EMLÉKEZTETŐ
az MDLSZ Elnökségének 2017. október 08-ai üléséről
Időtartam: 12 45 – 13 50.
Helyszín: Budapest XIV., Róna u. 120. – 122.
Jelen vannak:
Szalai László elnök
Löw Szabolcs alelnök
Rábaközi Erika elnökségi tag
Dr. Fábián Lajos elnökségi tag
Dr. Regényi Kund elnökségi tag
Állandó meghívottak közül:
Toók László főtitkár
Alföldiné Berei Edit, a Felügyelő Bizottság (FB) elnöke
Szegedi Márk, az FB tagja
Vendég:
Gerencsér Miklós
Szalai László megnyitja az ülést, az emlékeztető készítésére felkéri Dr. Regényi Kundot,
hitelesítésére a főtitkárt. Üdvözli az újonnan választott Elnökséget, köszöntőjében az alábbi
gondolatokat emelte ki:
- köszönettel tartozunk a tagságnak a közgyűlés fegyelmezett és gördülékeny
lebonyolításáért;
- a tagság az Elnökségbe helyezett bizalomért cserébe fegyelmezett munkát, a közzétett
programnak megfelelő teljesítményt vár;
- a vezetés közismerten nem kiváltság, hanem feladat és funkció, mindenekelőtt pedig
szolgálat, a versenyzők szolgálata.
A korábbi úriemberi megállapodás szerint Szalai László és Löw Szabolcs lemondó
nyilatkozata aláírva átadásra került a főtitkárnak.
Szalai László összeférhetetlenség miatt lemond a Bírói Bizottság vezetőjének tisztségéről.
Az Elnökség a lemondást egyhangúlag tudomásul vette. Tekintve, hogy a Bírói Bizottság
módosítása, bővítése indokolt, ezért arról az elnökség a soron következő ülésén dönt.
Szalai László egyeztetést követően az Elnökség soron következő ülését október 18. szerda
1400-ra hívta össze a budapesti Claro bisztróba. (1092 Budapest IX., Ráday utca 35.)
A helyszín előkészítésért felelős: Dr. Regényi Kund

2

FL javasolja, hogy a következő elnökégi ülésen kerüljön sor vállalt programunk áttekintésére,
a súlypontok, az ütemezés („prioritási lista”), illetve a felelősségi területek („reszortok”)
megállapítására, felosztására.
Az Elnökség a javaslatnak egyhangúlag helyt adott, valamennyi tag felelőssége a javaslatok
és a vállalások megtétele.
Löw Szabolcs felvetette, hogy szükséges a régióigazgató (IPSC/IMSSU; Kovács Attila) és a
főtitkár (Toók László) tisztségében történő megerősítése.
Tekintettel arra, hogy az érintettek munkájukat közmegelégedésre végzik, az Elnökség őket
tisztségükben megerősíti, eddigi munkájukat köszöni, további tevékenységükhöz sok sikert
kíván, s erről kiadja a
2017. 10 . 08. / 1. sz. Határozatot:
„Az MDLSZ Elnöksége 2017. október 08-án kelt egyhangú döntésével megerősíti
tisztségében Kovács Attila régióigazgatót és Toók László főtitkárt.”
Az Elnökség felhatalmazza a főtitkárt a szükséges adminisztratív lépések megtételére, a
régióigazgatót pedig a világszövetségek tájékoztatására.
Toók László tájékoztatja az elnökséget, hogy Dr. Bokros Gábor írásban jelezte azon
szándékát, hogy a jövőben nem kívánja ellátni a Szövetség jogi képviseletét.
Az elnökség a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. Az alkalmas, elsősorban sport- és
társasági jogban járatos jelöltek kutatását megkezdi. Felelős: Dr. Fábián Lajos
Dr. Fábián Lajos javasolja, hogy az FB kapjon felhatalmazást egy, az átadás-átvétellel
kapcsolatos azonnali „audit” lebonyolítására, azaz pénzügyi helyzetünk, a tartozások és
követelések, az informatikai háttér (domain jogok, honlap adminisztrátori jogok), a teljes,
érvényben lévő, MDLSZ-t érintő szerződésállomány (szerződéses jogaink, kötelezettségeink)
és az esetleges peres ügyeink áttekintésére.
Az elnökség a javaslatnak egyhangúlag helyt adott. Határidő: 2017.10.18. Felelős: Alföldiné
Berei Edit, az FB elnöke.
Dr. Regényi Kund javasolja, hogy a honlap tartalmi és formai megújítása érdekében minél
hamarabb kezdjünk tárgyalásokat kompetens szakemberekkel.
Az elnökség a javaslatnak egyhangúlag helyt adott. Felelős: Dr. Regényi Kund, Rábaközi
Erika
Szalai László tájékoztatást kért a főtitkártól a Szövetség számlái feletti rendelkezés
átvezetése, illetve a házipénztár felől.
Toók László tájékoztatása szerint a számlák feletti rendelkezés módosításához szükséges
aláírásminták rögzítése az ülés alatt már megtörtént, a további lépéseket Dr. Dobrossy végzi,
ezek időigénye előre nehezen becsülhető; a házipénztárban lévő készpénz az év végéig előre
látható kiadásokra elegendő, egyéb intézkedések nem indokoltak.
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Az elnökség a tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.
Dr. Fábián Lajos javasolja, hogy az elnökség indítson rendszeres írásos tájékoztatást a tagság
nyilvánossága felé. Ez legyen egy egyszerű, rövid összefoglaló helyzetjelentés, amiből a
tagság értesülhet a fontosabb ügyek állásásról, döntéselőkészítő folyamatokról, döntések
hátteréről. Gyakoriság havi egy-két alkalommal, ideálisan nem gyakrabban, mint kéthetente.
Címe legyen „Elnökségi hírlevél”, ami a honlapon, egy külön fül alatt lenne elérhető. Dr.
Fábián Lajos vállalja a „hírlevelek” gondozását és összeállítását.
Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. Felelős: Dr. Fábián Lajos
Több napirend nem lévén, Szalai László az ülést berekesztette.
„K. m. f.
Toók László

Dr. Regényi Kund

