kisebb benyomódást
okoznak a fém célokon. Az ettıl nagyobb benyomódást okozó lıszer nem használható. A
vitás esetek eldöntése mindig a MD feladata.

EH 17.

(2002. 08. 30)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Silver Falcon -t.

EH 18.

(2002. 08. 30)

A szövetségi támogatás mértéke a jövıben a befolyt nevezési díjak 10%. A jegyzıkönyvben
is szereplı bírók után nem kell hozzájárulást fizetni, minden verseny után 30 nap áll
rendelkezésre a kvóta és a jegyzıkönyvnek megküldésére. A továbbiakban a támogatás
meg nem fizetése fegyelmi vétség.
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EH 19.

(2002.11.08)

A szövetség ajánlása szerint maximum kéthetente
természetesen a két hét sportáganként értendı.

EH 20.

kerüljön

csak

sor

versenyekre,

(2002.11.08)

A Sportlövıház Keszkemét november 15-ig kap haladékot a fennálló 6900
tartozásának rendezésére, ha ez nem történik meg fegyelmi eljárás indul ellene.

EH 21.

forint

(2002.11.08)

A 2003. évre fizetendı versenyengedély díjak
IPSC
IMSSU
Steel Challenge
Dinamikus standard gyakorlatok
Military lövészet

EH 22.

3000
2000
1000
1000
1000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

(2002.11.08)

A versenyengedély formája megváltozik.

EH 23.

(2002.11.08)

A szövetség könyvelési és könyvvizsgálói feladatait 2003. január 1. után Dr. Vollay Ferenc
látja el.

EH 24.

(2002.11.08)

Az elnökség Vajda Miklóst NRO-nak, Babits Melindát SO-nak nevezi ki.

EH 25.

(2002.11.08)

Az elnökség a következı szervezeti felépítést fogadta el.
Military Lövészet

•
•

EH 26.

Steiner Iván szakágvezetı
+ 2 fı (késıbb kerül nevesítésre)

(2002.11.08)

A jövıben a tagegyesületek a befizetéseiket az erre a célra rendszeresített csekken fizethetik
be a szövetség számlájára. A befizetı a pénz számlára történı beérkezése után
automatikusan megkapja a számlát.

EH 27.

(2002.11.08)

A jövıben csak akkor kerülhet megrendezésre IPSC level II és level III verseny, ha a
verseny rendezıje betartja a szövetség rendezésre vonatkozó elıírásait. Az elıírások be nem
tartása fegyelmi vétség.

EH 28.

(2002.12.01)

Az elnökség elfogta a 2003. évre vonatkozó versenynaptárat.
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EH 29.

(2002.12.14)

Kovács Ferenc, az elnökség tagjai által aláirt, Köpf Károly úrnak címzett levelet dec. 16.-án
hétfın a címzettnek egy kísérı levéllel együtt juttassa el. A kísérı levélben a szövetség
felszólítja Köpf urat, 2002 október 10., a Magyar Sportlövık Szövetsége kérésére kiadott
nyilatkozatának a mellékelt levélben kért módon 48 órán belül vonja vissza, és arról szintén
a mellékelt levélnek megfelelıen az érintetteket haladéktalanul tájékoztassa. Amennyiben a
levél kapcsán Köpf úr a szóban forgó nyilatkozatát nem vonja vissza úgy a határidı lejárta
utáni napon a szövetség a fıvárosi fıügyészségen a Btk. 225 § alapján büntetı följelentést
tesz Köpf úr ellen. Ezen büntetı feljelentéssel kapcsolatos eljárásban a szövetség jogi
képviseltének ellátására Dr. Bokros Gábor ügyvédet bízza meg. A szövetség ugyanakkor
megbízza Dr. Décsi Gábor ügyvédet, hogy azonnali hatállyal a szövetség és sportolói
sportjogainak megóvása miatt „közigazgatási eljárás keretén” belül a szövetség nevében
támadja meg Köpf Károly Úr a GYISM Sportügyekért Felelıs Helyettes Államtitkára szóban
forgó a Magyar Sportlövık Szövetsége kérésére 2002 október 10.-én kiadott „nyilatkozat”.

EH 30.

(2002.12.14)

Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beterjesztett „Dinamikus Standard Gyakorlatok” 2003
január 01.-tıl érvényes átdolgozott szabálykönyvét.

EH 31.

(2002.12.14)

Az elnökség kötelezi a bizottságot, hogy 2003.január 5.-ig dolgozza ki, a szövetség összes
szakágára vonatkozóan a versenyellenıri rendszer mőködését, és teremtse meg a szükséges
személyi feltételeket.

EH 32.

(2002.12.14)

Az elnökség egyhangú határozatot hozott arról, hogy a szövetség pénzügyeit, 2003.január
01.-el kezdıdıen Babits László fıtitkár intézi. A pénztár és a bizonylatok átadásáról 2002
dec.31.-i fordulónappal átadás átvételi jegyzıkönyvet kötelesek készíteni, és a fıtitkár ezt
követıen negyedévente jelentést terjeszt az elnökség elé, a szövetség pénzügyi helyzetét
illetıen.

EH 33.

(2003.01.24)

Vajda Miklóst az elnökség felmenti a kincstárnoki feladatok alól.

EH 34.

(2003.01.24)

Horváth Ede a következı anyagokat kell, hogy átadja Babits Lászlónak legkésıbb január 31.ig
Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásai
megkezdett számla tömbök, készpénzfizetési számla tömbök, nyugtatömbök,
megkezdett bevételi és kiadási pénztárbizonylatok
Napi pénztárjelentés, záró egyenlege (2003 január 31-i) leegyeztetve az átadásra
kerülı készpénzállománnyal.
Bankszámla kivonat 2002. január 31-i záró egyenlegrıl
2002. január 31-én fennálló tartozások és követelések listája
adószámmal ellátott bélyegzı

EH 35.

(2003.01.24)

Mészáros József látja el a pénztárosi feladatokat, Babits László irányítása mellett.

EH 36.

(2003.01.24)

Az aktuális év könyvelési anyagainak tárolási helye ezentúl a Fıtitkárnál lesz, míg a lezárt
évek továbbra is az Elnöknél kerülnek tárolásara
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EH 37.

(2003.01.24)

A MAG-ICS SE 2002.09.14 versenyérıl készült azon jegyzıkönyv a hiteles amelyen Hidvégi
Attila és Kovács Ferenc aláírása szerepel.

EH 38.

(2003.01.24)

Azon IPSC bírók akik nem teljesítették a kötelezıen elıírt évi 6 pontot újabb 6 pont
megszerzéséig csak felügyelettel bírázhatnak. amennyiben valaki már második évben nem
teljesítette a pontszámot csak abban az esetben bírázhat, ha újra bírói vizsgát tesz.

EH 39.

(2003.01.25.)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé az ERVA SC-t.

EH 40.

(2003.01.25.)

Az elnökség egyhangú szavazással a következı versenyeket jelöli ki válogató versenynek a
Pan America bajnokságra:
-

EH 41.

2003.02.15. MAG-ICS SE pisztoly level II.
2003.03.01. Zuglı SE pisztoly level II.
2003.03.08 SLK pisztoly level II.

(2003.02.28.)

Az elnökség a 2003. évi IMSSU Európa Bajnokság megrendezésével a Debreceni Honvéd SE.
bízza meg:

EH 42.

(2003.02.28.)

Az elnökség törli a EH 11. (2002. 05. 11) határozat következı részét „A versenyengedélyek
legyártatása és kiadása negyedévenként egy alkalommal történik. Az a versenyzı, aki soron
kívül szeretné megkapni a versenyengedélyét, az a — versenyengedély díján felül — 5000 Ft
eljárási díjat fizet a Szövetség részére.”

EH 43.

(2003.03.19.)

Az elnökség a MAG-ICS SE. ellen fegyelmi megindítását kezdeményezte.

EH 44.

(2003.03.19.)

Az elnökség Dr. Varga István ügyvédurat megbízni a szövetség jogi képviseletének
ellátásával.

EH 45.

(2003.03.19.)

Az MDLSz 2003 évi közgyőlésének idıpontja 2003. Április 26. 10 óra helyszíne Hotel Platán
Debrecen.

EH 46.

(2003.03.19.)

Az elnökség a következı versenyeket jelölte ki az IMSSU EB válogató versenyeinek.
2003.03.29, 2003.04.19, és 2003.05.03.
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EH 47.

(2003.03.19.)

Az elnökség a következı versenyeket jelölte ki az IPSC EB válogató versenyeinek.
2003.04.05, 2003.05.17, és 2003.05.30.

EH 48.

(2003.03.19.)

Az IMSSU szakágvezetı feladatokkal az elnökség egyhangúan Molnár Balázst bízza meg.

EH 49.

(2003.03.29.)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Colt Lövészegyletet.

EH 50.

(2003.03.29.)

Az MDLSZ elnöksége felvette a szövetség tagjai közzé a Szombathelyi PLE - t.

EH 51.

(2003.04.05.)

Az elnökség Horváth Edét választotta meg régióigazgatónak.

EH 52.

(2003.04.26.)

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség fıtitkára Babits László.

EH 53.

(2003.04.26.)

Az elnökség a következı szervezeti felépítést fogadta el.
-

EH 54.

Nemzeti bírói bizottság – Ketler Tamás a bírói bizottság elnöke
IPSC - Mészáros József régióigazgató
IMSSU – Molnár Balázs szakágvezetı
Steel Chalange - Glicza Csaba szakágvezetı
Military lövészet – Steiner Iván szakágvezetı

(2003.05.19.)

A jövıben megbízólevél alapján Steiner Iván jár el a szövetség elismertetésével kapcsolatos
ügyekben.

EH 55.

(2003.05.19.)

Az MDLSz felszólítja az MSSz-t a jogsértı magatartásának abbahagyására..

EH 56.

(2003.05.19.)

Az MDLSZ elnöksége törölte tagjai közül a Börzsöny Lövész Sportklub-ot.

EH 57.

(2003.05.19.)

Az MDLSZ elnöksége törölte tagjai közül a Kaposvári LE-t.

EH 58.

(2003.05.30.)

Ha fegyelmi eljárás folyik egy klub ellen, és a versenyzési joga fel van függesztve akkor a
versenyzıi, csak átigazolás után versenyezhetnek a fegyelmi eljárás lezártáig.
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EH 59.

(2003.08.14.)

A szövetség az IMSSU Európa bajnokság és Világkupa
támogatja.

EH 60.

megrendezését 300.000 Ft-tal

(2003.08.14.)

A szövetség az Olaszországi IPSC sörétes Eb-re utazó csapatot 100.000 Ft-tal támogatja.

EH 61.

(2003.08.14.)

A szövetség a 2003. évi IPSC pisztoly OB-t 50.000 Ft-tal támogatja.

EH 62.

(2003.08.14.)

A jövı évi versenynaptár elkészítésével egyidıben kerülnek kijelölésre a válogató versenyek
2004. évi IPSC EB-re.

EH 63.

(2003.08.14.)

A szövetség pénztárában tárolható készpénz maximuma 250.000 Ft.

EH 64.

(2003.09.26.)

A szövetség felvette tagja sorába a Kaposvári Szent Hubertus Lövészklubot.

EH 65.

(2003.09.26.)

A szövetség a Budapest Honvéd Sportlövı Szakosztályának 50.000 forint támogatást nyújt
military célok elkészítéséhez.

EH 66.

(2003.09.26.)

Az elnökség közgyőlést hív össze a felügyelı bizottsági tagok lemondása miatt 2003. október
26.-ra.

EH 67.

(2003.09.26.)

A szövetség jogi helyzetérıl kapjon minden versenyzı írásos tájékoztatást.

EH 68.

(2003.09.26.)

A 2003. évi IPSC sörétes és puska OB-t a DHSE és a Rumcajsz közösen rendezi.

EH 69.

(2003.09.26.)

A szövetséghez kapcsolódó domain neveket a szövetség tulajdonába kell vetetni.

EH 70.

(2003.09.26.)

A jövıben a feladatokhoz felelıst is meg kell nevezni.

EH 71.

(2003.09.26.)

Az elızetesen jóváhagyott versenynaptártól eltérni csak az elnökség engedélyével lehet. A
megrendezni kívánt versenyeket az elnökség elé kell terjeszteni legalább a verseny elıtt 30
nappal.
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EH 72.

(2003.09.26.)

Az egyesületek tartozásait minél hamarabb be kell behajtani.

EH 73.

(2003.10.26.)

a versenyek rendezése és engedélyeztetése terén a következı változtatások lépnek életbe:.
•

Level II IPSC versenyeket minden klub évente 2 darabot rendezhessen mivel így
mindenkinek nyílna lehetısége versenyek rendezésére. Több klub által közösen
rendezett verseny mindkét klub versenyszámába beleszámít.

•

Az elızetesen meghirdetett, engedélyezett versenyek elmaradása után a rendezı klub
büntetést fizessen ennek mértéke pedig az éves tagdíj kétszerese legyen. (ez jelen
pillanatban 20.000 Ft)

•

Level III IPSC versenyekbıl évente maximum 3-4 rendezhetı ebbıl egy sörétes a többi
pisztoly. Azon klubok akik level III. versenyt kívánnak rendezni pályázzanak a rendezési
jogra. A pályázat tartalmazza a verseny minden fontosabb adatát (helyszín, idıpont,
lövészszám, nevezési díj, díjazás, büfé, stb.)

•

A továbbiakban csak a versenynaptárban szereplı versenyek kerülnek engedélyezésre, a
versenynaptárban nem szeplı versenyt csak az elnökség engedélyezhet, ezt írásban kell
kérni az elnökségtıl a verseny megrendezése elıtt egy hónappal.

•

A versenyeket a jövıben a szakágvezetı engedélyezik.

•

A jövıben lehetıség van IMSSU versenyek rendezésére 100 métertıl eltérı távolságokon
is, mivel a hazai lıtereink nagy része 50 méteres. Viszont minısítést szerezni és Nemzeti
Bajnokságot rendezni csak 100 méteres vagy yardos pályán lehet.

EH 74.

(2003.11.08.)

A szövetség felvette tagja sorába a Tatabánya Városi Lövészklub

EH 75.

(2003.12.06.)

Az elnökség elfogadta a 2004. évi versenynaptárat.

EH 76.

(2004.02.06.)

Az elnökség törölte tagjai sorából a Silver Falcon Lövészklubot.

EH 77.

(2004.02.06.)

A szövetség kandidál a 2007. évi IPSC pisztoly EB megrendezésére.

EH 78.

(2004.02.06)

Az MDLSZ a jövıben minden évben Posta Verseny kíván rendezni a sport népszerősítése
érdekében.

EH 79.

(2004.02.06)

Az elnökség megbízza a fıtitkárt a válogató versenyek szabályainak kidolgozásával.

EH 80.

(2004.02.06)

Az elnökség elfogadta a légfegyveres sziluett szabálykönyv kiegészítést.
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EH 81.

(2004.02.06)

Az szövetség a jövıben havi 40000 forinttal támogatja a Magyar Lövészek Lapját, cserébe a
lap megjelenési lehetıséget biztosít a szövetség részére

EH 82.

(2004.02.18.)

Az elnökség rendkívüli közgyőlést hív össze 2004. március 5-re.

EH 83.

(2004.03.05.)

Az elnökség az évi rendes közgyőlést hív össze 2004. április 23-ra.

EH 84.

(2004.04.22)

Az elnökség törölte a tagok sorából a Para-Gun Kft.

EH 85.

(2004.04.22)

Az IPSC pisztoly EB-re utazó 14 fıt fejenként 40 euró támogatásban részesíti a szövetség.

EH 86.

(2004.04.22.)

A szövetség a 2004. évi pisztoly IPSC EB-re utazó 14 fıt fejenként 40 Euró támogatásban
részesíti.

EH 87.

(2004.04.30.)

Az elnökség hatályon kívül helyezte a EH 84 (2004.04.22) határozatát.

EH 88.

(2004.04.30.)

A Para-Gun Kft legkésıbb 2004. június 15-ig írásban nyújtsa be a szükséges iratokat
(cégbírósági bejegyzı végzés másolata, Társasági szerzıdés másolatát) annak igazolására,
hogy a vállalkozás a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen sportvállalkozásként folytatja
tevékenységét. Ennek a határidınek az elmulasztása esetén a kft tagsága a szövetségben
törléssel megszőnik.

EH 89.

(2004.05.18.)

A szövetség felvette tagjai sorába a Mester Lövész Sport Egyesületet.

EH 90.

(2004.05.26.)

Az elnökség rendkívüli közgyőlést hív össze 2004. június 20-ra.

EH 91.

(2004.05.26.)

Megrendezésre kerül a 2004. évi IPSC revolver OB.

EH 92.

(2004.08.06.)

Megrendezésre kerül a 2004. évi IPSC puska és sörétes OB.

EH 93.

(2004.08.06.)

Megrendezésre kerül a 2004. évi sziluett OB.
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EH 94.

(2004.09.04.)

A szövetség felvette tagjai sorába a Puskás Lövész Egyesületet.

EH 95.

(2004.10.05.)

A szövetség felvette tagjai sorába a Homokkerti Lövészegyletet.

EH 96.

(2005.01.03.)

A szövetség felvette tagjai sorába a Bel Sport Egyesületet

EH 97.

(2005.01.03.)

A szövetség irattárolási helye ez követıen a fıtitkár irodája (4130 Derecske Csuklya u. 3.).

EH 98.

(2005.01.03.)

A dinamikus standard gyakorlatok versenyszám átalakításra került.

EH 99.

(2005.01.03.)

A 2005. évre fizetendı versenyengedély díjak
IPSC
IMSSU
Steel Challenge
Gyors pontlövészet
Military lövészet

3000
2000
1000
1000
1000

Ft
Ft
Ft
Ft
Ft

A január elsején még 18. életévüket be nem töltött versenyzık a díj 50% fizetik

EH 100. (2005.01.03.)
Az elnökség felhatalmazza a fıtitkárt, hogy a kintlévıségeket bírósági úton behajtsa.

EH 101. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta az új versenyzési szabályzatot.

EH 102. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta a gyors pontlövészet új verseny szabályzatát.

EH 103. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta a nagytávolságú puskaverseny új verseny szabályzatát.

EH 104. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta a IMSSU légfegyveres szabálykönyv módosítását.

EH 105. (2005.01.03.)
A szövetség a jövıben két pénztárt üzemeltet.
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EH 106. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta az új sportfegyelmi szabályzatot.

EH 107. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta a 2005. évre érvényes versenynaptárt.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.
2005.

február 3-4.
Mil
február 5.
IMSSU
március 7.
Steel
március 28.
IMSSU
április 02.
IPSC
április 09.
IMSSU
április 15-16.
IPSC
április 30.
IMSSU
május 26-27.
Mil
május 28.
IMSSU
június 10.
IPSC
június 18.
Steel
június 24-26.
IPSC
július 16-17.
IPSC
július 22-23.
IPSC
augusztus 06.
IPSC
augusztus 13.
IMSSU
augusztus 20.
IPSC
szeptember 03.
IPSC
szeptember 15-16.Mil
szeptember 17.
IMSSU
szeptember 25.
Steel
október 01.
IPSC
október 08.
IPSC
október 15.
IMSSU
október 20-21.
Mil

DHSE puska 150-300-1000 m
Csepel LE puska-pisztoly
Rumcajsz LE
Rumcajsz LE puska-pisztoly 50m
Puskás LE pisztoly
Csepel LE puska-pisztoly
DHSE pisztoly
Rumcajsz LE puska-pisztoly 50m
DHSE puska 150-300-1000 m
DHSE puska-pisztoly 100m
Mester Lövész SE pisztoly
PSSH villámkezőek viadala
DHSE HUNGARIAN OPEN
DVLE 4. Benelli Kupa
DHSE pisztoly-puska-sörétes
Rumcajsz LE pisztoly
Csepel LE puska-pisztoly
DHSE pisztoly (level I.)
Rumcajsz LE revolver OB
DHSE puska 150-300-1000 m
DHSE puska-pisztoly 100m
Rumcajsz LE
DHSE pisztoly (level I.)
Szent Hubertus
Csepel LE puska-pisztoly
DHSE puska 150-300-1000 m

EH 108. (2005.01.03.)
Az elnökség elfogadta az új minısítési szabályzatot.

EH 109. (2005.02.05.)
Az elnökség elfogadta a 2005. évre érvényes versenynaptár módosítását.

EH 110.

(2005.04.29.)

Az elnökség évi rendes közgyőlést hív össze 2005. május 29-re.

EH 111. (2005.06.11.)
A szövetség felvette tagjai sorába a Ikarus Lövész Sport Egyesületet

EH 112.

(2005.06.11.)

A Level III IPSC versenyek után a szövetségi támogatás mértéke 10% de minimum 4 fı
nevezési díja.

EH 113. (2005.06.11.)
Az elnökség Dr. Sándor Elek ügyvédi meghatalmazását a fıvárosi bíróságon folyó ügy
képviseletében vissza vonja.
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EH 114. (2005.06.11.)
Az elnökség a fıvárosi bíróságon folyó ügyben a szövetség képviseletével Dr. Szilágyi József
ügyvéd urat bízza meg.

EH 115. (2005.06.11.)
Az elnökség a szövetség könyvelésével a Babits és Fia Kft-t bízza meg.

EH 116. (2005.06.11.)
A Hungarian Open versenyt új idıpontban kerül megrendezésre a szeptember 31-október 2-i
hétvégén.

EH 117. (2005.06.11.)
A nemzetközi bírói képzés a tervezett idıpontban – június 22-23. - a Hotel Platán
különtermében kerül megtartásra

EH 118. (2005.06.11.)
Az elnökség a jövıben ugyanazon napra több versenyt nem engedélyez.

EH 119. (2005.06.11.)
A jövıben IMSSU 50 m-es versenyeken is lehet minısítéseket szerezni.

EH 120. (2005.06.11.)
Az IMSSU EB-re utazó versenyzıket – maximum 5 fıt – a szövetség 40 Euróval támogatja.

EH 121. (2006.03.19.)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a DUNAFERR Technikai Sport Egyesületet.

EH 122. (2006.04.22.)
Az elnökség évi rendes közgyőlést hív össze 2006. május 28-ra.

EH 123. (2006.05.13)
Az elnökség törölte a tagok sorából a Sportlövészház Kecskemét Egyesületet.

EH 124. (2006.05.13)
Az elnökség törölte a tagok sorából a Colt Polgári Lövészegyletet.

EH 125. (2006.05.13)
Az elnökség törölte a tagok sorából a Tatbánya Városi Lövészklubot.

EH 126. (2006.05.13)
A 2006. május 28.-ra összehívott közgyőlés napirendi pontjai kiegészülnek a következıvel:
„A szövetség státusza és az ehhez szükséges alapszabály módosítás”.
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EH 127. (2006.05.28)
Az elnökség régió igazgatónak Kovács Ferencet választotta.

EH 128. (2006.05.28)
Az elnökség bírói bizottság elnökének Zakupszky Gábort választotta.

EH 129. (2006.10.14)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Városi Lövész és Tömegsport Klubbot Derecskérıl.

EH 130.

(2006.10.14)

Az elnökség döntést hozott egy kártya nyomtató beszerzésérıl.

EH 131. (2006.05.28)
Az elveszett, vagy minısítés miatt újranyomtatott kártyák díja: 500 Ft.

EH 132. (2007.01.21)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Dél-Alföldi Hagyományırzı Polgári Lıegyletet Szegedrıl.

EH 133. (2007.01.21.)
A 2007. évre fizetendı versenyengedély díjak
IPSC
IMSSU
Steel Challenge
Gyors pontlövészet
nagytávolságú puska lövészet

3000 Ft
2000 Ft
(összesen) 1000 Ft

EH 134. (2007.01.21.)
A jövı évi versenynaptár ismeretében kerülnek kijelölésre a válogató versenyek a 2007. évi
IPSC eb-re.

EH 135. (2007.03.31)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Bihari Lövészklubot.

EH 136. (2007.03.31)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Simon & Wolf MÁV Lövészklubot.

EH 137. (2007.03.31)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Simon & Wolf MÁV Lövészklubot

EH 138. (2007.03.31)
Az MDLSz a jövıben a pályázatait elektronikus formában nyújtja be.
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EH 139. (2007.03.31)
A Franciaországban megrendezésre kerülı 2007. évi IPSC pisztoly EB induló 10 versenyzı
nevezését 50€-val támogatja a szövetség,.

EH 140. (2007.03.31)
A Franciaországban megrendezésre kerülı 2007. évi IPSC pisztoly eb-re jelentkezı
versenyzık visszalépése esetén a két póttag indulási szándékát támogatja az elnökség.

EH 141. (2007.03.31)
Az MDLSz támogatja
megszerzését.

a

mindenkori

fıtitkár

törvényileg

elıírt

szakképzetségének

EH 142. (2007.03.31)
Az elnökség évi rendes közgyőlést hív össze 2007. május 27-re.

EH 143. (2007.03.31)
A Szövetség a lövészklubokhoz intézett levélben propagálja az MDLSZ-t.

EH 144. (2007.03.31)
A Szövetség 2007-ben is támogatja az OB rendezését a díjjak megvásárlásával.

EH 145. (2007.05.27)
Az Elnökség kijelölte az Európa bajnokságra utazó keretet, és formaruhával támogatja a
csapatot.

EH 146. (2007.06.24)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Debreceni Polaris Sport Egyesületet

EH 147. (2007.06.24)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Egri Polgári Lövész Egyletet

EH 148. (2007.06.24)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Karabélyos Sport és Lövész Klubot

EH 149. (2007.07.02)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Remington Sportlövész Egyesületet

EH 150. (2007.08.11)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesületet

EH 151. (2007.10.21)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Csikóvári Para Sport Egyesületet
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EH 152. (2007.11.19)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Macsek és Macsek Kft-t

EH 153. (2007.11.19)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Macsek és Macsek Kft-t

EH 154. (2008.02.26)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Szentpéterszegi Lövészegyesületet

EH 155. (2008.03.01)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Sport-Szelet Sportegyesületet

EH 156. (2008.03.26)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Pegazus Sportegyesületet

EH 157. (2008.04.19)
Az elnökség évi rendes közgyőlést hív össze 2008. május 24-re.

EH 158. (2008.05.16)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Vasnyúl Field Target (Tereplövész) Egyesületet

EH 159. (2008.09.27)
Abban az esetben, ha a verseny után harminc napon belül nem érkezik meg a
versenyjegyzıkönyv a szövetségi hozzájárulás számításánál, nem lehet figyelembe venni a
bírókat. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ilyenkor nem kell elkészíteni a
jegyzıkönyvet.

EH 160. (2009.01.29)
Az MDLSz felvette tagjai sorába a Damjanich János Technikai és Tömegsport Klubot

EH 161. (2008.01.29)
Az MDLSz felvette
Sportegyesületet
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