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1. Veszprémi Sportlövész Egyesület tagfelvételi kérelme

Az MDLSZ Elnökség 2019.03.31. / 1. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - 5 IGEN szavazattal - egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a 
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:


Veszprémi Sportlövész Egyesület

8200 Veszprém, Jutasi út 77/A. I/4. 
Elnök: Nagy Ádám

Adószám: 19114709-1-19

Alapítás: 2019.

2. Köszolg Sport Club tagfelvételi kérelme

Az MDLSZ Elnökség 2019.03.31. / 2. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - 5 IGEN szavazattal - egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a 
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:


KÖSZOLG Sport Club Kunfehértó

6413 Kunfehértó, II. körzet 2. 
Elnök: Lakos Dénes

Adószám: 19046165-1-03

Alapítás: 1991.
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3. Magnum SC Sportegyesület tagfelvételi kérelme

Az MDLSZ Elnökség 2019.03.31. / 3. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - 5 IGEN szavazattal - egyhangú döntést hozott, és a szövetség soraiba felvette a 
következő, tagfelvételt kérő egyesületet:


MAGNUM SC Sportegyesület

2151 Fót, Fehérkő út 6. 
Elnök: Havan Gábor

Adószám: 19108168-1-13

Alapítás: 2018.

4. Nemzetközi versenyek (slot) nevezési díjának fizetési rendje

Az MDLSZ Elnökség 2019.03.31. / 4. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - 5 IGEN szavazattal - egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:


Minden kontinens vagy világ versenyre az MDLSZ, mint a világszövetség tagja kapja a kvótákat. Az 
MDLSZ versenyzői a tagszervezetükön keresztül nevezhetnek a szabad kvótákra. Nevezés csak 
abban az esetben érvényes ha a nevezési és fizetési kötelezettség vállalási nyilatkozat aláírásával a 
tagszervezet vállalja kötelezettségét a szövetség felé. A kvóták díját a Szövetség fizeti a rendező felé 
de teljesítés után azt tovább számlázza a nevezést benyújtó tagszervezeteknek.


Az Elnökség felkéri Simon Lászlót - IPSC szakágvezetőt, hogy a fent említett fizetési szabályozást 
elkészítse és azt az elnökség felé bemutassa.


5. MDLSZ országos bajnokságok nevezési díjtámogatása

Az MDLSZ Elnökség 2019.03.31. / 5. számú határozata:

Az Elnökség 5 tagja - 5 IGEN szavazattal - egyhangú döntéssel az alábbi határozatot hozta:


Mivel a szövetség közgyűlése a mai napon nagy többséggel elfogadta a szövetség 2019. évi 
költségvetését, mely új elemként a szakágak hatáskörébe rendelte az Országos Bajnokságok 
mindennemű anyagi támogatásának ügyét is, ezért az Elnökség minden korábbi, ide vonatkozó 
szabályozást hatályon kívül helyez.


Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az Országos Bajnokságok bárminemű anyagi támogatása a mai 
közgyűlés által elfogadott szakági költségvetési kereteken belül, és azok terhére valósíthatók meg, ide 
értve a nevezési díjak felének támogatását, a kupák, serlegek, érmek megvásárlását, azok 
legyártatását, feliratozását és minden hasonló, korábban a szövetség elnöksége által szervezett 
kapcsolódó feladatot és központilag vállalt költséget.


A mai közgyűlés által elfogadott keretszámok a tényleges elmúlt évi költségek ismeretében úgy 
kerültek megállapításra, hogy az adott költségek fedezete a 2019-es szakági költségvetésekben 
biztosítva legyen, így a változásból adódóan NEM csökkent a szakágak OB rendezés támogatására 
fordítható kerete, csak annyi változott, hogy 2019-től a szakágvezető javaslata alapján dől el, hogy a 
szakág mire használja fel az adott keretét. Szélsőséges esetben emelkedhet is, illetve a szakág önálló 
döntése értelmében csökkenhet is az adott szakág OB szervezésre fordítható támogatási kerete.
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