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Halasi Mihály MDLSZ elnök köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a kezdés
időpontjában a megjelentek létszámára tekintettel az ülés nem határozatképes. Halasi Mihály
megnyitja az ülést, majd a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető személyére tesz javaslatot:
levezető elnöknek önmagát, jegyzőkönyv-vezetésre pedig Oprea Erzsébet Tündét javasolja.
Jelenlévők mindkét javaslatot egyhangú szavazással elfogadták.
Ezt követően az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
1.
2.
3.
4.

A szakági rendszer átalakítása – Csefkó Pál
A klubok köztartozásáról nyilatkozat – Zakupszky Gábor
2008 évi versenynaptár – Toók László
Közép Európai 3 fegyver bajnokság- Csefkó Pál

A napirendi pontok elfogadását követően a felvetett témák az alábbiak szerint kerültek
megtárgyalásra:
1. napirendi pont
Csefkó Pál felveti, hogy a MDLSZ alapszabálya tartalmazza a szakági rendszert, de a
rendszer aktualizálása lenne szükséges oly módon, hogy a korábbi átfogó jellegű IPSC
szakágat 3 részre bontva – a) pisztoly, b) puska, c) sörétes puska – szakágak formájában a
feladatok testre szabottabb lebontásával hatékonyabban történhetne a versenyrendszer
működtetése, valamint lehetővé válna a versenyek színvonalának további emelése. Szakági
felelősöknek Önmagát, Puskás Gézát és Pozsgai Máriuszt javasolja a szakágak sorrendjében.
Halasi Mihály elnök a kezdeményezést támogatja, javasolja a 2008 évi versenynaptár
előkészítésébe történő bekapcsolódást és a konkrét elképzelések, jobbító szándékú ötletek
minél nagyobb számban történő felvetését, továbbá ígéretet tesz a megvalósításban történő
konstruktív együttműködésre.
2. napirendi pont
Zakupszky Gábor javasolja, hogy az eddigi gyakorlattal ellentétben a klubvezetőknek ne
APEH igazolást kelljen beszerezni, hanem büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk
kelljen, hogy semmilyen köztartozása nincs a klubnak; és amennyiben ez az állapot változik,
a változásról kötelesek legyenek haladéktalanul értesíteni a MDLSZ vezetőségét. Halasi
Mihály elnök a felvetést támogatja és a javaslatot továbbítja az elnökség többi tagja részére.
3. napirendi pont
Toók László javasolja, hogy a 2008 évi versenynaptár összeállításában az új szakági vezetők
aktívan vegyenek részt. Javasolja továbbá, hogy a versenyek színvonalának garantálása és a
biztonság megszilárdítása érdekében a versenyzők és a versenybírók képzése illetve
továbbképzése terén további lépések megtétele szükséges.
Halasi Mihály javasolja megfontolásra a szabadidős / versenyengedéllyel nem rendelkező /
Versenyzők részére kötelezővé tenni a versenyen történő elindulás előtt a fegyver biztonságos
kezelését ellenőrző gyakorlat végrehajtását : pl. a fegyver tűzkész állapotba helyezése, lövés
leadása, tárcsere szabályos végrehajtása.
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A fenti feltételt a versenykiírásban szerepeltetni kell, hogy a versenyzők felkészülhessenek. A
rajtengedéllyel rendelkező összes versenyző számára kötelezővé kellene tenni a blue-line
vizsga sikeres végrehajtását. Szükséges a bírói bizottság tevékenységének intenzifikálása és a
versenyekre a szövetségi ellenőrök delegálása a megfelelő szakmai kontroll érdekében.
4. napirendi pont
Csefkó Pál indítványozza hogy 2008 augusztus 16-20 között kerüljön megrendezésre a
Közép Európai 3 fegyver bajnokság. A verseny teljes körű megrendezését az új
szakágvezetők vállalják, a versenybírók vonatkozásában kizárólag a magyar versenybírói
gárdára támaszkodnának. A verseny level 3 szintű lenne, de 2009-ben már ugyanezt a
versenyt level 4 szinten szeretnék megrendezni. Halasi Mihály elnök tájékoztatja a
javaslattevőt, hogy a level 4 szintű verseny jóváhagyása kizárólag az IPSC soros közgyűlése
által történhet, amely legközelebb 2008 szeptemberében Balin kerül összehívásra. A
versenyre pályázni kell igen komoly prezentációval amely jelentős előkészítő munkát igényel.
A verseny megrendezését egyébként jó ötletnek tartja és mindenben támogatásáról biztosítja
a rendezőket. A versenyt be kell illeszteni a versenynaptárba és jóváhagyás után indulhatnak
az előkészületek. December 15-ig minden klubvezetőnek le kell adnia a 2008-as
versenynaptár tervezetet, azt követően egy későbbi időpontban össze kell ülnünk egyeztetni a
végleges változatot.
Zakupszky Gábor bejelenti, hogy klubja a Mekk Mester kupát 2008 augusztus 30-án kívánja
megrendezni.
Toók László közli, hogy a Debreceni Városi Lövészegylet általa üzeni, 2008-ban 03.29-én és
05.24-én kívánnak handgun lövészversenyt rendezni.
Miután minden felvetett kérdés megtárgyalásra került, 16.45-kor Halasi Mihály elnök az ülést
bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök
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