Elnökségi ülés jegyzőkönyve
(rendkívüli helyzetben sürgősséggel összehívott elnökségi)
Dátum: 2018. augusztus 9., 11:00-13:00
Helyszín: 5471 Tiszakürt, Orgona köz 2.
Jelen vannak:
- Szalai László – elnök
- Dr. Fábián Lajos – alelnök
- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag
- Haiszky Ernő Zoltán – telefonon csatlakozott a szavazáshoz
- Varjú János – telefonon csatlakozott a szavazáshoz
Állandó meghívottak közül:
- Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Tabódy Zoltán és Szalai László
Napirendi pontok:
1) IPSC Shotgun Worldshoot IV. ügye + helyettes régióigazgató kinevezése
a. A régióigazgató augusztus 6-án kapta az alábbi emailt az IPSC nemzetközi
szervezetének főtitkárától. Ennek értelmében mégis van lehetőség a 2021-es
sörétes puska VB pályázatára.

b.
c. Telefonos egyeztetést követően az elnökség úgy döntött, hogy rendkívüli ülés
keretében tárgyalja a rendkívüli lehetőséget és döntést hoz, ugyanis a
szeptemberi Thaiföldi General Assembly-n végső döntés születik, a pályázat
határideje pedig augusztus vége.
d. Két fő kérdés merül fel az ügy kapcsán:

1. oldal, összesen: 3

i. Pályázzunk-e a VB lebonyolítására?
ii. Ha igen, személyes részvétel mégis szükséges a szeptemberi
General Assembly-n, mert az mégis furcsa, ha a VB rendezésére
pályázó ország képviselője nem vesz részt, és nyilván esélytelen
marad a pályázat.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 01. számú Határozata:
Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő
telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
Az MDLSZ beadja pályázatát az IPSC Shotgun Worldshoot IV (IPSC sörétes puska VB)
megrendezésére vonatkozóan.
A helyszín kiválasztásával kapcsolatos információk begyűjtése még zajlik.
A pályázat csak akkor hiteles és esélyes, ha a régió képviselője személyesen jelen van,
így az elnökség felkéri Kovács Attila régióigazgatót, hogy vegyen részt az eseményen.
Mivel a költségvetési keretek szűkösek, ezért a szövetség csak a minimálisan
szükséges hotel éjszakákat és az oda-vissza legolcsóbb turista osztály repülőjegyet
fizeti.
Az elnökség felkéri a régió igazgatót a pályázati anyag elkészítésére, és a GA-n
bemutatandó pályázati anyag, az ország bemutatkozó anyag elkészítésére, mely a GA
előtt elnökségi jóváhagyást igényel.
Indoklás:
Magyarország már sikerrel rendezett ilyen világversenyt 2012-ben, és egy nagy
presztízsű nemzetközi verseny újra hazánkba hozatala sokat segíthet a szövetségünk
mind nemzetközi, mind hazai elfogadottságának növelése érdekében. HS és NVESZ
tagságunkból adódóan, ilyen világverseny hazai megrendezése a HS és az NVESZ
számára is lehetőségeket teremthet.

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 02. számú Határozata:
Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő
telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
Az elnökség és a magyar IPSC régió közötti gördülékenyebb kapcsolattartás, a sportág
elnökségi képviseletének javítása érdekében – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – az
elnökség visszaállítja a deputy regional director, azaz helyettes régió igazgató funkciót.
Helyettes régió igazgatónak az elnökség az alapszabály adta jogkörénél fogva Dr.
Regényi Kundot nevezi ki, aki elfogadja a megbízást.
Indoklás:
Az előző elnök úr idejében, mikor az MDLSZ elnöke volt egyben a régió igazgatója is,
létezett a deputy regional dirtector informális funkció, és hatékonyan működött.

2. oldal, összesen: 3

MDLSZ Elnökség 2018.08.09. / 03. számú Határozata:
Az elnökség 3 személyesen jelenlévő tagja, valamint Varjú János és Haiszky Ernő
telefonon, összesen 5 igen szavazattal egyhangúlag, az alábbi határozatot hozta:
A 253/2004 (VIII.31.) Kormányrendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a szövetség
támogatása szükséges a sportolóink sportfegyver tartásának engedélyezéséhez. A
jogszabály a „szövetség” képviseletében eljáró képviselője alapszabály szerint az
elnök. Az elnökség jelen határozatában úgy rendelkezik, hogy a fegyverügyi támogató
nyilatkozatok aláírására a szövetség nevében az elnökön kívül két másik magánszemély
is jogosult. 1) Toók László főtitkár (4034 Debrecen, Félegyházi Tamás u., 15/a, Eger,
1949.09.02.), valamint 2) Tabódy Zoltán főtitkár jelölt (3300 Eger, Íj utca 32., Heves,
1975.09.26.). Mindkét magánszemély személyi feltételeiben, képzettsége és tapasztalata
szerint alkalmas a feladat ellátására.
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