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E m l é k e z t e t ő 
 

készült 2015.02.20. én megtartott Elnökségi ülésről 
Helye: Budapest, XIV. Thököly utca 105. Ideje: 15.10-17.55. 
Jelen vannak: 
 
Matuska Pál alelnök 
Dr Regényi Kund elnökségi tag 
Lőw Szabolcs elnökségi tag 
Gesztesi Gábor elnökségi tag 
 
Meghívottak: 
Toók László főtitkár 
Vass Imre  
Hüse Csaba bírói bizottsági tag 
Palkó Gábor IMSSU szakágvezető 
 
Vendégként: 
Németh Gábor 
 
 
Matuska Pál alelnök megnyitja az ülést, köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Az emlékeztetőt Matuska Pál alelnök készíti, hitelesítésére Toók László főtitkárt kéri 
fel. 
 
Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Mikes Kelemen középiskoláért Közhasznú Egyesület 
Társadalmi Szervezet 5830. Battonya Fő u. 72. Elnök: Marjai János által beterjesztett felvételi 
kérelméről, melyet hiánypótlással elfogadott. 

6/2015 Határozat: Az MDLSz tagjainak sorába felvette. 
 
Az Elnökség meghallgatta Hüse Csabát a Bírói bizottság “hazai” versenyszámokért felelős tagjának 
javaslatát: 
2015 versenyévad kezdetétől az MDLSZ minden hazai versenyszámokból álló  versenyén 
is a közreműködő versenybíróknak és versenyellenőröknek kötelezően vezetni kell egy 
kimutatást az éves bírói tevékenységükről a honlapról letölthető formanyomtatványon. A 
bírói pontszámítás módja: minden bírózott verseny 2 pont, az Országos Bajnokságok és 
Kiemelt Versenyek 3 pont. A következő versenyszezonban csak az a bíró bíráskodhat OB-
n vagy Kiemelt Versenyen, aki előző évben minimum 5  bírói pontot szerzett. A delegált 
versenyellenőr 5 bírói pontot kap. Az a bíró, aki két verseny időszak alatt sem teljesítette 
az 5 pont megszerzését csak bírói ismereteket felújító tanfolyam elvégzése után végezhet 
további bírói tevékenységet. 
  

Az elnökség a javaslatot megvitatta és helybenhagyta. 
 
 Az Elnökség meghallgatta Vass Imrét, a ZEN Sportegyesület Elnökét, az MDLSz-nél jelenleg kialakult 
airsoft szakággal kapcsolatos helyzetről. Az információkat összegezve megállapítható, hogy az airsoft 
szakág működése 2013 szeptember óta nem értékelhető. 
Megbízza Toók Lászlót, hogy nyilatkoztassa a jelenlegi szakágvezetőt a kialakult helyzetről, illetve  a 
sportággal kapcsolatos tevékenységéről. Az  Elnökség célja az airsoft szakág működésének 
fellendítése. 
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Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót különböző müködési költségtámogatással kapcsolatos Uniós 
pályázatok lehetőségéről. Megbízza a Főtitkárt a lehetőségek mélyebb megismerésével, 
kidolgozásával. 
 
Az Elnökség megvizsgálta Puskás Géza kérelmét: 
 

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
Elnökség 
 

K É R E L E M  
 

 
Alulírott Puskás Géza a Puskás Lövész Egyesület Elnöke az alábbi kérelemmel fordulok 
a Szövetség elnöksége felé. 
Korábban kipróbálásra került, hogy hasonló feltételek mellett közelebbről is lőhető legyen 
a gyorspont lövészetnél a puska cél. Az eredményekben látható javulás nem volt. a 
sportolók élvezték a lövészetet, a lőlap értékelhető volt. 
A pince lőtéren nem biztosított a puska számokhoz a 25 m., ezét a lőlap lett megfelelő 
méretre kicsinyítve. 
Kérem hozzájárulásukat, hogy egyedi elbírálás alapján engedélyezzék puska számokban 
is a minősítő versenyek lebonyolítását. 
 
Tisztelettel 
 
Debrecen 2015.február 15. 
 
Puskás Géza  
Elnök 
Puskás Lövész Egyesület 
 
 
 

A kérelmet az Elnökség elutasította 

 
Az Elnökség meghallgatta Tarján János által megfogalmazott felvetést, miszerint A Steel challenge 
szakágban a rendszeresített fém célok helyett, papír célok alkalmazását javasolná. Indoklás: a 
7.62X39 lőszer a hagyományos fémlemez célt átlövi. 
Az Elnökség a sportág egyik fő jellegzetességének megváltoztatását nem támogatja ezért megfelelő 
páncéllemezből készített célanyag használatát tartja indokoltnak, a 

felvetést elutasította. 
 
Az Elnökség az IDPA szakág létrehozásával kapcsolatos napirendi pont tárgyalását elnapolta. 
 
Az Elnökség meghallgatta Matuska Pálhoz érkezett javaslatot: kis kaliberű puskával precíziós lövészet 
lehetőségének megteremtése, a csak 50 méterrel rendelkező lőterek sportlövői számára. 
Az Elnökség megbízza Matuska Pált ,hogy dolgozza ki a sportág szabályrendszerét. 
 




