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Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

Dátum: 2017.12.07. 13:30-18:30 
 
Helyszín: Claro Bisztró, Budapest, 1092 Ráday u. 35.,  
 
Jelen vannak: 
 
Az Elnökség tagjai közül: 

- Szalai László – elnök 
- Lőw Szabolcs – alelnök 
- Rábaközi Erika – elnökségi tag 
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag 
- Dr. Fábián Lajos – elnökségi tag 

 
Állandó meghívottak közül: 

- Toók László – főtitkár  
- Alföldiné Berei Edit – FB Elnök 
- Nagy Lajos – FB tag 
- Szegedi Márk – FB tag 

 
Vendég: 

- Gecsei Márton (az 2. napirend feléig) 
 
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, elnök 
 

1) Gecsei Márton javaslata 

a. Gecsei Márton vendégként tájékoztatta az Elnökséget, hogy lehetőség adódna a 2018-
as FEHOVA-n airsoftot népszerűsítő kiállítási hellyel, próbalövészettel megjelenni és 
érdeklődött, hogy a Szövetséget érdekli-e a lehetőség. 

b. Az Elnökség kérte Gecsei Mártont, hogy a következő napokban adjon tájékoztatást a 
lehetőségről, a használható területről és a várható költségekről. 

c. Az Elnökség jónak tartaná a megjelenést, de nem csak az airsoft népszerűsítése lenne 
a cél, hanem egy MDLSZ sarkot is be lehetne rendezni, ahol a vadásztatókhoz és 
minden egyéb kiállítóhoz hasonlóan, magát a lövészsportot kellene népszerűsíteni, az 
érdeklődőket a lehetőségekről tájékoztatni. 

d. Dr. Fábián Lajos javasolta, hogy ha erre sor kerülne, akkor olyan téma köré lehetne 
rendezni a megjelenésünket, ami a vadászokat is érdekli és érinti, mert a FEHOVA 
közönsége ebből a célcsoportból kerül ki. (ballisztika, fegyverbeállítás, hosszú távú 
lövészet, stb.) 

e. Az Elnökség várja Gecsei Márton javaslatát és elektronikus úton dönt a kérdésben. 

 

2) FB és Elnökség munkarendje, kommunikációja, a FB jelentésének ismételt áttekintése 

a. A FB jelentésben jelzett hiányosságok megoldásával kapcsolatos helyzetjelentés, 
utóellenőrzés tapasztalatai, végső akcióterv megbeszélése 
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i. Az Elnökség áttekintette a 2017.10.18-án a FB által átadott jelentésben feltárt 
hiányosságok megoldásának állását és ahol szükséges, további teendőket 
állapított meg. 

ii. Az Elnökség a mai ülésen nem tudta érdemben áttekinteni a 2017.12.06-án este 
emailben megküldött – második – jelentésben feltárt hiányosságokat. Ezekkel 
kapcsolatban megállapodás született, hogy ahol sürgős teendő adódik, ott 
elektronikus döntéshozatal formájában teszünk lépéseket. 

iii. Részleteket és a jelentéseket ld. a jegyzőkönyvhöz csatolt 1. sz. és 2. sz. 
mellékletekben.  

iv. Rábaközi Erika a témával kapcsolatosan benyújtott korábbi jelentését az 
Elnökség elfogadta. 

 

3) 2018-tól induló évad költségeinek megállapítása: versenyengedélyek díja, 
versenyrendezési díj 

a. Versenyrendezési licencdíjakra visszatérünk az új alapszabály kialakítása során, hiszen 
ezeket most alapszabály rögzíti, az Elnökség nem változtathatja meg a díjszabást. 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 01. számú Határozata: 
 

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta 
a 2018-as versenyévadban a versenyengedélyek kiadásának rendjét és azok díjait, és a 
következő határozatot hozta: 
 

- A versenyengedélyek díja nők és a 18 év alatti juniorok számára nem változik, azaz 
ingyenes marad.  
 

- A versenyengedély díja (férfi versenyzőink számára) 2018-tól egységesen 9’000,- 
Ft / év (azaz kilencezer forint évente). Aki 2018.02.27-ig kiváltja és kifizeti a 
versenyengedélyét, annak kedvezményes díja 2018-ban 7’000,- Ft / év (azaz hétezer 
forint) a 2018-as évre vonatkozóan.  
 

- Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes 
rendezéséig nem kaphat tagjai számára versenyengedélyt. A tartozás rendezése 
előtt a Főtitkár a versenyengedélyeket ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület 
felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján 
történt jóváírását tekintjük. 
 

- Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyengedélyek megkérését 
követően, a Főtitkár elkészíti a versenyengedélyekről a számlát, és megküldi az 
érintett egyesületnek. 

 
o A számlán külön sorokban kell feltüntetni a férfi, a női és a junior 

versenyzőket. A férfiakat a megfelelő összeggel, a nőket és juniorokat 0,- Ft-
al.  

o Példa: 
22 férfi = 7’000 Ft/db, összesen = 154’000,- Ft, 
3 nő = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft, 
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2 junior = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft, 
TOTAL utalandó = 154’000,- Ft 
 
Így követhetővé válik a rendszerben hogy ki, mennyit, mikor, és miért fizet, 
továbbá pontosabb statisztika áll majd a Szövetség rendelkezésére a 
juniorok és a hölgyek számát illetően. 
 
Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában 
indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény 
szerepeljen. 
 

- A versenyengedélyek legyártása és kiküldése csak a versenyengedélyek kifizetése 
után történhet. 

 

4) Honlap ügye, költségek, további részletek 

a. Az ajánlat és a specifikáció közvetlenül az elnökségi ülés előtt beérkezett nyomtatott 
formában, amit Dr. Regényi Kund átadott betekintésre. 

b. Dr. Fábián Lajos szkennelve emailben elküldi mindenkinek. 

c. Mindenki kialakítja a véleményét és az Elnökség a következő 7-10 napban meghozza 
döntését, elektronikus formában. 

 

5) Bírói bizottság felállítása 

a. Az Elnökség korábbi felhívása alapján a szakágvezetők megtették javaslataikat. 

b. A gyorspont szakágban sajnos egyelőre nem sikerült jelöltet találni. 

c. A szakágvezetők által a bírói bizottságba delegált szakági vezetőbírók: 

i. IPSC – Sötét Gábor 

ii. Steel Challenge – László Endre 

iii. IMSSU – Medveczki Zoltán 

iv. IDPA – Póka Tibor 

v. Gyorspont / Hazai - ? (várjuk a jelölt nevét) 

vi. Gyors kombinált – Leskó Éva (Ld. 10. napirendi pont) 

d. A bírói bizottság vezetésére az Elnökség Belme Attilát kéri fel és nevezi ki. 

e. Az Elnökség részéről Lőw Szabolcs alelnök felelős a bírói bizottság ügyeiért és 
működéséért. 

 

6) A jövő évi IPSC nemzetközi kvóta díjának fizetési mértéke 

a. Rábaközi Erika javasolta, hogy gondolja át az elnökség a kvóta mértékét. 

b. A kvóta csökkentése nagyon rossz üzenet lenne a nemzetközi szövetség felé. 

c. Rontaná a hangulatot a sportolóink körében. 
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d. Közhasznú szervezetként vannak a közhasznúsággal kapcsolatos kötelezettségeink, 
ebben a tekintetben is fontos, hogy különböző sportágaink támogatását ne 
csökkentsük. 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 02. számú Határozata: 
 
Az Elnökség megvitatta a nemzetközi IPSC kvóták kérdését és a következő egyhangú 
határozatot hozta, 5 IGEN szavazattal: 2018-ban ugyanannyi sportoló után fizeti a 
szövetség a nemzetközi licencdíjat, mint 2017-ben is tette. 

 

7) Lőszer pályázat eredményhirdetése 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 03. számú Határozata: 
 
A Főtitkár úr az Elnökség 2017.11.07. / 06. számú határozata szerint begyűjtötte a 
szakágaktól és az egyesületektől a junior programban részt vevő fiatalok névsorát. Ld. 
alábbi táblázatban. Az Elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő határozatot 
hozta: 
Az alábbi táblázatban szereplő fiatal sportolók – a 2017-ben megmaradt 30’000 db .22-es 
lőszerkeretből – fejenként 2’500 db lőszer támogatásban részesülnek. A lőszert az 
egyesületi vezetők, vagy meghatalmazottjaik vehetik át a Főtitkár úrral történt egyeztetést 
követően, a 2017.11.07. / 06. számú határozatban vázolt módon. 

neve 
versenyengedély 

száma Egyesesület 
lőszer 
db 

Madarász Imre 2461 Bihari  LK 2500 
Csáki Máté 2254 Honfoglalás 2500 
Kiss Bakos 
Milán 2425 Honfoglalás 2500 
Kun Gábor 2257 Honfoglalás 2500 
Pataki Márton 2255 Honfoglalás 2500 
Trájer Szabolcs 2342 Honfoglalás 2500 
Bényei Bálint 2814 MVSE 2500 
Szőlősi Simon 2908 MVSE 2500 
Palkó Csilla 2302 Tatabánya 2500 
Imre Gabriella 2862 Tatabánya 2500 
Sári Patrik 2345 Viharsarok 2500 
Domokos 
Csenge 3378 Nagymányok 2500 

   30000 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 04. számú Határozata: 
 

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge szakágvezető kérését és az évek óta rendszeresen 
kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és Országunk hírnevét öregbítő 
Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, Tanács Gábornak és László Endrének 



	

5.	oldal,	összesen:	18	
		

a 2018-as versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db .22-es 
lőszertámogatás nyújt a 2018. évben, de még a 2017-es költségvetési tartalék terhére. 

A lőszerek beszerzését és átadás-átvételét a Főtitkár úr intézi. 

 

8) Főtitkár költségtérítési szabályzata 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 05. Számú Határozata: 
 

Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a Főtitkár költségtérítési 
szabályrendszerével kapcsolatban és – 5 IGEN szavazattal - a következő elfogadó határozatot 
hozta: 

 
- A Szövetség Főtitkára a Szövetség érdekében végzett munkája, és tevékenysége 

során jogosult a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült igazolt költségeinek 
megtérítésére. 

 
- A költségek megtérítése havi elszámolás keretében utólagosan történik, ezért a 

Főtitkár 100’000,- Ft (azaz egyszázezer forint) költségelőleget, elszámolásra kiadott 
pénzeszközt kap költségei fedezésére, mellyel szemben minden hónap végén, 
költségelszámolásban elszámol a Szövetség felé. A jogosan felmerült költségek 
hóvégi elszámolását követően a fenti, utólagos elszámolás céljából kiadott előleget 
mindig újra 100’000,- Ft-ra egészíti ki a Szövetség. 

 
- A fő költségkategóriák, amelyek a rendszeres munkavégzés és a folyamatos igény 

miatt külön előzetes engedélyezés nélkül is igénybe vehetők: 
 

o Egy db Magyarország területére érvényes éves autópálya matrica 
o A Szövetség flottájához tartozó mobiltelefon SIM kártya, melynek költségeit a 

Szövetség fizeti, és amelyet a Főtitkár a megbízási jogviszonya teljes ideje alatt 
használhat 

o Napi postaköltségek 
o Kiküldetési rendelvénnyel és útnyilvántartással alátámasztott gépkocsi 

használati díj, mely a NAV által az adott gépjármű kategóriára közzétett 
mindenkori üzemanyagárból, és a max. 15 Ft/km amortizációs díjból áll. 

 
- Minden egyéb költség a Szövetség Elnökének előzetes írásos hozzájárulásával vehető 

igénybe. 
 
- A havi költségelszámolást – beleértve a fentiekben részletezett előre elfogadott 

költségkategóriákat is – a Főtitkár a Szövetség Elnökének nyújtja be, aki havonta 
aláírásával igazolja a költségeket, és engedélyezi az újabb havi készpénz előleg 
felvételét. 

 
- A készpénz előlegek házipénztárral kapcsolatos kezelését a bizonylati fegyelem és az 

adójogszabályok betartása mellett végezzük. Ennek betartásáért a Főtitkár és az Elnök 
együttesen felelnek. 
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- Ahol a költségtérítés kapcsán szja fizetési, vagy egyéb adókötelezettség merül fel, ott 
ezt az adójogszabályok betartása mellett kezeljük. A keletkező adókat – pl. 
mobiltelefon használat utáni szja és hasonlók – a Szövetség állja. 

 
- A fenti folyamatot a FB időszakosan ellenőrzi és ha szükséges, javaslatot tesz az 

Elnökség felé. 

 

9) Minősítési rendszerünk kérdése 

a. Több javaslat is érkezett a különböző szakágak minősítési rendjének megváltoztatására 
vonatkozóan 

b. Az Elnökség megtárgyalta ezeket és egyelőre nem tartja időszerűnek a minősítési 
rendszer módosítását. 

 

10)  Gyors kombinált szakág ügye 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 06. számú Határozata: 
 
Az Elnökség köszönettel vette a Gyors Kombinált szakág létrehozására benyújtott, 
szépen kidolgozott szakági javaslatot és szabálykönyvet. A kérdést megvitatta, és – 5 
támogató IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta: 
 
Az Elnökség jelen határozatával létrehozza az MDLSZ Gyors Kombinált szakágát. 
  
A szakág vezetője Szikszay Tamás, helyettese Póka Tibor, a szakág vezető bírója Leskó 
Éva.  
 
A szabálykönyvvel kapcsolatban ez elnökség tagjai tettek bizonyos észrevételeket, 
amelyek a főbíró és a versenyrendező feladatmegosztásának tisztázására vonatkoztak. 
Ennek részletei nem képezik e határozat részét, de az Elnökség javasolja ennek további 
átgondolását.  
 
A szakág lelkes megalkotóinak jó munkát, sok sikeres, és balesetmentes versenyt  
kívánunk.  

 
 

11)  Egyebek 

o Tagfelvételi ügyek 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 07. számú Határozata: 
 

Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba 
felvette a Hétvezér Dinamikus Lövész Sportegyesületet (6640 Csongrád, Szép u. 13., 
képviseli: Hanke Attila) 
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o Kovács Attila szakágvezető javaslata a versenyek eredményjegyzékére 
vonatkozóan 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 08. számú Határozata: 
 

A versenyeket követően leadott, befogadott, és a honlapra feltöltött 
eredményjegyzéken változtatni utólag nem lehet, kivéve, ha kivételesen indokolt 
esetben az Elnökség ezt határozatban rendeli el. 

 

o Kovács Attila szakágvezető javaslata az IPSC szabálymódosításra vonatkozóan 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 09. számú Határozata: 
-  

A szakágvezető néhány harmonizációs igényt felvető eltérésre hívta fel a figyelmet. 
Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a nemzetközi szabálykönyv módosításait 
hiánytalanul átvezetjük a magyar szabálykönyvbe. Felelős: Kovács Attila 
szakágvezető. Határidő: azonnal. 

 

o Matuska Pál javaslata a precíziós szabálykönyv módosítására vonatkozóan 

§ Matuska Pál volt alelnök úr javaslattal élt az Elnökség felé a precíziós szakág 
szabálykönyvének módosítása ügyében. (3. sz. mellékletként csatolva.) 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 10. számú Határozata: 
 

Az Elnökség megvitatta a javaslatot és a következő határozatot hozta 5 IGEN 
szavazattal, egyhangúlag: 
 
Az időjárás hol a pre-match, hol a fő verseny napján jobb, sőt napon belül is változhat, 
így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy előnyben lenne egy pénteki lövő egy 
szombatival szemben, hiszen ennek a fordítottja is bekövetkezhet.  
 
Továbbá ha elvonjuk a lehetőséget a pre-match napján lövő bíróktól és verseny 
tisztségviselőktől hogy eredményüket beszámítsák, esetleg rekordként hitelesítsék, 
akkor előfordulhat, hogy a versenyezni is szándékozó bírókat megfosztjuk az indulás 
lehetőségétől, hiszen a precíziós szakágban nagyon fontos a mentális állapot, az adott 
feladatra történő koncentráció. 
 
A fentiekre való tekintettel és a javaslatot is szem előtt tartva – a bírók és 
tisztségviselők negatív diszkriminációját elkerülendő – az Elnökség úgy határozott, 
hogy a precíziós versenyeken a pre-match napján csak és kizárólag a fő verseny 
napján közreműködő bírók és verseny tisztségviselők lőhessék meg 
versenyszámaikat, amelyek eredménye viszont beszámít a verseny eredményébe, és 
rekordként is hitelesíthető ha a verseny szintje egyébként ezt lehetővé teszi. 
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o Versenyrendezési licencdíjak beszedésének rendje – 2018 

 

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 11. számú Határozata: 
 

A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség megvitatta 
a 2018-as versenyévadban a különböző versenyek szövetségi versenynaptárba történő 
felvételének rendjét, és a következő határozatot hozta: 
 

- Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes 
rendezéséig nem rendezhet versenyt a szövetség színeiben. A tartozás rendezése 
előtt a Főtitkár a versenyrendezési licencdíjakat ki sem számlázhatja a tartozó 
tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség 
bankszámláján történt jóváírását tekintjük. 
 

- Tartozással nem rendelkező egyesület számára a versenyrendezési szándék 
jelzését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyrendezési licencdíjról a számlát, és 
megküldi az érintett egyesületnek. 

 
- Az érintett versenyrendező egyesület átutalja a licencdíjat a Szövetség 

bankszámlájára. 
 

- A licencdíjnak a Szövetség bankszámláján történt jóváírását követően, a kérdéses 
verseny bekerül a szövetség versenynaptárába. 

 
- Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított 

utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény szerepeljen. 
 

- A mai napon már a 2018-as versenynaptárban szereplő versenyek díjainak 
kezelése, türelmi időszak: 

 
§ Mivel már több verseny is felkerült a 2018-as versenynaptárba, ezek 

licencdíját a Főtitkár 2018 első hetében számlázza ki a rendező egyesületek 
felé. 2018.01.31-ig türelmi időt biztosítunk a kérdéses összegek 
kiegyenlítésére. Ha már a versenynaptárban szereplő versenyek licencdíja 
2018.01.31-ig sem érkezik be a Szövetség bankszámlájára, a kérdéses 
versenyt töröljük a versenynaptárból. 

 

 

Dr. Fábián Lajos, elnökségi tag Szalai László, elnök 

Jegyzőkönyv vezető, s.k. Jegyzőkönyv hitelesítő, s.k. 
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1. sz. Melléklet 

(A 2017.10.18-i FB jelentésben feltárt hiányosságok megoldásának státusza) 

 

(jelmagyarázat: aláhúzott szöveg: feltárt probléma 
  normál szöveg: az elvégzett feladat leírása 
  dőlt betűs szöveg: folyamatban lévő, a megoldásra vonatkozó tájékoztatás 
  ✔: elvégzett feladat 
 
A 2017. október 18-án az Elnökség elé tárt észrevételek megoldásában részt vettek: 

- Rábaközi Erika Elnökségi tag 
- Dr. Fábián Lajos Elnökségi tag 
- Dr. Regényi Kund Elnökségi tag 
- Toók László Főtitkár 
- Tóth István FB tag 
- Szegedi Márk FB tag 
- Nagy Lajos FB tag 
- Alföldiné Berei Edit FB elnök 

 
1. ✔ Steel Challenge célanyag 

A tárolásról megérkeztek a nyilatkozatok. 
 

2. ✔ Zen Rendészeti SE birtokában lévő eszközök 
Az egyesületnek átadott eszközökről megérkeztek a nyilatkozatok. 
Időközben az eszközöket visszaszolgáltatták Főtitkár Úr részére. 
 

3. A laptokon nincs hitelesen igazolva a használt operációs rendszer és Office program 
Toók Lászlónál lévő gép szoftverrel együtt lett vásárolva; 
Kovács Attilánál lévő gépen használt szoftverről nyilatkozatot kaptunk. 
A Főtitkárnál lévő gépről, Toók László iránymutatása szerint lementettük a file-okat egy 
külső tárhelyre, az adathordozó átadásra került az Elnök Úr részére. 
 
El kell készíteni a computerek használatára vonatkozó szabályzatot, mely rögzíti, hogy 
a Szövetség tulajdonában lévő eszközökön milyen adatokat lehet tárolni. 
 
Felelős: Rábaközi Erika Határidő: 2018.02.28. 
 
Nem készült el az elavult számítógép selejtezési jegyzőkönyve, ami alapján ki lehetne 
vezetni az eszközt a könyvekből. 
 
Felelős: Főtitkár, Határidő: 2017.12.31. 
 

4. Egyesületekkel szemben fennálló követelések rendezése 
Felszólító levelek postázásra kerültek, a pénzügyi rendezések folyamatosak. 
A könyvelővel folyik az egyeztetés, hogy a könyvelésben is helyére kerüljenek a 
„túlfizetések”, előleg számlák kibocsátására ezt követően kerül sor. 
Javasoljuk, hogy a számlázás eddigi gyakorlatát gondolja át és változtassa meg az 
Elnökség. A cél az, hogy a Szövetség minél hamarabb jusson a jogos bevételeihez. 
(éves tagdíj, versenyrendezési licenc díjak, versenyengedélyek). 
Javasolunk egy költséghatékonyabb számlázási program bevezetését. 
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A tartozással bíró egyesületekkel kapcsolatban azt javasoljuk, hogy az Elnökség 
hozzon korlátozó lépéseket a tartozásuk kiegyenlítéséig. 
További probléma, hogy az egyesületek gyakran hiányosan közlik az átutalásaikon, 
banki befizetéseiken, hogy milyen tételt, számlát rendeznek. Fontos felhívni a figyelmet 
az adatok pontos kitöltésére! 
 
Ld. elnökségi ülés mai határozatai. Végrehajtás folyamatos. 
 
 

5. Adott előlegek 
Lőw Szabolcs még nem számolt el a 2016.decemberétől nála lévő összeggel. 
A 2017. október 24-kelt, 2017.november 7-i határidővel lejáró fizetési felszólítást postai 
kézbesítés útján nem vette át, viszont 2017.11.25-én személyesen kézbesítésre került.  
 
Felelős: Lőw Szabolcs Határidő: 2018.01.31. 
 

6. Banki aláírók, számlákat igazoló személyek kijelölése 
A Bírósági bejegyzés után kerülhet sor a bank aláírók bejelentésére. 
 
Főtitkári feladatok ellátásához szükséges elszámolási előleg rendelkezésre bocsátása, 
az utalványozási rend kialakítása. Folyamatban van a Főtitkári költségtérítési 
szabályzatról szóló Elnökségi döntés.  
 
Főtitkári költségtérítési szabályzat elkészült. 
 
Felelős: Elnök, FB elnök, Főtitkár, kidolgozzák a szabályzatot. Határidő: 
2018.01.31. 
 
 

7. ✔Tőketartalék rendezése a főkönyvben 
Az egyeztetés megtörtént, email-ben kapott választ továbbítottuk a könyvelőhöz, 
átkönyvelését kértük. 
 

8. ✔VB reklámajándék tárgyak 
A Szövetség székhelyén 6 db fellelt serleg található, a többi kiosztásáról jegyzék 
készült, de az átvétel nem igazolt. 
A főkönyvi számla elnevezésének módosítását kértük. 
 

9. ✔Pólók, nadrágok, mezek 
A kiosztásáról jegyzék készült, de az átvétel nem igazolt. Egy póló selejtezésre vár. 
 

10. ✔Lőszerek 
Az átvételről a nyilatkozatokat megkaptuk. 
A maradék 30.000 db sorsáról Elnökségi határozat készül, a kiosztására vonatkozóan 
Elnökségi határozat készült, mely alapján az egyesületek a pályázataikat benyújtották,  
 
Elnökségi határozat rendezte az ügyet. 
 

11. ✔ Bérleti díjak 
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Az éves autópálya matrica miatti adókötelezettséget a könyvelőnek önellenőrzés 
keretében pótolnia kell. A könyvelő elkészíti. 
 
Felelős: Főtitkár, könyvelő. Határidő: azonnal 
 

12. ✔Rendezvényszervezés 
A nem jutalmazott vendégek részére kiszámlázták a részvételi díjat 

 
13. ✔Informatikai szolgáltatás 

Dr. Regényi Kund kapta a feladatot ennek megoldására. Ld. mai elnökségi jkv., az 
ügyek megoldása folyamatban. 
Rendezni szükséges a honlap jelenlegi karbantartójának személyét, díjazását, 
jogosultságait, felelősségét. Sári Patrik részére megbízási díj keretében történő munkát 
javaslunk, díjazását meg kell állapítani. 
 
Elnökségi döntés: Pardi Sándor szerződését – az eddigi munkáját megköszönve – meg 
kell szüntetni, és Szalai László az új honlap indulásáig vállalja az adminisztrátor 
szerepkört 2018.01.01-től. 
 
Felelős: Szalai László, Főtitkár. Határidő: azonnal 

 
14. ✔Jogi képviselet munkadíja 

A korábbi átalányszerződésen felül kifizetett 76.200,- ügyvédi díj a közgyűlés 
levezetését fedezte. 
Elnökségi határozat alapján 2 ügyvédi iroda lett megbízva a Szövetség jogi ügyeinek 
intézésével. Az egyik ingyenesen rendelkezésre áll és alkalomszerűen fizetünk, ha 
szükséges, a másik havi két óra átalánydíjas. A feladatot Dr. Fábián Lajos vállalása 
szerint teljesítette. 
 

15. ✔Könyvelési díj 
A szerződést a könyvelő irodától megkaptuk. 
 

16. ✔Szakértői, pályázati díj 
Fordítási díj volt IPSC-vel kapcsolatosan. 
 

17. Nemzetközi nevezési díjak 
? VB, IPSC EB. 
Ezen tétel még a könyvelésben nem rendezett. Több főkönyvi számon is található ezzel 
kapcsolatban tétel. Rendezést igényel. 
 
Felelős: Főtitkár, Határidő: 2017.12.31. 
 

18. Szerződések 
A jelenleg is kapcsolatban álló szolgáltatókkal mielőbb szerződést kell kötni. 
 
Felelős: Főtitkár, Határidő: 2017.12.31. 
(FL segít átnézni a szerződéseket, feltéve, hogy a partnerek megküldik azokat.) 
 

19. ✔Honlap, tárhely 
Dr. Regényi Kund kapta a feladatot ennek megoldására. 
Folyamatban, ld. mai elnökségi. 
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20. Számviteli, pénzügyi szabályzat 

Toók László felkérte a korábbi szabályzat készítőt az új verzió elkészítésére. A 
szükséges információkat a könyvelőtől bekérte. 
Meg kell határozni a házipénztárban lévő maximális pénz összegét. Egyelőre 
figyelembe kell venni, hogy a bankszámlához még jó ideig nem lehet hozzáférni. 
 
Felelős: Főtitkár, Könyvelő Határidő: 2017.12.31. 

 
21. ✔Határozatok könyve 

Elektronikus nyilvántartásra tértünk át. 
 

22. ✔NAIH engedély 
Szalai László beadta a kérvényeket az adatvédelmi hatósághoz, de egyelőre 
hiánypótlásra visszadobták. 
 
Felelős: Szalai László. Folyamatban. Néhány NAIH szám már megérkezett, a 
többivel a hatóságra várunk. 
 

23. Bankszámla 
A követelések egyeztetése során feltártuk, hogy az egyesületek gyakran 
azonosíthatatlan módon rendezik tartozásaikat. Elég ezt egy bankszámlán követni. 
Továbbra is feleslegesnek tartjuk az elkülönített bankszámla megtartását költség 
megtakarítás miatt is. Amikor igény keletkezik, újat lehet nyitni. 
 
2018. elején áttekintjük és döntünk. 
 

24. Iratőrzés 
Meg kell határozni az iratőrzés és adatmentések tárolásának helyét. 
 
2018. elején áttekintjük és döntünk. 
 
 

25. A honlapon közzéteendő dokumentumok 
Egységesíteni szükséges a honlapon elhelyezett dokumentumokat. Pl.éves 
beszámolók, közgyűlések jegyzőkönyvei. 
 
Új honlap megoldja. 
 
 

26. SIM kártyák 
A korábbi elnökségi tagoknál lévő SIM kártyákat célszerű lenne visszaszedni, ha nem 
tudják visszaadni, pótolni és a jelenlegi vezetőség részére kiadni, hogy a flotta 
szerződés által kínált kedvezményeket minél hatékonyabban ki tudjuk használni. 
 
2018. elején áttekintjük és döntünk. 
 
 

27. ✔Főtitkári díjazás 
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Elkészültek a szerződések (megbízási és bérleti szerződés), november 1-i nappal 
lépnek érvénybe. A könyvelővel egyeztettük az önellenőrzési feladatot. Az éves bérleti 
díj kifizetése februárban megtörtént, most változás történt a díjazásban, át kell vezetni.  
 
Felelős: Elnök, Főtitkár, könyvelő. Határidő: azonnal 

 
28. ✔Egyéb 

Rendezni kell a mobiltelefon magáncélú használata miatt keletkezett kifizetői adókat, az 
ezzel kapcsolatos bevallásokat önellenőrízni kell. 
 
Felelős: Rábaközi Erika, határidő: 2017.12.31. 
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2. sz. Melléklet 

(A 2017.12.06-án este megküldött FB jelentés, mellyel a rövid határidő miatt érdemben 
még nem tudott foglalkozni az Elnökség) 

 

MDLSZ Felügyelő Bizottsági ellenőrzés jegyzőkönyve 2. 
mely,  2017.11.28-án, az MDLSZ székhelyén (Debrecen, Félegyházi Tamás utca 15/A) tartott, 
a 2017.október 12-én megkezdett  átfogó ellenőrzés folytatásáról készült. 
Jelenlévők: 
 MDLSZ Főtitkár Toók László 
   Toók Lászlóné 
 FB tagok: 
  Nagy Lajos 
  Tóth István 
  Alföldiné Berei Edit 
 
Tárgy: Az MDLSZ 2017. évi számlázási gyakorlata, bizonylatok ellenőrzése, adatmentés. 
 
Az alábbiakban részletesen feltárjuk az általunk megismert tényeket, adatokat, információkat. A 
Vezetőség munkáját elősegítendő, a FB a megoldandó feladatokhoz javaslatokat is tesz. 
 

I. Bizonylatok 
 
Megállapítások 
A szigorú sorszámozású bizonylatok nyilvántartását rendben találtuk. A készpénzes és 
átutalásos számlatömböket évek óta nem használják. Elévülési idő végéig megőrzésük 
szükséges. 

II. Számlázás 
 
Megállapítások 
Főtitkár Úrtól korábban bekértem az egyesületek és a tagok listáját is, hogy a különféle 
jogcímeken 
kiszámlázott tételeket egyeztethessük. 2017.november 17-ig elkészült  961 db számla tétel 
került áttekintésre a Számlaközpont rendszeréből. A számlázás azonban még most is 
folyamatos, így csak a fenti időszakra vonatkoztatva tudunk beszámolni. 
Idén 144 tagegyesületnél 2016 db versenyengedély lett kiadva. 
68 egyesületnél egyezett a kiszámlázott és a kiosztott versenyengedély díja. 
76 egyesületnél a számlázást ellenőrizve eltérés mutatkozik. Van több eset is, amikor több 
engedély lett kiszámlázva, mint ahány tag van, de jelentős számban lehet inkább az, hogy 
nincs kiállítva a számla. 
Ennek okát ki kell vizsgálni, a szükséges lépéseket meg kell tenni.  Egyeztetni kell az 
egyesülettel, össze kell vetni a tagokat fizetők és nem fizetők szerint (nők, ifik), a számlák 
közlemény rovatát is ellenőrizni kell, és ha szükséges még ki kell számlázni az egyesületek felé 
a díjakat. 
Az eltéréseket tartalmazó táblázatot, a feladat megoldására kijelölt Elnökségi tagnak email-ben 
átküldöm. 
 
A könyveléstől lekért kivonat alapján 1 millió Ft összegű kintlévőség van és sok „túlfizetés” is. 
Ami adódhat abból is hogy nem került kiszámlázásra az egyesület által befizetett különféle 
jogcímű díj. Az 1.sz.melléklet tartalmazza a jelentősebb tartozással bíró egyesületek listáját. 
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Ezt azonnal tisztázni szükséges, mert nem lehet megállapítani, hogy ki és milyen összeggel 
tartozik a Szövetség felé. 
 
 
A következő kategóriákban volt árbevétele a Szövetségnek: 

tagdíj 
verseny licenc 
versenyengedély 
bírói póló 
minősítés 
gála belépő 
oktatás, bírói, lövészetvezetői képzés 
nevezési díj 
nemzetközi hozzájárulás 
OB hozzájárulás 
 
A versenyengedély díja 7.000/év, ám a tárgyév március 1. után igényelt versenyengedély 
díja 8.000,- + 500,- postaköltség. 
 
A jelenlegi helyzet az, hogy a nők és ifik nem fizetnek éves versenyengedélyezési díjat. 
Véleményünk szerint ez diszkriminatív, amelyről Elnökség felé is érkezett észrevétel.  
Továbbá nem érte el azt a taglétszám növekedést, amit ettől a döntéstől reméltek. 
 
Megállapítottuk, hogy a számlázás és a hozzákapcsolódó kiegyenlítések gyakran nehezen 
egyeztethetőek. Ezt a könyvelő is megerősítette, a nyitott tételek rendezésében a 
segítségünket kérte. 
Feltétlenül szükséges az egyesületek figyelmét felhívni, hogy az utalásokon tüntessék fel 
hivatkozásként, mely számla ellenértékét egyenlítik ki. 
 
 
Javaslatok 
Javasoljuk, hogy év elején az összes tagegyesület részére kerüljön kiszámlázásra az éves 
20.000,- tagdíj. Azt tapasztaltuk, hogy az ellenőrzést követően is történt még 2016.! és 
2017.évre vonatkozóan tagdíj kiszámlázás. 
 
A versenyrendezés után fizetendő  jelenlegi  5.000,- díjat a versenynaptárba történő felvétel 
előtt számlázzuk ki, csak a kiegyenlítést követően kerüljön ki a meghirdetett verseny a 
honlapra. 
Amennyiben a későbbiekben változik a díjazás ez az összeg minimumként legyen 
meghatározva és előlegként kezeljük. 
 
Javasoljuk, hogy egységesen minden egyesületi tag (nők és ifik is) a február végéig 
megigényelt versenyengedély után 7.000,- Ft-ot, március 1-től pedig mindenki (új belépő és 
régi tag is) 8.500,- díjat fizessen. 
Esetleg „támogatás” formájában vissza lehet juttatni az egyesületnek a nők és ifik díját. 
 
A tartozással bíró egyesületekkel szemben valamilyen megkötést tartunk szükségesnek, 
mert nincs motiváció a hátralékuk pénzügyi rendezésére. 
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Javasoljuk, hogy mindennemű tétel, díj először kerüljön kiszámlázásra, majd kiegyenlítésre, 
csak azt követően nyújtson „szolgáltatást” a Szövetség. Fontos a pénzügyi stabilitás 
megtartása, a tervek, fejlesztések, elgondolások pénzügyi hátterének megteremtése, 
továbbá az egyesületek fizetési moráljának a javítása. 
 
Számviteli szempontból fontos, hogy az év végén fennálló túlfizetéseket előlegként 
számlázzuk ki, majd a következő évi díjaknál vegyük figyelembe. Szükséges és sürgős 
feladat a pontos összegek tisztázása, egyeztetése az egyesületekkel. Ehhez pontosan 
tudni kell, hogy minden díj kiszámlázásra került-e az egyesületek irányába. A 
rendelkezésre álló határidő nagyon rövid. 
 
 
A Számlaközpont szolgáltatásáért számlánként 53,-Ft-ot fizet a Szövetség. Javasoljuk, hogy egy jóval  
olcsóbb programra térjünk át. 
 
 

III. Adatmentés 
 

Az első jelentésünkben feltártuk, hogy a Főtitkárnál lévő laptopon tárolt adatokról nem készült 
még soha semmilyen mentés. Akkor azonnali megoldást igénylő feladatként jelöltük ezt, 
számolva az óriási adatvesztési kockázattal. Ez ügyben nem történt előrelépés, ezért a 
második látogatásunk alkalmával egy újonnan vásárolt külső adathordozóra - Főtitkár Úr 
utasításai alapján, az általa - megnevezett file-kat lementettük. A következő Elnökségi ülésen 
az elnök Úr részére további megőrzés céljából átadom. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 
Szövetség tulajdonában lévő laptopon magánjellegű adatok is találhatók.  

 
Javasoljuk, hogy Kovács Attila szakág vezetőnél lévő laptopról is készüljön mentés, 
tárolásáról gondoskodni szükséges. 

 
Mielőbb szükségesnek tartjuk, hogy a Szövetségi eszközök - kiemelve a bizalmas 
információkat tartalmazó informatikai eszközöket – használatára, megőrzésére vonatkozó 
szabályzatokat az Elnökség készítse el.  
Ebben rögzíteni kell a folyamatos adatmentésre, adathordozó tárolására, az eszközökön 
tárolható információk,  file-k, programokra vonatkozó rendelkezéseket is. 

 
 

Budapest, 2017.december 06. 
 
 
      Alföldiné Berei Edit 
           FB elnök 
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1. számú csatolmány a 2017.12.06-án átadott FB jelentéshez 
 

A könyvelőktől kapott kimutatás alapján 2017.november 30-án a jelentősebb összeggel tartozó 
egyesületek: 

 
Megnevezés tartozás 
Rumcajsz Lövész Egylet 55 000 
Göcsej SE 14 000 
Tatabánya Városi Lövészklub 38 000 
Körzeti Szabadidő Sport Egyesület 52 000 
Macsek&Macsek Kft 20 000 
Sig Sauer Lövészeti Sport Egyesület 28 500 
Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület 51 910 
Nagymányoki Lőegylet 17 000 
PROSHOOTING Lövész Egyesület 2016., 2017.tagdíj 40 000 
Mudó Szabadidő Sportegyesület 74 000 
G-TACTICAL Lövész Egyesület 20 000 
Fekete Sólyom Lövész Sportklub 20 000 
Acéllövedék SE 47 000 
T-Body Fitness SE 53 545 
BTK Szituációs Lövész és Szabadidős Sportegyesület 171 000 
MTTSZ Lövész Klub Sportegyesület Lengyel 20 000 
Tiszakécskei Lövész, technikai és Szabadidő 
Sportegyesület 19 500 
Komárom Esztergom Megyei Rendőr Sportegyesület 20 000 
Bázis Lövész Egyesület 10 000 
SHOOTING MASTERS SPORT Kft 31 000 
Rapid Sportlövész Egyesület 54 500 
JP TEAM Sportlövész Egyesület 20 000 
MTTSZ Lövész Klub Sportegyesület Lengyel 20 000 
COLT Polgári Lövészegylet 20 000 
    
összesen 916 955 
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3. sz. Melléklet 

Matuska Pál javaslata 

Az idei és a tavalyi versenyévben több versenyző társammal együtt szerzett és megfogalmazott 
tapasztalatok alapján lenne egy módosítási javaslatunk. 

 
Tapasztalataink alapján a nagy távolságú versenyszámoknál (kis kaliber-nagy kaliber egyaránt) 
az időjárás mint tényező, jelentősen tudja befolyásolni a verseny végeredményét. Ha minél 
sportszerűbb és igazságosabb körülményeket szeretnénk biztosítani a versenyzők részére, 
akkor csak a főverseny napján, (közel hasonló időjárási körülmények között)  elért eredményeket 
szabadna a verseny eredménynek tekinteni! 
Ezen szempont szerint nem szabadna együtt értékelni az előző napon PRE Mach –nek 
meghirdetett versenyen elért eredményt a főmeccsen elért eredménnyel, hiszen azok az előző 
napon, más időjárási körülmények között születtek. 
Indokaink a következők: 

 
A nagy távolságú versenyszámoknál (kis és nagy kalibernél egyaránt) nagyban befolyásolja az 
időjárás az elérhető eredményeket. 
A meglévő szabálykönyv alapján ha a versenyzők száma 3X meghaladja a lőállások számát, 
akkor a lőállások elosztását sorsolással kell eldönteni. 
Ez a szabály arra hivatott, hogy minél igazságosabban legyen a lőállás és a lövés időpontjának 
véletlen szerű eldöntése, kiosztása az adott versenynapon. 
A PRE Mach-en elért eredményt természetesen a minősítésbe bele kell számolni, mint egy 
klubversenyen elért eredményt, az arra vonatkozó szempontokkal együtt. 
Ezen szempontok és indokok alapján kérnénk a szabályköny ezen szempontok szerinti 
módosítását, bízva abban, hogy ezáltal minél sportszerűbb és mindenki számára igazságosabb 
versenykörülményt tud a verseny rendezője biztosítani! 

 
Sportbaráti Üdvözlettel 
Matuska Pál  
Békéscsaba, 2017.12.06. 

 


