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                               Jegyzőkönyv 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről     

Időpont: 2012-02-11-14.40.

Helyszín: 1146 Budapest, Thököly út 105. PRO-VÉD Zrt. Konferencia terem.

Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök, Krizsán Károly Alelnök, Zatik László elnökségi 
                          tag, Pető László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag, Dr. 
                          Zatik Levente ügyvéd, Hídvégi Attila

Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár

Halasi Mihály elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. 

Halasi Mihály Elnök köszönti a Szövetség újonnan megválasztott Alelnökét 
Krizsán Károlyt és Zatik László elnökségi tagot. Munkájukhoz kellő 
elszántságot és kitartást kíván.
Ezt követően az Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a mai napon 
megtartott rendkívüli közgyűlés az eredetileg kitűzött kezdési időpontban-
11.00-kor - nem volt határozatképes, ezért került sor rendkívüli közgyűlés 
megtartására. Az alapszabály rendelkezései szerint a megismételt 
közgyűlésen csak az eredetileg meghirdetett napirendi pontok 
megtárgyalására volt lehetőség. Fenti okok miatt nem sikerült napirendre 
tűzni a MDLSZ alapszabály átdolgozásának kérdését. Halasi Mihály 
javasolja az Elnökségnek, hogy a jelenlegi helyzetben az Alapszabály 
sürgetővé vált  átdolgozásának  elvégzésére kerüljön felkérésre Dr. Bokros 
Gábor a MDLSZ hivatalos jogi képviselője, valamint közreműködőként Dr. 
Zatik Levente Ügyvéd Úr. Az Alapszabály megváltoztatása immár 
halaszhatatlanná vált – egyes részeinek időszerűtlenné válása okán - de az 
aktuális jogszabályi változások követése is sürgetővé teszi a teljes 
átdolgozást.
Az Elnökség az Elnök javaslatával egyetértésben egyhangú szavazással 
elhatározta a MDLSZ alapszabály átdolgozására irányuló megbízás adását 
Dr. Bokros Gábor és Dr. Zatik Levente Ügyvéd Urak részére.
A megbízás technikai lebonyolítása az Elnök feladata.

Toók László Főtitkár jelzi az Elnökségnek, hogy a 2012 évi Shotgun VB 
közelsége különösen hangsúlyossá teszi felvetését, miszerint a jelenleginél 
agilisabb, megfelelő elismertséggel rendelkező Régió Igazgató kinevezése 
válik szükségessé, aki a különböző régiók vezetőivel, valamint az IPSC 
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Világszövetség vezetőségével is kellő hatékonysággal tudjon 
együttműködni, ezzel is elősegítve VB sikeres megrendezését.
Pető László javasolja Krizsán Károly Alelnök sporttárs Régió Igazgatóvá 
történő megválasztását. Krizsán Károly köszöni a bizalmat, vállalja a 
jelölést. 
Ezt követően a MDLSZ Elnöksége egyhangú szavazással Krizsán Károly 
urat a Magyar Régió Igazgatójává megválasztotta. 
Krizsán Károly megköszöni az Elnökség támogatását, vállalja, hogy 
minden kapcsolatát és befolyását felhasználva törekedni fog a sportág 
tovább fejlesztése érdekében munkálkodni, különös tekintettel a Shotgun 
VB sikeres megrendezésére.
Halasi Mihály Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy a bekövetkezett 
lemondások okán a bírói bizottság kerüljön újjá szervezésre. A bírói 
bizottság eddigi ténykedése helyenként kívánnivalókat hagyott maga után, 
reményei szerint az újjá szervezendő bírói bizottság nagyobb 
elhivatottsággal és eredményességgel fogja végezni munkáját.
A bírói bizottság elnökeként Hídvégi Attilát javasolja, aki a felkérést 
köszönettel elfogadja.  Kelemen László a javaslatot üdvözli, véleménye 
szerint a felkért sporttárs minden szempontból alkalmas a javasolt tisztség 
betöltésére. Toók László szintén támogatja a felvetést, a jelöltet 
sportszakmai előélete alapján feltétlenül alkalmasnak tartja a javasolt 
posztra. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással Hídvégi Attila 
sporttársat a Bírói Bizottság elnökévé megválasztotta.
Hídvégi Attila köszöni a bizalmat, ígéri, hogy munkája során fegyelmezett 
és szakmailag igényes tevékenységgel öregbíteni fogja a magyar NROA 
csapat hírnevét. A Bírói Bizottság tagjainak kinevezése során kellő 
körültekintéssel olyan felkészült, agilis munkatársakat kell kiválasztani, 
akik a megjelölt célok elérése érdekében akarnak és tudnak is hatékonyan 
dolgozni.
Halasi Mihály javasolja a Bírói Bizottságba Prekup Zsolt sporttársat, aki 
szakmai felkészültsége és emberi tulajdonságai alapján alkalmas a 
betöltendő tisztségre és az előzetes elbeszélgetés során megtiszteltetésnek 
tartotta személye jelölését. Ezt követően az Elnökség Prekup Zsolt 
sporttársat a Bírói Bizottság tagjának megválasztotta.
További jelöltként kerül szóba Bakonyi András, aki jelenlévők szerint 
alkalmas a jelölt posztra, de személyes megkeresés útján kell tisztázni : 
vállalja –e a megbízást. A megkeresés elintézése Hídvégi Attila feladata, 
határidő: 2012-02-13.
Toók László bejelenti, hogy a fent elhangzottak alapján a mai naptól 
kezdődően a bírói igazolványok aláírásától kezdve minden Bírói Bizottsági 
tevékenység felügyelete Hídvégi Attila hatáskörébe tartozik. Értelem 
szerűen a 2012, Március 17-18-án megrendezésre kerülő IROA level I. 
szeminárium közvetlen felügyelete, illetve az oktatóval történő 
kapcsolattartás a továbbiakban a Hídvégi Elnök Úr feladata.
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Krizsán Károly Alelnök felveti az Elnökség számára, hogy a korábbi 
összetételű vezetőség által kezdeményezett együttműködési megállapodás 
Csefkó Pállal nem jött létre, ennek ellenére szerinte megfontolás tárgyát 
képezi, hogy egy ilyen jelentős eredményekkel rendelkező sportember 
segítő együttműködő szándékát ne hagyjuk kihasználatlanul elkallódni.
Halasi Mihály válaszában megjegyzi, hogy a VB sikeres megrendezéséhez 
minden szóba jöhető támogatást igénybe kell venni, ugyanis a jelenlegi 
adatok szerint a nevezett versenyzők létszáma alapján a verseny 
rentábilitása meglehetősen kiélezett. Pető László véleménye szerint a 
belföldi támogatók felkutatásában lehetne feladatot adni Csefkó sporttárs 
részére, természetesen az együttműködés megfelelő szabályozása mellett.
Zatik László támogatja a felvetést, szerinte is minden segítséget fel kell 
használni a VB sikeres megrendezése érdekében.
Kelemen László is egyetért a felvetéssel, javasolja a Csefkó Pállal történő 
kapcsolat felvételt és az egyeztető megbeszélés lefolytatását.
Krizsán Károly vállalja a megkeresés realizálását, az eredményről azonnali 
tájékoztatást ígér.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 16.30- kor bezárta.       

                                                            k.m.f.

              Halasi Mihály                                                                  Toók  László
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesítő 
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