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                                             Jegyzőkönyv 

Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről, 

Időpont : 2009-03-22.  15.00. 

Helyszín :  A Bihari Lövészklub hivatalos helyisége , Berettyóújfalu, Tardy -szík Lőtér 

Jelen vannak : Halasi Mihály elnök, Szalai László alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag 

                         Kelemen László elnökségi tag, 

        Tanácskozási joggal:  Toók László Főtitkár 

Halasi Mihály elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy Babits 
László 2009-02-25-én a MDLSZ Elnökségi tagságáról lemondott, ezáltal az Elnökség létszáma 
4 főre csökkent, ettől függetlenül az Elnökség határozatképes, mivel az elnökség 4 fős 
tagságából 4 fő jelen van. 

Az elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 

1. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget hogy Babits László az Elnökség 
határozatának megfelelően a megfelelő anyagokat, dokumentációkat átadta, kisebb 
hiányosságok még fennállnak, de ezek rendezése a 13. hét folyamán megtörténik. 
Halasi Mihály felhívja a figyelmet az átvett könyvelési anyag ellenőrzésére , különös 
tekintettel a kártya nyomtató üzemeltetésével kapcsolatos kiadások elszámolására. 

2. Kelemen László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a MDLSZ könyvelési  
tevékenységének végzésére a NÍVÓ 2010 Bt adott ajánlatot, a tevékenység végzését 
havi 5.000.-Ft díjazás ellenében felelősséggel vállalják. Az Elnökség az ajánlatot 
egyhangú szavazással elfogadja és felkéri Halasi Mihály elnököt a megbízási szerződés 
megkötésére, valamint az APEH felé szükséges  bejelentési kötelezettség teljesítésére. 

3. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget arról, egyes tagklubok a versenyek 
rendezésével kapcsolatos előírásokat csak részben vagy egyáltalán nem betartva 
rendeznek versenyeket, amelyek -kifogásolható- eredményei alapján sportfegyverek 
megszerzését kezdeményezik. Halasi Mihály Elnök kijelenti hogy sem eddig, sem a 
jövőben nem fogadjuk el a szabálytalanul rendezett versenyek eredményeit minősítés 
megszerzéséhez. 

4. A verseny ellenőri tevékenységgel kapcsolatban Szalai László alelnök felveti, hogy 
egyes tagklubok előre be nem jelentett és szövetségi versenyellenőr jelenléte nélkül 
lebonyolított versenyeket próbálnak minősítő versenyként szerepeltetni. Zakupszki 
Gábor a bírói bizottság elnökeként hivatalból jogosult a versenyek szabályos és tiszta 
lebonyolítása érdekében eljárni, szükség esetén intézkedni , a szabályokat betartatni. A 
verseny rendezőjének feladata a bírói bizottság felé megkereséssel élni és a szövetségi 
ellenőr kijelölését kezdeményezni . A versenyellenőr nélkül megrendezett verseny 
eredménye nem ismerhető el minősítő versenyként. 
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5. Toók László Főtitkár felveti hogy a versenybírói gárda feltöltése szükséges, az 
utánpótlás nevelést fel kellene gyorsítani, az elindított képzést ki kell bővíteni. Javasolja 
hogy a bírói bizottság rövid időn belül készítsen el vizsga tematikát, amelynek 
elsajátítása tanfolyami formában intenzív képzéssel történjen az elsajátított ismeretek 
számonkérése írásbeli (teszt ),szóbeli és gyakorlati vizsga formájában történik. 
Zakupszki Gábor vállalja hogy a kért anyagot 2 héten belül összeállítja és az Elnökség 
elé terjeszti jóváhagyás végett. Indítványozza hogy a képzés és a vizsgáztatás a Május 
23-i verseny alkalmával kerüljön lebonyolításra. A javaslatot az Elnökség egyhangúlag 
elfogadta. 

6. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget a MDLSZ saját honlapjának jogszerű 
beindításáról, a web oldal feltöltését az információk naprakészségének biztosítását 
Szalai László Alelnök vállalja és tájékoztatja az Elnökséget arról hogy van lehetőség a 
jelenleginél korszerűbb web oldal kialakítására, amit egyik sporttársunk díjtalanul 
bevállalt. Az Elnökség megbízza Alelnök urat, hogy a dizájnosabb web oldal ügyében a 
felajánlott segítség igénybevételével a MDLSZ arculatának megfelelő honlap 
kialakítására. 

7. Halasi Mihály elnök felveti egy laptop és hordozható nyomtató beszerzésének 
szükségességét. A laptopra minden szükséges információt, adatot fel kell tölteni és a 
Főtitkár úr a különböző verseny helyszíneken, vagy szükség esetén bárhol el tud 
végezni bármilyen egyeztetést és azonnali adatszolgáltatást tud biztosítani . A beszerzés 
anyagi fedezete biztosított, a MDLSZ bankszámláján bőséges fedezet áll rendelkezésre. 
Szalai László Alelnök vállalja a beszerzés lebonyolításában történő közreműködést. Az 
Elnökség a szóban forgó eszközök beszerzését jóváhagyja és megbízza Alelnök urat a 
beszerzés teljes körű lebonyolításával folyó hó 28-i határidőre. 

8. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget a MDLSZ pénzügyi helyzetéről. A szigorú 
költség gazdálkodásnak köszönhetően a Szövetség bankszámláján megnyugtató 
volumenű aktívum van, ezért javasolja megfontolásra egy nélkülözhető összeg több 
hónapos lekötését, aminek révén a jelenlegi elhanyagolható mértékű látra szóló kamattal 
szemben 6-8 % kamatot lehetne realizálni. Az Elnökség a javaslatot egyhangú 
szavazással elfogadja és megbízza az Elnököt a szükséges lépések megtételére. 

9. Toók László Főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a PSSH tagfelvételi kérelmet 
terjesztett elő, ismét tagja kíván lenni a MDLSZ- nek . Halasi Mihály elnök megállapítja 
hogy a tagfelvételi kérelem szabályszerűen lett előterjesztve, a szükséges 
dokumentumok csatolva vannak, javasolja a PSSH felvételét a MDLSZ- be. Az Elnökség 
egyhangú szavazással a PSSH -t tagjai sorába emelte. 

10. Zakupszki Gábor javasolja, hogy a régió igazgató személyét illetően változtatásra lenne 
szükség . Korábban már e témában felvetésre került Ketler Iván jelöltsége ezen 
tisztségre. Szalai László Alelnök vállalja hogy a jelöltet megnyilatkoztatja a tisztség 
vállalásával kapcsolatban. 

Egyéb felvetés hiányában  Halasi Mihály elnök az ülést  16.55-kor berekesztette. 

                                                               k.m.f. 

        Halasi  Mihály Elnök                                             Toók László jegyzőkönyv hitelesítő      
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                                             Jegyzőkönyv-kiegészítés 

 

 

Készült : 2009-03-26-én 

 

 

A mai napon a folyó hó 22-én megtartott MDLSZ Elnökségi ülés 4. napirendi pontja alatt 
felvetett és megtárgyalt kérdésben ( versenyellenőr delegálása ) az Elnökség tagjai  egyeztetést 
követően döntést hoztak a versenyrendezési szabálykönyv egyik pontjának módosítása 
tekintetében az alábbiak szerint : 

A versenyrendezési szabálykönyv IPSC versenyek rendezésére vonatkozó rész 3.3 -ban  a 
szövetségi versenyellenőr delegálására vonatkozó rendelkezés helyébe az alábbi  kerül : 

” A minősítő verseny rendezője a Bírói Bizottság IPSC tagozata által elismert 
versenyellenőrt köteles felkérni a versenyellenőri tisztségre. A versenyellenőr 
felkérésének elmulasztása esetén a verseny nem ismerhető el minősítő versenyként, 
továbbá a minősítés alapkövetelménye , hogy legalább 2 klub versenyzőinek kell a 
versenyen részt venni .” 

 

                                                                      k.m.f. 

                                                               

                                                 Halasi  Mihály Elnök  s.k.                                                     

      


