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Beszámoló a Gyorskombinált szakág 2019- 
költségvetéséről. 

 
Szakágunk a 2019 – es évre 500000, azaz ötszáz ezer forintot kapott a Szövetségtől 
támogatásként, ami nem konkrétan az Ob-re volt címezve, hanem éves keretnek. 
 
Az MDLSZ Gyorskombinált Szakág a 2019- es évben 3 bírói képzést és más 
tagegyesületekkel együtt rendezett karabély +pisztoly versenyből 5 db-ot, sörétes + 
pisztoly versenyből 3 db-ot. Ebből egy verseny volt amit nem az 5 FK SE rendezett, de 
oda is a szakág adta az előre elkészített , logózott érmeket, illetve a lőlapokat. 
Rendeztünk 3 bírói képzést ahol a terembérletet, és a lötér kiadásokat nem terheltük 
a bírókra,  mert az túl költség lett volna számukra a bírói díjon. Ebből 2 volt 
Jászfelsőszentgyörgyön és egy volt Dunaújvárosban- verseny előtti vagy verseny 
napon. Egy alkalommal lett hotel számla a bírók javára számlázva, az étkeztetést a 
rendező egyesület vállalta fel, minden alkalommal, ahogy a bírók napi díjának 
megállapított 10 e Ft + 5 e Ft utazási kiadást is.  
 
A Felsőtárkányi Lőtérre kifizettet lőtérdíjak : 
- 170 ezer Ft 
- 135 ezer Ft 
- 160 ezer Ft 

             A Dunaújvárosi Lőtérre kifizetett lőtér díj : 

- 70 e Ft ( a két napra együtt ) 

             A Jászfelsőszentgyörgyi lőtérre kifizetett lőtérdíj: 

- 100 e Ft 
- 65 e Ft 
- 40 e Ft 

 

         Hotelszámla az OB- 3 napjára a pályaépítéssel és a két verseny nappal .: 

- 62401 Ft 

         Sportérem Szaküzlet kifejezetten csak a Gyorskombinált versenyekre készített érmekre 
és plakettekre az OB-ra és a többi versenyre : 

- 18670 Ft 
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- 28410 Ft 
- 37910 Ft 
- 19680 Ft 

 Az Országos Bajnokságra elkészítetett lőlapok : 

- 69850 Ft ( a karton lapok) 
- 40 e Ft a papír ( körkörös ) lőlapok.  
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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. torony 15. 
 
 
MDLSZ Éves közgyűlés 
Budapest, 2020. március 22. 
 
 
Tárgy:  2019. évi gyorspont és hazai versenyszámok szakági beszámolója 
 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
  
 A gyorspont és hazai versenyszámok szakág 3 versenyágat foglal magában (gyorspont és  
 
rapid gyorspont, precíziós, történelmi és vadászfegyveres) 
 
 
Gyorspont és Rapid Gyorspont 
 
 
Gyorspont 
 
 
 Versenyek:  
 
 
154 versenykiírásból 9 kiemelt verseny, és 1 országos bajnokság volt. 

 
 

Kiemelt versenyek: 
 
 
 2019-ben is nagy népszerűségnek örvendtek a kiemelt minősítő versenyek. A pillanatnyi  
 
állapot felmérésén túlmenően, megfelelő felkészülési lehetőséget jelentettek az országos  
 
bajnokságra. Valamint a kiemelt versenyek kategóriák szerinti „összetett győztese” címéért  
 
folyó versengésben több alkalommal kellett magas, néha kimagasló eredményt  
 
abszolválni. A végső elszámolásánál bizony csak pár köregység volt a különbség olykor. 

 
 

Országos bajnokság:  
 
 
 A Szászvári LE által 2019.09.05-07. között Szászváron megrendezett 
 
gyorspont országos bajnokság, 10 kategóriájában 397 versenyeredmény született. 
 
 A csapatbajnokságban 5 csapat mérte össze tudását.  
 



Rekordmagas volt a versenyszámok különböző kategóriáiban az 1-3. helyezettek részére 
kiosztásra került serlegek, és oklevelek száma is. 
 
 
Nemzeti csúcsok: 
 
 
 A tavalyi évben megrendezett 9 kiemelt gyorspont versenyen, valamint az országos  
 
bajnokságon - 3 helyszínen - 4 versenyszámban, 5 új nemzeti csúcs született. 
 
 
 
Utánpótlás: 
 
 
A tavalyi évben a szakág utánpótlás támogatására jóváhagyott keretösszegéből 1 klub  
 
igényelt, és kapott támogatást. 
 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
 A versenyszabályzat a 2019. évben nem változott. 
 
 
 

Rapid Gyorspont 
 
 
Versenyek: 
 
 
Tavaly 1 kiemelt rapid gyorspont verseny került megrendezésre. 
 
 
Nemzeti csúcsok: 
 
 
2 versenyszámban, 6 új nemzeti csúcs született. 
 
 

Precíziós 
 
 

Kiskaliberű versenyek  
 
 
A 8 megrendezett versenyből,  2 országos bajnokság (50 m és 150-200 m) volt.  

  
 

 



Nemzeti csúcsok: 
 
 
A tavalyi évben új nemzeti csúcs nem született. 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
 A versenyszabályzat a 2019. évben nem változott. 
 
 
 
 
Nagykaliberű versenyek: 
 
 
A tavalyi évben verseny nem került megrendezésre. 
 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
 A versenyszabályzat a 2019. évben nem változott. 
 
 
 
 
Történelmi és Vadászfegyveres 
 
 
Versenyek: 
 
 
Tavaly 1 minősítő verseny került megrendezésre. 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
A versenyszabályzat a 2019. évben nem változott. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   Zántó István 
gyorspont és a hazai versenyszámok  

                                                                                  szakágvezető 
 



Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. torony 15. 
 
 
MDLSZ Éves közgyűlés 
Budapest, 2020. március 22. 
 
 
Tárgy:  2019. évi gyorspont és hazai versenyszámok szakág pénzügyi beszámolója 
 

 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
  
 A gyorspont és hazai versenyszámok szakág 2019. évi felhasználható keretösszege:  
 
2.000.000 HUF azaz Kettőmillió Forint volt. Ebből az alábbi összegek kerültek  
 
célmegjelöléssel lehívásra:  
 
 
- 2019. évi Gyorspont OB (Szászvár) díjazására:                                       358.895 HUF 
   
 
- 2019. évi 150 és 200 méteres precíziós OB (Békéscsaba) díjazására:      56.400 HUF 
 
 
- Utánpótlás-nevelésre (Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület):    200.000 HUF 
 
 
- 30 db Gyorpont/ Rapid gyorspont indítógép beszerzése (I.ütem):             630.000 HUF 
  (Összköltség: 1.260.000 HUF. A vállalkozási szerződés alapján  

   az összköltség 50%-a előlegként lett átutalva, a fennmaradó 

   második rész a készülékek leszállítását követően kerül kifizetésre) 

                                                                                                           …………………………… 
                                                                                                       
                                                                                                                    1.245.295 HUF 
                     (Készülékek leszállítását követően kifizetendő második rész: 630.000 HUF )                                                                                      
 
A 2019. évi szakági keretből fennmaradó összeg az alábbiak miatt nem került felhasználásra: 

 

-  az 50 méteres precíziós OB rendezője nem igényelte a díjazás költségvonzatának szakági  

   átvállalását 

 

- az előzetes tervekben szereplő történelmi és vadászfegyveres OB nem került megrendezésre 

 

 

 

                                                                                                        Zántó István 

 

                                                                                                    gyorspont és hazai   

                                                                                           versenyszámok szakágvezető 

 



 

IDPA Szakágvezetői beszámoló 2019 évről 

 

Tisztelt Elnökség,  

Az IDPA szakág 2019-es működését az alábbiakban kívánom összefoglalni.  

Jómagam a tavalyi év végén vettem át a szakágvezetői feladatokat, de azok a szakág életét érintő 
célkitűzések, feladatok és eredmények amelyek még ezt megelőzően történtek is ismertek számomra, 
így egységes, éves egészként kívánok beszámolni eredményeinkről. 

Egy jól működő szakágat volt szerencsém átvenni, az előző szakágvezető, a szakágban aktívan 
tevékenykedő résztvevőkkel közösen megfogalmazott célkitűzéseket konzekvensen véghez vivő 
irányítása miatt. A szakág legnagyobb, legkomolyabb célkitűzése volt - és lesz az idei évben is, hogy 
legkésőbb 2022-ben egy európai szinten is nagynak számító Tier 4-es nemzetközi versenyt tudjunk 
megrendezni hazánkban.  A tavalyi év eredményeit látva meggyőződésem, hogy a Szövetség, mint 
ernyő szervezet által biztosított lehetőségek, egy európai szinten is erősnek mondható IDPA közösség 
épülését teszik lehetővé.  

A szakág fejlődése számokban: 

1, tényszerű, hogy az IDPA nemzetközi versenyengedéllyel rendelkező lövők száma 
folyamatosan növekszik. 2019 januárjában 143 fő rendelkezett IDPA ID-val, míg 2020 januárjában már 
187 fő. Mivel az IDPA versenyengedélyt minden MDLSZ tag saját költségén váltja ki, ez az információ 
az IDPA központi honlapján akár napi szinten nyomon követhető.  Azt gondolom ez szerénytelenség 
nélkül nevezhető dinamikus létszám növekedésnek.  

2, a tavalyi évben a Szövetség és a szakág keretein belül 30 verseny került megrendezésre. Két 
jelentősebb Tier2-es verseny is volt. Egyrészt 136 fő ( ebből 43 külföldi) részvételével egy Tier 2-es 
nemzetközi verseny, a Magtech IDPA Országos Bajnokság és a 74 fő ( ebből 19 külföldi)  részvételével 
megrendezett Frommer Kupa. Általánosságban megfigyelhető az pozitív irány, hogy egyre több vidéki 
egyesület, lőtér kapcsolódik be a versenyrendezésbe, karöltve a már nagyobb versenyrendezői 
tapasztalatokkal rendelkező egyesületekkel. A kisebb osztályozó versenyeken és a Tier-1-es hazai 
klubmeccseken is rendszeresen vesz részt több mint 50 MDLSZ sportlövő.  

Bírói képzések: a megelőző évekhez hasonlóan idén is szervezett a szakág hazai és nemzetközi bíró 
képzést. A Szövetség bírói bizottságának támogatásával sikerült az Olaszországból érkező nemzetközi 
bíró képzést tartó IDPA IPOC költségeinek egy részét fedezni, így az nem a nemzetközi tanfolyam 
részvevőit terhelte. Reméljük erre az idei év júliusában esedékes nemzetközi képzés esetében is lesz 
lehetőség.  

Nemzetközi kapcsolatok: a már rendszeresen nálunk versenyző országok (Ukrajna, Moldávia, 
Románia, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország) mellet az idei évben is tovább nőtt a résztvevő országok 
száma, hiszen az IDPA OB-n már köszönthettünk Horvátországból és Szlovéniából érkező indulókat is, 
de volt Kenyából érkező versenyzőnk, aki csak emiatt a verseny miatt érkezett hazánkba. Az idei évben 
tervezett Tier3-as szintű IDPA OB-ra is több, eddig nálunk még nem induló ország ( Észtország, Litvánia) 
versenyzői jelezték részvételi szándékukat. Még 2019-ben meghívást kaptunk az Olaszországban 2020-
ban megrendezésre kerülő Tier-4-es európai versenyre, ahol két nemzetközi bírónk és több 
sportlövőnk képviseli hazánkat. 



 

 

Pénzügyi helyzet: a szakág 2019-ben 1.200.000 Ft összegű pénzügyi kerettel gazdálkodott.  

Ebből az IDPA Országos Bajnokság megrendezésének támogatására még az előző szakágvezető 
irányítása alatt 900.000 Ft került átutalásra a rendező egyesület részére.  A fennmaradó 300.000 Ft 
összeget, a vezetésem alatt egy célanyag támogatási rendszerre költöttük, amely keretén belül a 
Szövetség 2020-as versenynaptárjában szereplő IDPA versenyekre, azok mértékétől, szintjétől ( 
classifier, Tier1, Tier2, Tier3)  függően lehet IDPA lőlapot és találat ragasztót igényelni.  

 

 

Póka Tibor 

IDPA Szakágvezető 



Tisztelt Vezetőség! 

 

A 2019-es évet nagyszerű nemzetközi eredményekkel és számos dobogós helyezéssel zártuk. 

Május 25.-27. között került megrendezésre Philippsburgban a Német Nemzeti Bajnokság, ahonnan 
két lövőnk (Orosz Attila és Bucai István) 5 ezüst és 2 bronzérmet hozott. 

Augusztus első hetében Franciaországba, az IMSSU XXI. Európa Bajnokságra utazott a magyar csapat 
13 fővel, ahonnan 17 dobogós helyezéssel tértünk haza.(7 EB cím,6 ezüst és 4 bronz) 

Valamint, az MDLSZ megkapta a 2021-ben megrendezésre kerülő XXII. IMSSU EB. rendezési jogát.   

Az augusztus utolsó hétvégéjén rendezett Országos Bajnokságon közel 40 induló, 12 versenyszámban 
lőtt a legjobb helyezésekért. Számos szép eredmény, országos csúcsok és csúcsbeállítás született. 

2019-ben a szakági pénzt elsősorban az EB-re utazó csapatra és az Országos Bajnokságra költöttük.    
EB. ruházat: 287.000ft. /polók, sapka/ 0.22lr. lőszer: 280.000ft.  OB. lőtérhasználati díj: 100.000ft. 
kupák,érem,oklevél: 285.000ft. össz.: 952.000ft. 

2020-ban több klub és versenyző is jelezte már indulási szándékát külföldi versenyeken.   

2020-as évi svédországi világbajnokságon kb. 10 indulóval számolok. 

 

 

Köszönettel:  Palkó Gábor 

 IMSSU szakágvezető 

 



IPSC szakág – 2019. évi beszámoló 

 

Tisztelt Tagság, Tisztelt Elnökség! 

 A 2019-es év a szakág életében rendben lezajlott. Kisebb fennakadások, kisebb 
megoldandó feladatokon kívül komolyabb akadályunk nem volt. Természetesen volt és 
van még bőven tenni való. 

 

2019 számokban: 

- 3 Európa Bajnokság és 1 AustralAsia második hely (ezüstérem) 

- 25 President medal (nemzetközi versenyen elért első hely) 

- 50 hazai IPSC versenyrendezés (korábbi évhez képest több mint duplája) 

- 6 nemzetközi Level III-as verseny 

- 5 Országos Bajnokság 

- versenyzőink és bíróink részt vétele 2 kontinens bajnokságon és egy      
világbajnokságon    

- számos dobogós hely nemzetközi versenyeken 

- számos külföldi sportoló versenyeinken 

- közel 100 új IPSC versenyző (BlueLine vizsga alapján) 

 

 A 2018-as szakági beszámolóban vállalt célkitűzések részben sikerültek. 
Szabályozásaink összhangba kerültek a nemzetközi előírásokkal, kiegészítve hazai és 
szövetségi kritériumokkal. Voltak sikeres elképzeléseink, mint pl a versenyrendezőink 
támogatási pályázata, amit sokan igénybe is vettek.  A BlueLine vizsga módja még az 
idei évben is alakításra kerül, de a szakág sikere nem megkérdőjelezhető.  

 A 2019-es Szerbiai Európa Bajnokságon 3 versenyzőnk is a dobogóra állhatott a több 
mint 1200 versenyző közül. Szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy itt is gratuláljunk 
Miglécz Gyulának (Classic senior 2. hely), Szegedi Márknak és Szegedi Bencének 
(Családi csapat 2. hely) illetve Marcin Ciesielski-nek az AustralAsia-n (Standard Senior 
2. hely) elért eredményükhöz. Természetesen gratulálunk minden versenyzőnknek, 
illetve a versenyeken közreműködő bíróinknak. 

 A 2018-as évhez képest sokkal több versenyt rendeztek klubjaink ebben az évben, 
ezzel lehetőséget adva sportolóinknak a versenyzésre, minősítésük megszerzésére. 



Bízunk benne, hogy évről-évre egyre több klub kap kedvet versenyek rendezéséhez és 
hogy egyre magasabb szintű rendezvényeink lesznek. Level III-as versenyeink közül ki 
kell emelni a CESO Sörétes puska versenyt. A több, mint 320 résztvevőjével nem csak 
hazánk legnagyobb versenye, de európai szinten is az egyik legrangosabb sörétes 
verseny már évről évre. 

 2019-ben 5 sikeres Országos bajnokságot tartottunk. Ezúttal is köszönjük a rendezők 
munkáját és gratulálunk minden dobogós helyezettnek. Ettől az évtől új egyedi érem 
lett terveztetve a nemzetközi megjelenésünk formájára, melyek az év második felére 
készültek el. 

 Nemzetközi megjelenésünk, formaruhánk egyértelműen sikernek mondható. Új 
dizájnú mezeink nem csak a hazai versenyzők tetszését, hanem a nemzetközi 
elismerést is elnyerte. Egyedi megjelenésű, magyar motívumos, trikolor mezeinket már 
más országok IPSC vezetőinek, képviselőjeiknek ajándékba is tudtuk vinni ezzel is 
építve nemzetközi sportdiplomáciai kapcsolatainkat, Illetve elkészültek egyedi 
tervezésű kitűzőink, melyeknek nagy hagyománya van sportágunkban és szintén 
használatosak ajándékozási célra. 

 A fent említett programok összefüggenek a szakág 2019-es kiadásaival. Próbáltuk a 
szövetségtől kapott támogatást a lehető legjobban felhasználni az egész szakágra való 
tekintettel. Kiadásaink egy részét a nemzetközi díjaink, nemzetközi kapcsolat 
építéseink tették ki. Ide tartozik többek között az IPSC tagdíj és kvóta díj, promóciós 
ajándékok vagy  a MISSIA és IPSC vezetők vendégül látása hazánkban. Másik nagyobb 
részét a hazai rendezőink és versenyzőink támogatására fordítottuk. Pályázat útján 
támogattuk versenyek rendezését, utánpótlásképzést és versenyeztetést, kontinens és 
világ eseményeken versenyzőink egységes megjelenését, tablet-ek vásárlásával 
versenyeink korszerűsítését. (beszámolónkhoz csatoljuk kiadásaink részletes listáját) 
Ezúttal is köszönjük a szövetség anyagi támogatását, bízunk benne hogy 2020-ban is 
kiérdemeljük bizalmukat és folytatni tudjuk a már megkezdett munkánkat akár 
magasabb szinten. 

 Nem kapcsolódik a szakág munkájához közvetlenül, de szeretnénk itt megemlíteni, 
hogy az IPSC, mint sport bekerült az Olimpia előszobájába, megfigyelési státuszba. 
Természetesen ez nem jelenti automatikusan, hogy sportunk Olimpiai tag lesz, de úgy 
gondoljuk már az is nagy dolog, hogy a szövetségünk alapító sportága ilyen nemzetközi 
elismerésben részesül.  

 

D.V.C. 

Simon László 

IPSC szakágvezető 



Feladó: László Simon laszlosimon530@gmail.com
Tárgy: IPSC szakág 2019-es kiadásai

Dátum: 2020. január 30. 13:39
Címzett: László Szalai szalai.laszlo@mdlsz.com, Dr. Fábián Lajos fabian.lajos@mdlsz.com, Regényi KUND Dr.

regenyi.kund@mdlsz.com, Varjú János varju.janos@mdlsz.com, Haiszky Ernő Zoltán haiszky.erno@mdlsz.com

Sziasztok!

Csatolva	küldöm	az	általam	kért	2019-es	kifizetések	listáját.	Bár	veze?em	egész	évben,	de	mivel	nem	jeleztétek	korábban	ennek
szükségességét,	így	a	pontatlanság	lehetséges.

Köszöne?el
Simon	Laci
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Steel Challenge szakág 2019. évi beszámolója 

 
Az év célkitűzése volt a szakág népszerűsítése és az utánpótlás nevelés elősegítése. A tavalyi évben 
16 tagklubunk összesen 42 versenyt rendezett országszerte. A Celeritas Sportlövész Egyesület által 
rendezett pisztoly és puska- valamint a Fekete Sólyom Lövész Sportklub által rendezett sörétes puska 
Országos Bajnokságok sikeresnek bizonyultak, évről évre nő a résztvevők száma. A nevezési díjak 
felét a Szövetség hagyománya szerint támogatta, amely 219.000.- forintot emésztett fel. Ezen 
egyébként más szakágakhoz hasonlóan a közeljövőben változtatni kívánok, ahogy a díjak, kupák, 
érmek támogatottsága – törekvésemhez híven – már meg is szűnt. 

Szövetségünk távlati tervei között szerepel egy Steel Challenge Európa-bajnokság megrendezése. 
Ennek előfeltétele, hogy nagyobb, nemzetközi versenyeket szervezzünk, így ismertessük meg 
hazánkat a környező országok Steel Challenge lövőivel, tapasztalatokat és sportkapcsolatokat 
építsünk, így később a sportághoz méltó színvonalú Európa-bajnokságot rendezhessünk. 

Az utánpótlás nevelését kiemelten fontosnak tartom mind a saját, mind pedig a többi dinamikus 
lövészeti szakágunkban. Ennek érdekében a 2019. évben a Fekete Sólyom Lövész Sportklub számára 
biztosítottunk 436.000.- forintot, amelyből fiatal versenyzői részére vásárolt kiskaliberű fegyvereket 
és lőszereket. Más tagklubok is tevékeny szerepet vállaltak – saját forrásból – a junior mezőny 
szaporítása érdekében, így remélhetőleg a 2020-as versenyévadban újabb fiatal versenyzők neveit 
láthatjuk majd az eredményjegyzékeken. 

Mindenképpen meg kell említenünk a szakág pisztolyos versenyzőinek (László Endre, Tanács Gábor, 
Kiss József, Kovács Zsolt, Bábás Csilla) sikeres EB szereplését, amely mondhatni mára már tradícióvá 
vált és remélhetőleg még sokáig így is marad. A csapat felkészülési lőszerére, mezeire és nevezési 
díjának támogatására fordított, összesen 257.000.- forint nem volt hiábavaló, ismét csodálatos 
eredményekkel örvendeztettek meg minket, amelyekre büszkék vagyunk. Szintén sikerrel szerepeltek 
junior és puskás versenyzőink (Lajsoczki Károly, Dr. Eördögh Attila) a Német Nemzeti Bajnokságon. 

A 2019-es évet eredményesnek értékelem és biztos vagyok benne, hogy a Szövetség segítségével és 
támogatásával az előttünk álló 2020-as év kihívásait és célkitűzéseit is sikerrel teljesítjük.  

Budapest, 2020. január 27. 
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