
	
	
	
	
	

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete. 

Székhely: 4034 Debrecen Félegyházi Tamás utca 15/a fsz 2         Levelezés: Toók László 4034 Debrecen 
Félegyházi Tamás u. 15/a fsz 2. 

 
 

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56 
Adóigazgatási száma: 18167883-1-09 

Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173 

E m l é k e z t e t ő 
 

készült: 2017.10.05. én megtartott elnökségi ülésről 
Helye: Békéscsaba 4-es honvéd u 1 (városi lőtér) 14.35 
Jelen vannak: 
 
Matuska Pál alelnök 
Dr Regényi Kund elnökségi tag 
Lőw Szabolcs elnökségi tag 
Dancsó Tibor elnökségi tag 
 
Állandó meghívott: 
Toók László főtitkár 
 
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 az Undergrund  Polgási Sportlövész Egyesület 9700 

Szombathely , Széchenyi u. 4-6, elnök: Dr Kolbenheyer Ottó által beterjesztett felvételi 
kérelméről, megállapította, hogy a tagfelvételhez szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak 

megfelelő. 
 

34/2017 sz. Határozat: Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette. 
 

 
 

-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Jáki Sportegyesület  9798 Ják,Kossuth u 14 sz. 
elnök: Dr Nagy Norbert által beterjesztett felvételi kérelméről, megállapította, hogy a 

tagfelvételhez szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak megfelelő. 
 

35/2017 sz. Határozat: Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette. 
 
 
 
-Palkó Gábor IMSSU szakágvezető írásban azzal a kéréssel fordult az MDLSz 
Elnökségéhez, hogy a 2017. évi Sziluett Európa Bajnokságon kimagaslóan jól szerepelt 
Magyar csapat első 3 helyezett versenyzőinek nevezési díjának támogatásán túl a versenyzők 
felkészítő klubját (Tatabányai VLK, Viharsarki SE ) a felkészülés költségével amely 
klubonként 200.000 ft volt, utólagosan támogassa meg. 
 
-Matuska Pál alelnök a fenti kérdésben való érintettségre hivatkozva elfogultságot jelentett be. 
 



	

Magyar Dinamikus Ldv6szsport Sz6vets6g
A WSF alapito tagiaaz IPSC Magyar r6gio igazgat6s6ga az IMSSU tagja 6s magyarorszdgi k6pviselete.
Sz6khely: 4034 Debrecen F6legyhdzi Tam6s utca 15lafsz2 Levetez6s: To6k Ldszl6 4034 Debrecen

Tamds u.15lafsz2.

-Az elnoks6g tov6bbra is kiemelt figyelmet kiv6n forditani az MDLSz sportol6inak Eur6pai
6s Vil6g versenyeken val6 mindl eredmdnyesebb szerepllsre, ezert 3 igen ds egy tart6zkod6s
mellett a szakdgvezeto kerl,sdnek helyt adott.

3612017. sz&atirozat: AzMDLSz a Tatabrlnyai VLK-I 6s a Viharsarki SE klubokat
200.000 200.000 ft-al egyszeri felk6sziil6si tr{mo gat6sban r6szesiti.

-az elniiks6ghez sz6mos visszqelzes drkezett a 3. Agria Cup IPSC OB megrendez6s6vel 6s
lebonyolit6s6val kapcsolatban. A visszajelz6sek minden tekintetben u uerr"rry kiemelked6
szinvonalfr6l sz6ltak. Emlitdst 6rdemel a kell6 lfltszfnnfi,felkdsziilt bfroi team, a motivrllt segit6k,
a quartermaster team, a WinMSS rendszer hasznalata. A vezet6s6g a rendezoknek gratul6l, a
versenyre benchmarkkdnt tekint.

-az elniiks6g megt6rgy a,lta avas6rnapi tisztujit6 krizgyril6ssel kapcsolatos tov6bbi feladatokat
6s megrillapitotta, hogy ha a klubok 6s klubvezet6k betartjdk az eln6ks6g b6rszavaz6k t6vol
ta;thsttra vonatkoz6 kdr6sdt, akkor konszenzuson alapul6 nyugodtabb hangv6teli eredm6nyes
kozgyril6sre van kil6t6s.

Tobb napirendi pont nem l6vdn, Matuska P6l alelnok az drlekezletet 16.00 perckor
berekesztette.

Bdkdscsaba, 2017 .10.05.

Took L6szlo

hitelesito

/equwffit-,
Matuska Pdl

eml6keztet6 k6szitdje

:

F6vdrosi Biros6g sportSgi orsz6gos szakszovetsegi nyilv6ntart6si szdma: 56
Adoigazgatdsi szdma: 1 B1 67883-1 -09

Banksz6mla sz5ma: OTP 1 17 14006 20397 173


