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Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

Időpontja: 2018. október 8., 17:00-22:00 

Helye:    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 
- Haiszky Ernő Zoltán – elnökségi tag 
- Varjú János – elnökségi tag 

 
Állandó meghívottak közül: 

- Toók László – főtitkár 
- Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt 
- Habencius Ferenc – Honfoglalás LK 
- Belme Attila – bírói bizottság vezetője 
- Nagy Lajos – Villanás SE 
- Markó Ferenc – Acéllövedék SE 
- Palkó Gábor IMSSU szakágvezető 

 
 
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Tabódy Zoltán és Szalai László 

Napirendi pontok: 

1) Sziluett EB 2021 

a. A jelenlévők átbeszélték a nemzetközi IMSSU verseny lehetőségét. 

MDLSZ Elnökség 2018.10.08. / 01. számú Határozata: 

Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy 
támogatja a 2021-es Sziluett EB magyarországi megrendezésének előkészítését. 

Az Elnökség felkéri Tabódy Zoltánt, hogy Habencius Ferenccel és Palkó Gáborral 
együttműködve készítse elő a kiküldendő szándéknyilatkozatunkat, melynek határideje 
2018.10.31.  

Amennyiben a szándéknyilatkozatunk pozitív fogadtatásra talál a nemzetközi 
szövetségnél, akkor az Elnökség vállalja, hogy egy projekt team-et hoz létre, amely 
projekt team minden részletre kiterjedően elvégzi az előkészítő számításokat, és a 
szükséges tervezőmunkát segíti, hogy mind infrastruktúra, mind emberi erőforrás, mind 
pénzügyi források időben rendelkezésre álljanak. 

 

2) Steel Challenge EB, vagy CE Cup kérdése 

a. Az USPSA felé a szándéknyilatkozat megküldésre került, jelenleg a választ 
várjuk. 
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b. A szakágvezető egyelőre nem tud több időt áldozni a nemzetközi verseny 
kapcsán. 

c. Az Elnökség a következő ülésig keres olyan egyesületet, lőteret, aki a Sziluett EB 
ügyéhez hasonlóan be tud állni az ügy mögé úgy, hogy a szövetség anyagilag is 
támogatja a kezdeményezést, garantálva, hogy a szervező egyesületnek ne 
legyen ebből semmiféle pénzügyi vesztesége. 

d. Ha a USPSA válasza pozitív, megtaláltuk a helyszínt és a támogató egyesületet, 
az Elnökség a sziluett ügyéhez hasonlóan létrehoz egy projekt teamet a 
szervezés érdekében.  

 

3) Bírói ügyek 

a. Az Elnökség megtárgyalta a módosított beadványt és úgy döntött, hogy 
„társadalmi” vitára bocsátja.  

b. Az etikai kódex tervezete kikerül a honlapra min. egy hónapra, és az Elnökség 
kéri a tagegyesületek vezetőit, és a bíró sporttársakat, hogy véleményezzék azt. 

c. Írásos véleményeket csak névvel ellátott formában, emailben fogadunk el, melyet 
kérünk párhuzamosan a varju.janos@mdlsz.com, a tabody.zoltan@mdlsz.com és 
a bels@belse.hu email címekre 2018.11.11-ig megküldeni. 

d. Az Elnökség ezt követően, a beérkezett javaslatok figyelembe vétele mellett 
elfogadja a kódex végső változatát, melyet 2019.01.01. hatállyal közzétesz. 

e. Javasoljuk még a bírói bizottságnak a „szövetségi versenyellenőri lista” 
áttekintését, hogy biztosan elegendő számú versenyellenőr álljon rendelkezésre 
minden versenyen. 

f. Ugyanezt javasoljuk a „lövészetvezető oktatók” lista kapcsán is. 

 

4) Digitális rendszer fejlesztés státusz riport 

a. A rendszer első üteme átadásra került, rendben működik 

b. A teljes rendszer minden további üteme időközben elkészült, tesztelésre vár.  

c. A tagegyesületi regisztráció zajlik, az egyesületeink jelentős része már regisztrált 
(67 egyesület regisztrált eddig!), de sokan még nem. Sajnos az adatkezeléshez 
hozzá nem járuló és a rendszerbe nem regisztráló egyesületeinket, illetve azok 
tagjait hátrányosan érinthetik a következmények, mert csak az adatkezelési 
felhatalmazással és csak regisztrált sportolók adatait fogjuk tudni kezelni, 
versenyengedélyét kiadni, minősítéseket nyilvántartani, stb. 

d. A sportolói regisztráció napokon belül kezdődik, amint a jogászok a GDPR-nak 
mindenben megfelelően minősítik a tervezett digitális rendszer egyes lépcsőit és 
adatkezelési szintjeit. 

 

5) 2019-es díjszabályzat előkészítése 
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a. Az Alapszabály 7.§ (4) pontja szerint: 

i. A tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melyet tárgyév március 
31. napjáig kell megfizetni. A szövetség számára fizetendő díjakat az 
elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az elnökség következő évre 
vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig 
elfogadni és december 15. napjáig közzétenni. 

b. Fentiekre való tekintettel az Elnökség felkéri Tabódy Zoltánt és Toók Lászlót, 
hogy 2018.10.31-ig állítsák össze a szövetség egységes szerkezetbe foglalt 
díjtáblázatát, melyet az elnökség szabályzat formájában határidőben közzé tud 
tenni. 

c. Alapelvként az Elnökség tagjai egyetértenek abban, hogy a jelenlegi díjak a 2019-
es versenyévadban változatanok maradjanak, vagyis semmiféle a tagokat és a 
sportolókat érintő díjemelés nem várható. 

 

6) 2019-es OB-k és kiemelt versenyek pályázatainak kiírása 

a. Az Elnökség felkéri Tabódy Zoltánt és Toók Lászlót, hogy készítse el a kiemelt 
versenyek és Országos Bajnokságok pályázati kiírását és tegye közzé a 
szövetség honlapján. 

b. A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell emlékeztetőket a szövetség támogatására 
vonatkozóan (díjak, nevezési díjak 50%-a) 

c. Cél az lenne, hogy a fenti versenyeket ki tudjuk írni 2018.11.30-ig. Ha nem lesz 
elég jelentkező, akkor az időpontokat blokkolni fogjuk, hogy később ne 
meglepetésként érjen senkit az OB/kiemelt verseny időpontja és a többi versenyt 
ehhez igazítva lehessen tervezni. 

 

7) SZMSZ (digitális rendszer és GDPR kompatibilis) frissítésének kérdése 

a. Az ügyvéddel egyeztetve folyamatban van a frissítés. 

b. Az alapszabály ismétlő részek fölöslegesek, az szmsz szerepe nem az 
alapszabály ismételgetése. 

c. A digitális rendszer indulása után tudjuk véglegesíteni, a folyamatok pontos 
letükrözése érdekében. 

d. Cél, hogy a szövetség új szmsz-e legkésőbb 2019. januártól érvénybe léphessen. 

 

8) A Felügyelő Bizottság 2018.09.25-én a könyvelőirodában és a főtitkár 
székhelyén végzett ellenőrzésének jelentése, következményes intézkedések 

a. Az Elnökség részleteiben megtárgyalta a FB jelentését és tételes intézkedési 
tervet fogadott el. Ennek részleteit külön válaszban küldi meg az FB számára. 


