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Társadalmi Munka Szabályzata 

Az Egyesületünk Elnöksége szükségesnek látja, hogy szabályozza a tagok által a BDLE 

együttműködési szabályzata alapján használható lőterén elvégzett társadalmi munkát.  

Ennek során az alábbi szabályokat alkotta meg: 

1. Az egyesület rendes / alapító tagjai kötelesek minden évben 10 óra időtartamú társadalmi 

munkát végezni az egyesület célkitűzése érdekében. 

2. Az elvégzett társadalmi munkát az Egyesület elnöke, elnök-helyettese igazolhatja le. 

3. A társadalmi munka igazolásokat az Elnökség minden év december 1.-ig összesíti. 

4. Az el nem végzett társadalmi munkát a rendes tagok megválthatják, melynek díja 1000 Ft 

/ óra. A pénzbeli megváltást az egyesület bankszámlájára, vagy a házipénztárba lehet 

befizetni, amivel teljesítetté vált az az évi társadalmi munkája. Megváltható még a 

társadalmi munka az Egyesületünk nevére kiállított számlára- a rendes tag saját pénzéből- 

vásárolt olyan eszköz és anyag, ami az Egyesület részére felhasználható. (fa vagy fém 

célanyag, festék, lőlap, stb…) 

5.  Nem számít társadalmi munkának a verseny rendezés, a versenyen való részvétel és a 

versenybíráskodás. 

6. Társadalmi munka elvégezhető meghirdetett társadalmi munkaként, vagy önálló 

kezdeményezésként, az egyesület részére végzett bármely munka, a fent említetteken kívül, 

ami megfelelően igazolható.  (lőlap tartó gyártása, fűnyírás lőtér karbantartás, stb…) 

7. Az önállóan kezdeményezett társadalmi munka azonban az elnök, vagy elnökhelyettes 

részére történő - akár telefonon is – tájékoztatása, egyetértése kötelező. 

8. Az Egyesületünk hölgy tagjai, valamint a 18. életévüket be nem töltött versenyzői nem 

kötelezhetők társadalmi munkára. 

9. Az az Egyesületi tag, aki a társadalmi munkát nem végezte el, vagy pénzben nem váltotta 

meg, és azt az Elnök, vagy Elnök-helyettes nem igazolta adott tárgyév november 30-ig ez 

esetben a versenyző a következő évre versenyengedélyt nem igényelhet, az alapító tag az 

egyesületből való kizárást vonja maga után.  

10. A társadalmi munka elvégzése a TLSE rendes / alapító tagjára a belépési szándék 

nyilatkozat kitöltését követően időarányosan kell elvégezni, illetve megváltani.   
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