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 E m l é k e z t e t ő 
 

készült: 2016.06.08 án megtartott Elnökségi ülésről 
Helye: Budapest,1095. Ráday u. 35  16.00 
 
Jelen vannak: 
Matuska Pál alelnök 
Dr Regényi Kund elnökségi tag 
Lőw Szabolcs elnökségi tag 
Dancsó Tibor elnökségi tag 
 
Állandó meghívott: 
Horváth Bence  FB tag 
Toók László Főtitkár 
 
 
Meghívottak: 
Palkó Gábor IMSSU szakágvezető 
Lőw Beáta klubvezető 
Belme Attila  
Gecsei Márton 
Nagy Gábor 
Vass Imre 
Bakonyi András 
 
 
 
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. A napirendi pontok tárgyalásának sorrendje a jelenlévők egyetértésével lett megváltoztatva. 
 
 
Az MDLSz-ben -IDPA szakág megalakításához az elnökség az elvi hozzájárulását adta a következő 
feltételekkel: 
Szakág vezetőnek Bakonyi Andrást, helyettesének Belme Attilát fogja kinevezni, ha teljesítik a szakág 
működésének tárgyi feltételeit: 
 
- Hozzanak létre IDPA Szabálykönyvet 
- Dolgozzák ki az MDLSz rendszerébe illeszkedő IDPA lövészet minősítő rendszerét, 
- Vegyék fel írásban az IDPA Nemzetközi Szövetséggel a kapcsolatot, tisztázzák a jogszerű 
együttműködésünknek a feltételeit, kérjenek elvi hozzájárulást, belépési lehetőséget az MDLSZ 
részére az IDPA Szövetségbe. 
- Határozzák meg a tagi és szövetségi anyagi hozzájárulások mértékét. 
 
 
-Az elnökség meghallgatta az airsoft szakágban kialakult problémák értelmezésével és 
koordinálásával megbízott Lőw Szabolcsot és Palkó Gábort. 
Összesített véleményük alapján a szakág vezetőjének személyére Gecsei Mártont javasolják, 
 javaslatukat az elnökség elfogadta. 
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24/2016 Sz. Határozat 
Az airsoft szakág vezetésével 2016.12.31-ig Gecsei Mártont bízza meg, azzal a feltétellel, hogy a 
szakág működéséről az elnökséget szóban vagy írásban tájékoztatja, minden elnökségi ülésen. 
 
 
-A 2017 évi IMSSU Európa Bajnokság megrendezésének személyi és tárgyi feltételeit ismét 
megvizsgálta az elnökség és megállapította, hogy a tervezett lőtér megépítése kialakítása az első 
nemzetközi szemle időpontjáig nem lesz készen, ezért megfelelő lőtér hiányában nem tudja az 
MDLSZ az EB megrendezését vállalni. 
 
Az ülésről távoztak a meghívottak  
 
Tagfelvétel: 
 

 
-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Sportegyesület 2800 
Tatabánya Komáromi u 2.által beterjesztett felvételi kérelméről és megállapította, hogy a 
tagfelvételhez szükséges anyag a tagfelvétel előírásainak megfelelő. 
 

25/2016 Sz. Határozat : Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette. 
 

 
-Az Elnökség meghallgatta Toók Lászlót a Militans Sportegyesület 2220 Vecsés, Károly u. 20/a által 
beterjesztett felvételi kérelméről és megállapította, hogy a tagfelvételhez szükséges anyag a 
tagfelvétel előírásainak megfelelő. 

 
26/2016 Sz. Határozat Az MDLSz tagjainak sorába az egyesületet felvette 

 
 
-A 2016 Steel Challenge EB dobogós helyezést elért László Endrét és Tanács Gábort az elnökség az 
eddigi kialakult gyakorlatnak megfelelően a nevezési díjuk mértékével támogatja, továbbá a 
kérésüknek részben eleget téve a jövő évi költségvetésből a 2017. évben megrendezendő 10 
Jubileumi Steel Challenge Európa Bajnokságra készülő a 3 fős induló magyar csapat tagjainak 
felkészülését, fejenként 5000 db lőszerrel támogatja. 
 
 
- Az elnökség a sportolók nemzetközi sikereit nyugtázva megvizsgálta a nemzetközi versenyek 
csapatban elérhető helyezéseinek lehetőségét, és a jelenlegi anyagi hátteret megvizsgálva úgy 
döntött, hogy ösztönzi és támogatja a Európa és Világversenyen induló csapatokat a minél több  
nemzetközi sportsiker elérésében. 
 

27/2016 Sz. Határozat 
Az MDLSz az Európa és Világversenyen induló csapatait dobogós helyezésük elérése esetén, 

utólagosan a csapat nevezési díj mértékével támogatja- 
 

- Kovács Attila levélben kéréssel fordult az elnökséghez, hogy vonja vissza a 29/2015 sz határozat 
MDLSz minősítő versenyek minimális létszámára vonatkozó alpontját. 
 

Az elnökség a kérését nem látja megalapozottnak, a kérését elutasítja. 
 

-Dr Gombos László levélben kereste meg az elnökséget, azzal a javaslattal, hogy a sziluett 
szakágban is legyen országos és nemzetközi rekord regisztráció, nyilvántartás, illetve új rekordokat ne 
csak az OB-n lehessen elérni, regisztrálni. 
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Az elnökség örömmel veszi tudomásul, hogy a sportágakban egyre komolyabban kezd a 
versenyszellem hódítani, a kérésének helyt adott. 
A gyorspont-kiemelt versenyeken sokkal egyszerűbb a rekordok dokumentálása, mert a nagy 
megjelent, hozzáértő létszám garantálja az új rekordok tisztaságát. 
Mivel a sziluettben és a többi hazai versenyszámokban nincsen kiemelt versenyrendszer ezért a 
rekordok hitelesítésének, dokumentálásának, tisztaságuk megőrzésének szempontját szem előtt 
tartva kidolgozásra került a „Rangos Verseny” fogalma. 
Rangos verseny az a verseny, amikor az adott versenyszámnak az előző évi országos bajnokságon 
elért első 10 helyezettjéből jelen van minimum 25 rangsorponttal rendelkező versenyzője. 
A rangsorpontok meghatározása: előző évi OB 1. helyezett: 10 pont, 2. helyezett 9 pont, 3. helyezett 8 
pont…….10. helyezett 1 pont. 
Tehát ha az adott versenyszám előző évi OB első 3 helyezettje jelen van, akkor az már egy rangos 
verseny! Rekordokat csak az ilyen rangos versenyen lehet elérni, valamint a verseny végén a  
versenyellenőri jelentésben kell ezen rangsorponttal rendelkező versenyzőknek aláírásukkal 
hitelesíteni az új rekordot majd továbbítani az MDLSz Főtitkára felé. 
 
-Dancsó Tibor tájékoztatta az elnökséget a Jászberényben megrendezett Junior program IMSSU és 
gyorspont válogató versenyéről. 
A verseny, elmondása szerint nagyon sikeresen és színvonalasan lett megrendezve. Több fiatal 
tehetséges versenyzőt ismerhettek meg a szakágak. A versenyzők kiválogatása megtörtént, a további 
képzésük Békéscsabán szakmai továbbképzéssel, majd Berettyóújfaluban bírói tanfolyammal és 
vizsgával összekötve végül a záró versenynek Jászberény ad otthont.  
Javaslata alapján a megnövekedett ifjúsági versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére érdemes 
meghirdetni a kiemelt versenyrendszerben való részvételt, a korukra és az általuk használható 
fegyverekre tekintettel a gyorspontban használatos 4 kis kaliberű versenyszámban.(KKPI, KKPU, 
KKPIOPT, KKPUOPT) 
 
-A Mikes Airsoft Battonya airsoft csapata támogatási kérelemmel fordult az elnökséghez. 
A kérelemnek az elnökség helyt adott. 

28/2016 Sz. Határozat 
A 9 fős csapatot az International Action Air IPSC league 3. fordulójában 9X25 euró nevezési díjjal 

támogatja 
 
-A Magyar Antidopping Csoport állásfoglalása szerint a szakszövetségünkben tevékenykedő sportolók 
akik a szakszövetségünket nemzetközi versenyen 2015 évben képviselte, vagy a szakszövetségünk  által 
2015 évben rendezett Országos Bajnokságon 1-2-3. helyezést ért el, annak regisztrációs kötelezettsége van 
az Antidopping Csoport honlapján. 
 
 Ennek ismeretében megkérünk minden érintett sportolónkat, hogy 2016.06.30-ig tegyen eleget a 
regisztrációs kötelezettségének, az alábbi honlapon elérhető űrlap kitöltésével! 
 
 
http://www.antidopping.hu/main.php?Esemeny_Id=N0Fick5OM2ViTGtsdmYyQTl6K0RPc1BEY2ZFY

mloNDNORUdLOGhYUFp1Yz0= 
 
 

-Az elnökség megvizsgálta az MDLSz működésével járó adminisztrációs feladatokat, és megállapította, 
hogy a megemelkedett klub és taglétszámmal járó adminisztrációs feladatok ellátása a legutóbb 
megállapított Főtitkári tanácsadási díjjal már nincsen szinkronban,ezért az elnökség úgy határozott, hogy a  
 

29/2016 Sz. Határozat 
Főtitkári tanácsadási díjat 2016.07.01-től havonta 80.000 Ft- ban határozza meg. 
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-Az elnökség felülvizsgálta az egyszeri váltható versenyengedély díját és  
 

30/2016 Sz. Határozat 
2016.06.08-tól 2000 Ft–ban állapítja meg. 

 
 

- Versenyzői megkeresések  érkeztek. Kérésük alapján az Országos bajnokságok és a kiemelt versenyek, 
rendelkezzenek pontos versenyzési sorrenddel és időbeosztással az átlátható és gördülékeny lebonyolítás 

érdekében, ezért  az elnökség, 
 
 

31/2016 Sz. Határozat 
 

kötelező előnevezés kiírását és betartását Írja elő a verseny rendezőknek, kizárólag a Szövetség által 
működtetett WWW.MDLSZ.COM oldal igénybevételével. 

 
Ezentúl kéri az Országos Bajnokságok verseny rendezőit, hogy a verseny időpontja előtt egy héttel az 
előnevezések lezárásakor, azok alapján a lehető legpontosabban határozzák meg az előnevezett 
versenyzői létszámot, illetve azokat a versenyszámokat, kategóriákat, amelyekben Országos Bajnok 
kihirdetése várható, ugyanis az OB díjak- érmek pontos legyártatása, kipostázása csak így oldható meg. 
 
 
-A Fegyelmi bizottság megküldte az elnökségnek a Para-Gun Sv által 2016.02.22-én rendezett gyorspont 
minősítő versenyen történt szabálytalanságok kivizsgálásáról szóló 1/2016 (V.30.) sz sportfegyelmi 
határozatát. 
 

32/2016 Sz. Határozat 
Az elnökség a Fegyelmi Bizottság határozatát elfogadja, továbbá az indítványuk alapján törli a 
versenynaptárból a verseny teljes eredményjegyzékét, a versenyen tevékenykedő értékelő bírókat 
továbbképzésre kötelezi, melynek helye és időpontja később lesz meghatározva. A 
versenyellenőrök feladatait felülvizsgálja a jelenlegi versenyellenőri listát a honlapról törli. 
 
 
Egyebek 
 
 
 
-Zántó István állásfoglalást kért az elnökségtől abban a kérdésben, hogy gyorspont versenyen az 
optikai versenyszámot lehet- e lőni nyílt irányzékú fegyverrel? 
Indoklása szerint a nyílt irányzékú fegyver semmilyen előnyt nem biztosít, valamint általánosan a 
lövészsportokban az optikai (open)  kategóriában használható a nyílt irányzékú fegyver optikai 
kategóriában is. 
Az elnökség a kérdést megvitatta és a következő álláspontra jutott. 
Az optikai irányzékkal való célzás általában előnyt biztosít, tehát a nyílt irányzékú fegyver használata 
optikai kategóriában nem jelent jogosulatlan előnyt, tehát használható optikai kategóriában a nyílt 
irányzékú fegyver. 
Azokon a versenyeken, (kiemelt és OB) ahol a lőlapon jelölve kell legyen az adott lőlaphoz 
használható fegyver nyílt vagy optikai jellemzője, olyankor viszont kizárólag csak az a fegyver 
használható!   (Gyorspont Szabálykönyv  5.1.3 pontja) 
 

http://www.mdlsz.com/



