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Elnökségi	Hírlevél	–	12.	szám	–	2018.09.25.		
	
Kedves	Sporttársaink,	és	Barátaink!	
	
Eltelt	a	nyár,	vége	a	kánikulának,	az	ősz	közeledtével	szeretnénk	újra	friss	hírekkel	szolgálni	Felétek,	
illetve	 kicsit	 be	 szeretnénk	 pótolni	 a	 nyári	 hónapok	 hiányzó	 hírlevél	 számait.	 Nagyon	 sokféle	
aktivitás	 zajlik,	 melyekről	 itt	 és	 most	 megpróbálunk	 röviden	 számot	 adni.	 Ha	 bármely	
tagegyesületünknek	 részletekre	vonatkozó	kérdései	 lennének,	 kérjük,	ne	habozzatok,	 keressetek	
bátran	a	honlapon	megadott	elérhetőségeinken.		
	
Digitális	rendszer	fejlesztése	
	
Sajnos	a	korábbi	szolgáltató	cég	–	Pixit	Services	Kft.	–	nem	igazolta	a	várakozásokat,	megszegték	a	
szerződést,	így	fel	kellett	azt	bontanunk.	A	tervezett	négy	fázisból	egyet	adtak	át	a	teljes	fejlesztésre	
szánt	határidőben.	Szerencsére	a	szerződésben	óvatosak	voltunk	és	mindent	utólagos	kifizetéshez	
kötöttünk,	 így	 csak	 az	1.	 fázis	 árát	utaltuk	 át,	 ami	 kevesebb,	mint	 a	 szerződéses	 kötbér,	 aminek	
bekérését	megkezdtük.	Így	reményeink	szerint	a	szövetséget	az	időveszteségen	túl,	anyagi	hátrány	
nem	éri.	
	
Újabb	 tenderen	 három	 lehetséges	 fejlesztő	 cégből	 választottuk	 ki	 az	 E-Communications	 Kft-t	
(https://marketing-online.hu),	akik	igen	komoly	referenciákkal	bírnak	és	akikkel	szintén	utólagos	és	
ütemezett	fizetésben	állapodtunk	meg,	és	eddig	legnagyobb	megelégedésünkre	végzik	munkájukat.	
Az	 első	 fázis	 a	 nyers	 honlap	 fejlesztés	 volt,	 aminek	 eredményét	már	 tesztelhetitek	 élesben	 is	 a	
www.mdlsz.com		linken.	 	Kérjük	vegyéltek	észre,	hogy	a	tartalom	egy	része	még	a	régi	honlapról	
átkerült	anyag,	ami	a	teszteléshez	volt	szükséges,	és	aminek	folyamatos	frissítése	zajlik	ahogy	bírjuk.	
	
Nagyon	 fontos	 a	 szakágvezetők,	 az	 egyesületi	 vezetők	 és	 a	 sportolóink	 aktivitása,	 hogy	 az	
adatfeltöltés	és	adatfrissítés	végbe	menjen.	Kérjük	olvassátok	el	Tabódy	Zoltán	körlevelét,	amiben	
tisztázzuk	a	részleteket	és	magyarázatot	is	találtok	bizonyos	kérdésekre:	https://mdlsz.com/kedves-
sporttarsak-klubvezetok/		
	
Talán	az	egyik	legfontosabb	kérdés	amit	kaptunk,	hogy	miért	mi	kezeljük	a	sportolók	adatait	és	miért	
nem	 a	 tagegyesület,	 illetve	 miért	 kérünk	 be	 ennyi	 adatot.	 A	 válasz	 egyszerű:	 azért,	 mert	 ha	 a	
2018.05.25-től	érvénybe	lépett	GDPR	(General	Data	Protection	Act)	szerint	a	sportoló	nem	adja	meg	
az	adatait	és	azok	kezeléséhez	az	adatkezelési	célonként	tett	hozzájárulását,	akkor	nem	kezelhetjük	
az	 adatait.	 Nem	 kötelező	 az	 adatok	 és	 a	 hozzájárulás	 megadása,	 de	 ebben	 az	 esetben	 nincs	
minősítés,	nincs	versenyengedély	és	nincs	fegyvertartáshoz	szövetségi	támogatás.	Ez	nem	elnökségi	
döntés,	hanem	törvényi	szabályozás	által	diktált	kényszer.	
	
Fontos	kérdés,	hogy	elkezdtük	a	hatósági	egyeztetéseket	a	versenyengedélyek	digitalizálhatósága	
ügyében.	 Ez	 nagy	 lépés	 lenne,	mert	 évi	 félmilliós	 forintos	 postaköltséget	 lehetne	megspórolni	 a	
kártyák	díján	és	azok	nyomtatási	költségén	felül,	ha	pl.	egy	egyedi	vonalkódos	engedély	érkezne	a	
sportolóhoz	 az	 egyesületi	 vezetője	 és	 a	 főtitkár	 jóváhagyása	 után,	 feltéve,	 hogy	 a	minősítése	 is	
megvan.	 Meg	 kell	 várnunk	 a	 rendszerünk	 teljes	 működőképességét	 és	 utána	 tudunk	 végleges	
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javaslatot	 tenni	 az	 Igazgatásrendészet	 felé.	 Ismerve	 az	 ügyintézési	 időket,	 reális	 célként	 azt	
tűzhetjük	 ki,	 hogy	 a	 2020-as	 versenyengedélyek	már	 így	 készüljenek.	 2019	 januárjában	minden	
valószínűség	szerint	még	a	régi	rendszer	működik	tovább.			
	
Tabódy	Zoli	mint	főtitkár	jelölt	
	
Amint	 azt	 2018	 áprilisában	 részletesen	 leírtuk	 és	 hírlevelünkben	 is	 közzétettük,	 Toók	 Laci	 bácsi	
fokozatosan,	gyakorlatilag	ebben	a	teljes	naptári	évben	visszavonul	és	jövő	évtől	feladatait	átadja	
az	új	főtitkárnak.	Link:	https://mdlsz.com/elnoksegi-hirlevel-07-szam-2018-04-10/			
	
Zolit	 a	 honlapon	 is	 bemutatjuk,	 link	 itt:	 https://mdlsz.com/fotitkar-jeloltunk-bemutatasa/	 Kérlek	
olvassátok	el.	Látjátok,	hogy	3	különböző	egymást	követő	elnökség	sikertelen	főtitkár	utódot	kereső	
erőfeszítései	után,	végül	–	nem	könnyen	–	találtunk	egy	minden	szempontból	alkalmas	jelöltet,	egy	
olyan	sporttársat,	aki	sportlövész,	tagegyesületi	elnök,	a	megfelelő	háttérrel	és	tapasztalattal	bír,	
szervezett	már	sikeres	OB-t,	ismeri	gondjainkat	és	működésünket,	és	kedve	is	van	a	nem	kis	feladat	
ellátásához.	
	
Zoli	nélkül	már	most	 sem	haladnánk.	 Jelenleg	még	nem	mint	 főtitkár,	hanem	mint	 tanácsadó,	ő	
felügyeli	és	vezeti	a	digitális	rendszer	fejlesztését,	ő	írja	pályázatainkat,	és	olyan	feladatokat	is	ellát,	
amikre	nélküle	nem	lenne	mód.	
	
Az	átmenet	tehát	zajlik,	Toók	Laci	bácsival	és	Tabódy	Zolival	együtt	dolgozik	jelenleg	az	elnökség,	
tartva	az	áprilisi	hírlevélben	vázolt	ütemtervet.	
	
Pályázatok	ügye	
	
A	 szövetség	 majdnem	 20	 éves	 történetében	 először	 fordult	 elő,	 hogy	 pályázatot	 nyertünk!	 A	
Honvédelmi	Sportszövetség	egyik	első	pályázatán	nyertünk	2,992	M	Ft	keretösszeget	utánpótlás	
nevelés,	lőtéri	nyílt	napok	szervezése	céljából.	Köszönjük	az	együttműködő	tagszervezeteinknek	és	
lőtereknek	a	 segítő	együttműködést,	melynek	gyümölcseit	együtt	élvezzük.	A	program	 részleteit	
később	közzétesszük.	
	
További	 pályázatokon	 dolgozunk,	 hogy	 élhessünk	 országos	 szövetségi	 és	 köztestületi	 tagságaink	
nyújtotta	előnyökkel	(Honvédelmi	Sportszövetség,	Nemzeti	Versenysport	Szövetség)	
	
Itt	is	külön	köszönet	illeti	Tabódy	Zolit,	akinek	az	energiája	és	közreműködése	nélkül	nem	lennénk	
képesek	minden	ezzel	kapcsolatos	ügyet	kezelni	és	anyagainkat	határidőre	beadni.	
	
Nemzetközi	versenyek	Magyarországra	hozatala	
	
Az	 Elnökség	 határozott	 célkitűzése,	 hogy	 a	 következő	 években	 hazánk	 újra	 nagy	 nemzetközi	
versenyeket	 fogadhasson.	 Ennek	 érdekében	 lobbi	 csatornákat	 építünk	 és	 minden	 nemzetközi	
gyökerekkel	 és	 kapcsolatokkal	 rendelkező	 szakágunk	 esetében	 vizsgáljuk	 hazai	 VB-k	 és	 EB-k	
lebonyolításának	esélyeit	és	határozottan	pályázunk	ahol	van	rá	mód.	(IPSC,	IMSSU,	Steel	Challenge)	
	
Nagyobb	versenyek	utáni	viták	és	megkeresések	ügye	
	
Több	 szakágunk	OB-ja	 előtt	 és	 után	 érkeztek	 a	 verseny	 lebonyolításával,	 a	 bírói	munkával,	 vagy	
bármi	hasonlóval	kapcsolatos	észrevételek.	Ezek	vagy	nyíltan,	az	érintett	közreműködésével,	vagy	
az	 érintett	 tudta	 nélkül,	 háttér	 kezdeményezés	 formájában.	 Az	 elnökség	 áttekintette	 az	 ezzel	
kapcsolatos	helyzetet	és	az	alábbiakban	bemásolt	határozatot	hozta.	Határozatunk	célja,	hogy	elejét	
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vegyük	 a	 szövetség	 versenyszervezési	 szabályzatán,	 szakági	 szabálykönyvén	 és	 óvási	 szabályain	
túlterjeszkedő,	sokszor	jó	ok	nélküli	egyéni	kezdeményezéseknek,	melyek	kapcsolatokat	rombolnak	
és	eljárás	jogilag	sem	szabályosak.	Akinek	tehát	bármilyen	hasonló	problémája	van,	az	éljen	az	óvási	
lehetőségével,	 vagy	 rendkívüli	 esetben	 forduljon	az	ügyvezető	 testülethez	 írásban,	névvel,	olyan	
formában,	hogy	az	ügy	kivizsgálható	legyen.	Az	elnökség	csak	így	tud	beavatkozni,	vagy	segíteni	a	
felmerülő	kérdések	kapcsán.	
	
Az	MDLSZ	Elnökség	2018.09.24./01.	számú	határozata	így	szól:	
	
	Az	Elnökség	5	tagja,	elektronikus	szavazás	formájában,	több,	az	utóbbi	hetekben	bonyolódott	
Országos	 Bajnokságok	 kapcsán	 felszínre	 került	 utólagos	 óvási,	 és	 panaszkezelési	 anomáliák	
kapcsán,	 félreértések	 és	 konfliktusok	 megelőzése	 céljából	 a	 következő	 egyhangú	 határozatot	
hozza:	

-       Az	MDLSZ	versenynaptárában	meghirdetett,	a	szövetség	égisze	alatt	zajló	versenyek,	legyenek	
azok	bármely	szakág	minősítő	versenyei,	kiemelt	versenyei,	vagy	országos	bajnokságai,	az	illető	
szakágra	 vonatkozó	 aktuális	 szabálykönyv,	 versenyrendezési	 és	 óvási	 szabályrendszer	 alapján	
kerülnek	lebonyolításra.	

-       Óvásra,	kifogások	emelésére	az	aktuális	szabálykönyvek,	versenyrendezési	szabályok	és/vagy	
óvási	szabályok	szerint	van	mód	és	lehetőség.	Aki	ezt	elmulasztja,	utólagosan	nem	érvényesíthet	
semmiféle	 formális	 igényt	a	verseny	eredményének	módosítása,	vagy	panaszainak/érdekeinek	
érvényesítése	ügyében.	

-       Ha	egyedi	kivételként,	az	érintett	 sértett	 fél	 (legyen	az	versenyző,	bíró,	vagy	 rendező,	vagy	
akármilyen	módon	érintett	 természetes	 személy)	 úgy	 érzi,	 hogy	olyan	mértékű	 szabályszegés,	
etikai	vétség,	vagy	bármilyen	anomália	történt,	vagy	sérelem	érte,	melynek	helyszíni	orvoslására	
nem	volt	mód,	az	–	a	versenyt	követő	48	órán	belül	írásban,	a	főtitkárnak	és/vagy	az	elnöknek,	
és/vagy	 az	 alelnöknek	 címzett	 elektronikus	 levélben	 –	 panaszt	 tehet	 az	 MDLSZ	 ügyvezető	
testületénél,	mely	testület	köteles	ezt	kivizsgálni.	

-       A	kivizsgálás	módja	az	eset	jellegétől	függően	kétféle	lehet:	

-       1)	Ha	szabályok	alkalmazására,	fegyelmi	vétség	súlyát	el	nem	érő	kérdésre	vonatkozik	a	kérés,	
akkor	mindig	egy	min.	3	fős	független	testület	feladata	lesz	a	vizsgálat,	mely	testületet	az	elnökség	
hívja	 össze	 és	 hatalmazza	 fel,	 mindig	 az	 adott	 feladatra	 vonatkozóan.	 Alapvetésként	 tagja	 a	
szakág	vezetője,	a	bírói	bizottság	elnöke	és	a	szövetség	főtitkára.	Ha	valamelyik	személy	érintett,	
akkor	 az	 elnökség	 más	 –	 egyebekben	 szakmailag	 megfelelő	 –	 személyt	 bíz	 meg	 a	 bizottsági	
részvétellel,	vagy	

-       2)	Ha	 fegyelmi	 vétség	gyanúja	merül	 fel,	 akkor	az	 elnökség	 továbbítja	 az	ügyet	 a	 Fegyelmi	
Bizottság	választott	elnökének,	mint	független	tisztségviselőnek,	további	ügyintézés	és	vizsgálat	
céljából.	

-       Az	„XY	azt	üzeni,	hogy	ez	meg	az	történt”	sajnos	nem	elég	objektív	ahhoz,	hogy	az	elnökség	
napirendre	tűzhesse	a	kérdést,	így	az	érintett	közvetlen	konkrét	beadványa	nélkül	nem	tárgyalja	
az	adott	ügyeket.	
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A	szövetség	anyagi	helyzete	
	
Kaptunk	kérdést,	hogy	hogyan	áll	a	szövetség	anyagilag.	Kijelenthetjük,	hogy	igen	jól.	A	szövetség	
anyagi	helyzete	korábban	soha	nem	látott	módon	stabil.	
	
Jobb	oldalon	látható	a	2018.	májusi	éves	rendes	
közgyűlésen	 elfogadott	 szövetségi	 költségvetés	
főtáblája,	melynek	2018.12.31-re	vetített	várható	
záró	tétele	21’160’158,-	Ft	plusz.	
	
Kérjük	 észrevenni,	 hogy	 az	 egy	 évvel	 korábbi,	
2017-es	 éves	 rendes	 közgyűlés	 még	 mínusz	
4’795’000,-	Ft-os,	azaz	negatív	éves	egyenleggel	
záródó	költségvetést	fogadott	el.	Ld.	alább.	
	
Az	új	elnökség	tevékenysége	ezzel	szemben	nem	
mínusz	 4,795	M	 Ft-ot,	 hanem	 plusz	 21	M	 Ft-ot	
ígért	Nektek	2018-ban.	

	
És	most	 lássuk	a	ma	reggeli	helyzetet	az	új	K&H	
bankszámlánkon.	 Most	 váltottunk,	 az	 OTP	
számlák	még	élnek,	ott	is	vannak	kisebb	összegek,	reméljük,	hogy	egyre	többen	használjátok	az	új	
K&H	bankszámlaszámot	a	
befizetések	 céljából.	 Év	
végével	 az	 OTP	 számlák	
teljesen	 megszűnnek.	
Amint	 látjátok,	 a	 K&H	
számlán	ma	reggel	31,5M	
Ft	 egyenleg	 szerepel	 (!),	
ami	 azt	 jelenti,	 hogy	
időarányosan,	 még	 az	
ígért	helyzetnél	is	jobban	
állunk.	 Reméljük,	 ezzel	
megválaszoltuk	 az	 ezzel	
kapcsolatban	 felmerülő	
kérdést	is.	
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IPSC	szakág	ügyei	
	
Az	IPSC	szakágon	hosszabb	ideje	egyfajta	nyugtalanság	és	–	bizonyos	alapvető	kérdésekben	–	belső	
egyet	nem	értés	tapasztalható.	Ennek	következtében	a	szakágon	belül	egy	belső	kezdeményezés	
indult	 egy	 „szakági	 gyűlés”	 összehívása	 érdekében,	 ahol	 a	 fő	 téma	 a	 szakág	 működése,	 a	
szakágvezetés	 szerkezete,	 a	 szakágvezető	 személye	 és	 hasonlók	 lettek	 volna,	 aminek	
eredményeképpen	egy	demokratikus	folyamat	indulna,	aminek	eredménye	egy	teljesen	új	szakági	
működési	modell	is	lehetne.	Az	elnökség	támogatta	a	sportolói	kezdeményezést,	össze	is	hívott	egy	
egyeztetést	ahol	a	kezdeményezők,	a	szakágvezető	és	a	régióigazgató	vettek	részt,	de	sajnos	egy	
héttel	később	a	szervezők	kiálltak	az	ügy	mögül.		
(Link:	http://www.mdlsz.sport.hu/download/2018/180911eln.pdf)		
Ezért	 az	 elnökség	 megbízta	 a	 szakágvezetőt	 a	 folyamat	 folytatásával	 és	 levezénylésével.	 A	
szakágvezető	október	31-ig	nyújtja	be	az	IPSC	szakág	működésére	vonatkozó	munkaanyagát,	amit	
ezt	követően	az	elnökség	megtárgyal.	
	
	
További	 segítségetekre	 és	 türelmetekre	 is	 számítunk.	 Kérünk,	 hogy	 teszteljétek	 az	 új	 digitális	
rendszert	és	ha	bárhol	hibát	 láttok,	 jelezzétek.	Ez	a	kérés	egyelőre	elsősorban	nem	a	tartalomra,	
hanem	a	szerkezetre,	menükre,	használhatóságra	vonatkozik.	Minden	olyan	észrevétel	segít,	amivel	
hibákat	küszöbölhetünk	ki.	
	
	
Az	MDLSZ	Elnöksége	nevében,	sporttársi	üdvözlettel,	
	
Dr.	Fábián	Lajos	-	alelnök	
	 	 	 	 				
	


