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Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

Dátum: 2018. július 12., 17:00 – 22:10 

Helyszín: 1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló 

Jelen vannak: 
- Szalai László – elnök 
- Dr. Fábián Lajos – alelnök 
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag (18:30-kor távozott) 
- Haiszky Ernő Zoltán – elnökségi tag 
- Varjú János – elnökségi tag 

 
Állandó meghívottak közül: 

- Toók László – főtitkár 
- Dr. Bátonyi Attila – FB Elnök 
- Tóth István – FB tag 

 
Meghívott: 

- Kovács Attila – IPSC régióigazgató 
- Tabódy Zoltán – megfigyelő 

 
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Haiszky Ernő Zoltán és Varjú János elnökségi tagok 
 

Napirendi pontok: 

1) IPSC szakági ügyek 

a. Szakágvezetés, demokrácia 

i. Kormányos Mária szakágvezető külföldön tartózkodik, nem tudott részt 
venni az elnökségin. 

ii. Az elnökség Kovács Attila régióigazgatóval egyetértésben egyhangúan 
úgy döntött, hogy egy külön IPSC egyeztető fórumot szervezünk, vagy egy 
versenyen, ahol sok IPSC lövő egyébként is jelen van, vagy külön, más 
időpontban. 

iii. Kovács Attila összeállítja a meghívottak listáját, szem előtt tartva, hogy 
minden olyan IPSC sportolónk jelen lehessen, akinek szerepe van az 
IPSC társadalmunk életében. 

iv. A találkozó várható időpontja aug. vége, szeptember eleje. A végső dátum 
Kovács Attila és Szalai László későbbi egyeztetése alapján kerül 
kijelölésre. 

v. Javasolt témák: szakág helyzete, szakág működésének napi kérdései, 
költségvetés felhasználása, fejlődési irányok, lehetőségek, stb. 
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b. General Assembly kérdése 

 

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 01. számú Határozata: 

Az elnökség újra megvizsgálta a kérdést és a jelenlévő 4 elnökségi tag egyhangú 
határozatával hatályon kívül helyezte a 2018.06.15./02. számú határozatát. 

 

c. IPSC könyv 

i. Kovács Attila lövészeti témakörben írott szakkönyvét a szövetség szeretné 
széles körben elérhetővé tenni tagságunk számára 

ii. Felek megtárgyalták a kérdést és egy méltányos összeg – nettó 400eFt – 
fejében a szerző átengedné a jogot a szövetség számára, így a honlapon 
szabadon, ingyenesen elérhető anyagként pdf-ben letölthető lenne és az 
utánpótlás nevelésben felhasználhatóvá válna a szakkönyv. 

 

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 02. számú Határozata: 

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 
Kovács Attila szakkönyvét megvásárolja nettó 400eFt-ért, aminek fejében a szerző 
hozzájárul, hogy a könyve az MDLSZ gondozásában szabadon és ingyenesen 
terjeszthetővé váljon a szövetség honlapján keresztül, ezzel segítve a sportág 
népszerűsítését és az utánpótlás nevelés során szakirodalomként felhasználható 
legyen. Az összeg forrása az éves rendes közgyűlés által elfogadott költségvetés 
tartalék kerete. 

 

2) A digitális projekt állása, helyzetjelentés 

a. Felhívtuk Várhidi Andrást (Pixit Services Kft.), kihangosított telefonbeszélgetés 
formájában megkértük, hogy foglalja össze a helyzetet. 

b. Jún. 15-én pénteken azt az ígéretet kaptuk, hogy 18-án hétfőn megkapjuk a II. 
ütemet, ezzel szemben ez a mai napig nem történt meg. 

c. Várhidi András tájékoztatása szerint a programozónak nincs elég ideje más 
elfoglaltságai miatt, így sajnálja, de a programozón múlik az ügy. Napokon belül 
újabb beszélgetés következik a programozóval. Ez az elnökség véleménye 
szerint nem tartozik a megrendelőre. 

d. Az elnökség megkérte Várhidi Andrást, hogy legkésőbb július 16. hétfőig adjon 
írásos tájékoztatást a helyzetről és a várható lépésekről. 

e. Szegedi Márk június 26-i utolsó tájékoztatása a programozóval folytatott 
beszélgetése után a II. ütem átadására vonatkozóan július 12., azaz a mai nap 
lett volna. 
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3) A GDPR megfeleltetés állása, a megbízott ügyvédi iroda munkájának 
áttekintése, még megoldandó kérdések 

a. Szalai László tájékoztatása szerint az ügyvéd halad a részletekkel 

b. Sajnos az ügyvéd nem javasolja, hogy a minősítési listákat a honlapon névvel és 
adatokkal közzé tegyük, versenyengedély számokkal sem, mert beazonosítható a 
személy, kivéve, ha előzetesen írásban megkérjük és megkapjuk minden egyes 
érintett sportolónk adatkezelési hozzájárulását. Ez jelenleg nem kivitelezhető. 

c. Egyesületi elnököknek kiküldhető lenne a saját sportolóinak adata. 

d. Az egyetlen igazi megoldás a digitális platform és a versenyzők újra regisztrációja 
lesz, ami a teljes megfeleltetés után újra lehetővé teszi az adatok ilyen 
megosztását. 

e. Minden írásos anyagunkra rá kell, hogy kerüljön a hozzájárulás, amely a 
honlapon szereplő tájékoztatóra utalással, annak elfogadását igazolja. 

 

4) OB-k lebonyolítása, szövetségi támogatások ügye 

a. A versenyek lebonyolítása folyamatban, minimális technikai kérdéseken túl 
nincsenek megbeszélendő ügyek 

 

5) Utánpótlás ügyek 

a. Az elnökség megtárgyalta a kérdést és felhatalmazza Haiszky Ernő elnökségi 
tagot, hogy kidolgozza a program részleteit Vass Imre bevonásával, aki a ZEN 
Egyesület keretein belül már jelentős lépéseket tett az ügyben és gyakorlatot is 
szereztek fiatalok pályára állítása kapcsán. 

b. Ha Vass Imre elvállalja, az elnökség örömmel felkéri az MDLSZ Utánpótlás 
Program vezetői feladatainak ellátására. 

 

6) HS pályázatok 

a. Felkérjük a Főtitkár urat és Tabódy Zoltán sporttársat, hogy a HS honlapjáról 
letölthető egyelőre két pályázati anyag alapján készítsék el a pályázatok 
előkészítésének tervét. 

b. Az egyik szoros, aug. 15-i határidővel esedékes, a másik szept. 30. 

c. Az elnökség kritikusan fontosnak tartja, hogy a HS vérkeringésébe 
bekapcsolódjunk és aktív részesei legyünk a programoknak. 

 

7) Bírói ügyek 

a. Varjú János tájékoztatta az elnökséget a bírói ügyek áttekintésének állásáról. 
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b. A bírói kódex véglegesítése még az utóbbi időben felmerült javaslatok alapján 
nem történt meg. 

c. Fontos, hogy reális, elvárható, és valóban a gyakorlatban is érvényesíthető 
követelményrendszer álljon elő, ami nem csökkenti le a bírók számát egy kritikus 
szám alá. 

d. Az elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy tegye meg saját javaslatát egy 
versenyellenőri feladatokat is ellátó csapat összeállítására vonatkozóan, amit a 
bírói bizottsággal is egyeztetünk. 

e. Az elnökség felkéri Varjú János elnökségi tagot, hogy a bírói bizottság vezetőjével 
közösen köröztessék a kódex végleges formáját és a következő elnökségi ülésre 
hívjuk meg Belme Attilát a bírói bizottság vezetőjét és Balogh Lászlót, aki a 
gyorspont szakág bírói karát képviseli.  

 

8) Főtitkári ügyek 

 

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 03. számú Határozata: 

Az elnökség 4 jelenlévő tagja, 4 igen szavazattal, Dr. Regényi Kund elnökségi tag 
távollétében, de előzetesen egyeztetett támogatása mellett az alábbi egyhangú 
határozatot hozta: 

Az elnökség megtárgyalta Toók László főtitkár úr fokozatos visszavonulásával járó 
kérdéseket és megállapodott Tabódy Zoltán sporttársunkkal a feladatok lassú 
átvételének előkészítésével kapcsolatos teendőkről. 

Előzetes kiválasztási folyamat során az Elnökség, több jelölt vizsgálata után, Tabódy 
Zoltán sporttársat tartotta legalkalmasabbnak az MDLSZ leendő főtitkári funkciójának 
betöltésére. 

A főtitkár úr járandóságai 2018.12.31-ig a közgyűlés által elfogadott módon járnak. Az 
elnökség további 3 hónapra meghosszabbítja a főtitkár úr számára korábban 
megszavazott havi 40eFt adminisztratív segítség igénybevételére szóló költség-
támogatást. 

Tabódy Zoltánnal megbízási szerződés keretében kezdjük meg az együttműködést, 
melyre a közgyűlés külön sorban („Megbízási díj 2”) jóváhagyta a második félévi 
költségkeretet, melyből egy hónapot meg is spóroltunk, hiszen nem július 1-től, 
hanem augusztus 1-től indul az új megállapodás. 

Tabódy Zoltán az átmeneti időszakot követően lép majd a tényleges főtitkári 
pozícióba, Toók László főtitkár úr végleges visszavonulásával párhuzamosan. 

 

9) Egyebek 

a. Tagegyesületi javaslat a minősítési szabályzattal kapcsolatban 
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i. Érkezett olyan tagegyesületi javaslat, mely szerint meg kellene változtatni 
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség minősítési szabályzatát 
akképpen, hogy a Magyar Sportlövők Szövetségéhez hasonlóan, egyetlen 
versenyen való indulás, és a minősítési szint elérése elegendő legyen az 
éves minősítés elnyeréséhez. 

ii. A javaslat komplex hatásvizsgálata a versenyeket rendező tagegyesületek 
véleményének ismerete nélkül nem lehetséges, hiszen ez valóban 
egyszerűbb lenne a sportolóknak, viszont komoly bevételkiesést jelenthet 
a versenyeket lebonyolító tagegyesületek számára, hiszen nem minimum 
három, csak mindössze egyetlen minősítő versenyen kellene részt vennie 
a sportolóinknak a minősítés elnyeréséhez. 

iii. A módosításnak további – nem feltétlenül pozitív – hatása lehet a 
szövetségünk külső – hatósági – megítélésére vonatkozóan, hiszen pl. a 
sportlőfegyver birtoklásának jogszabályi feltétele a rendszeres 
sporttevékenység, mely elvárásnak a szövetség jelenlegi minősítési 
szabályzatával kíván megfelelni. 

 

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 04. számú Határozata: 

A minősítési szabályzat egyszerűsítésére vonatkozóan beérkezett tagegyesületi 
javaslattal az Elnökség nem ért egyet, és egyhangúlag elutasította. 

 

b. Tabletek ügye (2018.06.15. / 02. számú határozata) 

i. Árajánlatok bekérése folyamatban 

ii. A darabszámot 10-re csökkentenénk, hogy jó minőségű eszközöket 
lehessen beszerezni 

 

c. Bírói ügyek 

 

MDLSZ Elnökség 2018.07.12. / 05. számú Határozata: 

Az elnökség 4 jelenlévő tagja – 3 igen szavazattal, Varjú János tartózkodása mellett 
- döntött és megerősíti, hogy MDLSZ versenyen csak olyan bíró vehet részt 
bíróként, aki érvényes éves MDLSZ versenyengedéllyel is rendelkezik. 


