Elnökségi ülés jegyzőkönyve
Dátum: 2018. június 15., 13:00-17:00
Helyszín: 1132 Budapest, Váci út 54. 5/1.
Jelen vannak:
- Szalai László – elnök (elektronikus úton csatlakozott)
- Dr. Fábián Lajos – alelnök
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
- Haiszky Ernő Zoltán – elnökségi tag
- Varjú János – elnökségi tag
Állandó meghívottak közül:
- Toók László – főtitkár (elektronikus úton csatlakozott)
Meghívott:
- Szegedi Márk (1. és 2. napirend kapcsán külső segítőként támogatja a projektet)
- Várhidi András és Kun Édua fejlesztők (1. és 2. napirendi pont)
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Haiszky Ernő Zoltán és Dr. Regényi Kund elnökségi tagok
Az Elnökség gratulál Csiszár Olivér kis kaliberű puska optika versenyszámban elért 187
körös új országos csúcsához, amelyet 2018.06.10-én, a Tabon rendezett kiemelt
versenyen ért el.
Napirendi pontok:
1) A digitális projekt állása, helyzetjelentés
a. A 2. ütem hétfőn, 18-án áll rendelkezésre. Egy technikai probléma elhárítása
folyik a fejlesztő oldalán, miután a hétvégén történt egy informatikai incidens.
06.18-án hétfőn átvesszük tesztelésre a teljes 2. ütemet. Számlázás a tesztfázis
végén következik.
b. A 2. ütem főbb elemei: Szövetség főoldala, szakági aloldalak, fix leírások,
szerkeszthető hírfolyam, egyesületi regisztráció, versenyzői regisztráció,
hierarchia rendszer, jogosultságok.
c. Jogosultságok szintjei a megállapodás szerint definiáltak.
d. Az eddigiek alapján plusz költség nem várható, a 2. ütem végéig felmerült plusz
kéréseink a munkaóra tartalék terhére kerülnek elszámolásra.
e. A 3. ütem fejlesztése során szüksége lesz a fejlesztőnek a könyvelőirodával
folytatott információcserére a pénzügyi modulok integrációja érdekében.
f.

A fejlesztés vége előtti időszakra vonatkozóan egy plusz kérése volt az
elnökségnek a fejlesztő felé: a minősítések ne csak elektronikus nyilvántartásban
szerepeljenek, mint végeredmény, hanem a versenyeredményekből
automatikusan generálódjanak a minősítések, amelyek így aktuális állás szerint
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minden időben követhetőek. Ennek lesz némi plusz fejlesztési költsége, az
elnökség várja a fejlesztő árajánlatát.
2) A GDPR megfeleltetés állása, a megbízott ügyvédi iroda munkájának
áttekintése, még megoldandó kérdések
a. A megbízott tájékoztatása alapján az új digitális rendszer GDPR kompatibilitása
biztosított lesz. A dokumentumok elkészítése zajlik.
b. Szalai elnök úr beszél az ügyvéddel a digitális rendszer előtti időszakra vonatkozó
dokumentumok ügyében, hogy a honlapra mielőbb kikerülhessenek a GDPR
kompatibilis anyagok.
3) 2018-as évadra eső elnökségi feladatok áttekintése, felelősségi körök az új
elnökségi szerkezetben
a. Az új elnökségi tagok megválasztásával új feladatok is fel tud vállani az elnökség
b. A következő 2 évben prioritásként kezeljük az utánpótlás, fiatalok hazafias
nevelésének kérdése, a HS és az NVESZ munkájába való aktívabb
bekapcsolódás lehetősége
c. Varjú János és Haiszky Ernő elnökségi tagok vállalják az e területen való segítő
és koordinációs tevékenységet.
d. A 2018-ban elvégzendő feladatok:
i. Tagegyesületek felkeresése akik hajlandóak részt venni népszerűsítő
programok, versenyek szervezésében, különösen akik már most is
szerveznek ilyeneket.
ii. A korábban Szegedi Márk segítő közreműködésével elkészült utánpótlás
program vázlat felhasználásával kidolgozni egy keret koncepciót.
iii. A cél, hogy egy komplex programmal segítséget tudjunk nyújtani a
köztestületek (HS, NVESZ) és a szövetségünk közös céljainak elérése
érdekében
4) OB-k lebonyolítása, szövetségi támogatások ügye
a. Varjú János és Haiszky Ernő tájékoztatta az elnökséget a serlegek és érmek
megrendelési folyamatról, a megrendelések állásáról.
b. A fentiek eredményeképpen a teljesen egységes, közösségi döntés alapján
kiválasztott, ízléses serlegek, és érmek állnak majd rendelkezésre a szakági OB-k
támogatása céljából.
5) Dinamikus sportágak országos szövetségi képviseletének kérdései
a. Kapcsolatfelvételt kezdeményezünk a társszövetségekkel
b. Az elnökség felhatalmazza Dr. Fábián Lajos alelnököt és Dr. Regényi Kund
elnökségi tagot az ügy kezelésére
6) Szakági költségvetési tételek lehívásának helyzete, kapcsolódó kérdések
a. A szakágvezetők aktivitása még javulhatna, egyelőre viszonylag kevés szakági
kezdeményezés fut be.
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b. Az Országos Bajnokságokkal kapcsolatos kiadások elnökség által szervezett
részén (érmek, serlegek) túlmenően minimális számú igazolt célú kérés érkezett.

7) Bírói és képzési ügyek
a. Haiszky Ernő és Varjú János elnökségi tagok vállalják, hogy áttekintik az eddig
elvégzett munkát és a következő elnökségi ülésen referálnak a szükségesnek ítélt
további lépésekről.
b. Ami hasznos az eddig elvégzett munkából azt megőrizve lépnénk tovább
c. Kritikus a lövészetvezetői képzések integrációja az új képzési rendszerbe, a
gyakorlati vizsga ügyeinek áttekintése

8) Egyebek
o

IPSC tabletek ügye
MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja
15 (tizenöt) darab tablet – és tartozékainak - megvásárlását, melyek egy
csomagban állnának a versenyszervezők rendelkezésére, a megfelelő szoftveres
háttérrel. 7 colos tabletek elegendőek. A tablet készlet minden szakág
rendelkezésére áll a versenyek lebonyolítása során. A főtitkárnál lehet verseny
előtt a tablet készletet igényelni, melyet futárral kap meg a szervező és verseny
után futárral küldi vissza. Megfelelő admin átadás-átvételi rendszer kidolgozása
előfeltétele a használatbavételnek. Szalai László elnök vállalja az ajánlatok
bekérését és a döntés előkészítését.
o

IPSC General Assembly képviselet ügye
-

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 02. számú Határozata:

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és támogatja,
hogy a soron következő IPSC General Assembly-n Dr. Regényi Kund elnökségi tag
képviselje a szövetséget.
o

o

SZMSZ harmonizációja a módosított alapszabállyal


Mivel a jelenlegi szmsz jelentős ellentmondásokat tartalmaz az új
alapszabállyal, és egyebekben is jelentős átdolgozásra szorul, az
elnökség az szmsz átdolgozása mellett döntött.



Az Alapszabály VII. fejezete 23.§ (2) bek d) pontja alapján az szmsz
megalkotása és módosítása elnökségi hatáskör.

Tagfelvételi ügyek


Főtitkár úr két tagfelvételét kérő egyesület kérelmét terjesztette az
elnökség elé. A dokumentumokat megvizsgálta és tagfelvételre
alkalmasnak találta a jelentkezőket

MDLSZ Elnökség 2018.06.15. / 03. számú Határozata:
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Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a
Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket:
-

Maros Lövész Egyesület, 6900 Makó, Deák Ferenc u. 47/b., Elnök: Kővágó Attila

-

Káli Lövész Sport Klub, 3350 Kál, Dózsa György út 1., Elnök: Komlósi Sándor

4. oldal, összesen: 4

