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                                             Jegyzőkönyv 

Amely készült a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről, 

Időpont : 2010-02-16. 16.00. 

Jelen vannak : Halasi Mihály Elnök, Szalai László Alelnök, Zakupszky Gábor elnökségi tag,       
Pető László elnökségi tag                                                                                      

Tanácskozási joggal:  Toók László Főtitkár. 

Halasi Mihály Elnök az ülést megnyitja, köszönti a megjelenteket, megállapítja hogy az 
Elnökség határozatképes. 

Az Elnökség a továbbiakban az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 

1.    Toók László Főtitkár felveti az Elnökségnek , hogy újabb sportegyesület jelentkezett a 
MDLSZ-be  történő felvételtét kérve. A Bakony Dinamikus Lövész Egyesület képviseletében 
Rektor Mihály terjesztette elő tagfelvételi kérelmüket. Halasi Mihály Elnök megállapítja hogy a 
kérelem előterjesztése szabályszerűen történt, a szükséges dokumentumok a kérelemhez 
csatolva lettek, a tagfelvételi kérelmet támogatja és elfogadásra javasolja. 

A MDLSZ Elnöksége egyhangú szavazással a Bakony Dinamikus Lövész Egyesületet tagjai 
sorába emelte. 

2. A MDLSZ vezetéséhez többen azzal a kéréssel fordultak, hogy az IMSSU és a hazai 
versenyszámok bírói képzése-továbbképzése témájában még egy lehetőséget biztosítsunk 
azok számára akik önhibájukon kívül a 02.14-i képzésen nem tudtak  megjelenni. 

Az Elnökség méltányolva a kérést még egy képzési lehetőséget biztosít folyó hó 28-án 09.00 
kezdettel a berettyóújfalui lőtéren. A képzés-továbbképzés és vizsgáztatás lebonyolítását Toók 
László és Halasi Mihály fogja végezni. Jelentkezési határidő: folyó hó 26-ig a Főtitkárnál. 

3. A közelmúltban történt sajnálatos incidens következményeként ismét felerősödtek a média 
egyes szereplői hatására a sportlövők korlátozásának igénye, amelyhez sajnos több 
közszereplő is egyetértő , szakszerűtlen nyilatkozatával is csatlakozott. 

A MDLSZ Elnöksége felkéri Elnök urat és Főtitkár urat, hogy kapcsolataik felhasználásával 
forduljanak az IRM illetékes szak államtitkárához, hogy az üggyel kapcsolatos egyeztetéseket 
mielőbb le lehessen folytatni. Természetesen diszkréten , de gyorsan kell lépni mielőtt valami 
újabb szakszerűtlen és a lövők számára újabb hátrányt okozó lépés bekövetkezne. 

 

Egyéb felvetés hiányában  Halasi Mihály Elnök az ülést  17.35-kor berekesztette. 

 

                                                               k.m.f. 

        Halasi  Mihály Elnök                                             Toók László jegyzőkönyv hitelesítő           


