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Elnökségi ülés jegyzőkönyve 
 

Időpontja: 2018. november 21. 

Helye:    Elektronikus úton lebonyolított elnökségi ülés  

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: 

- Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt 
 
 
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök 
 
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Dr. Regényi Kund és Szalai László 

Napirendi pontok: 

1) Steel Challenge EB csapat támogatása 

 
MDLSZ Elnökség 2018.11.21. / 01. számú Határozata: 

Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge csapat kérését és az évek óta 
rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és 
Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek, 
Tanács Gábornak és László Endrének a 2019-es versenyidényre való felkészülését 
segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db, összesen 15’000 db 0.22-es lőszertámogatást 
nyújt a 2019. évben, a szövetségi költségvetés 2018-as maradványkerete terhére. 

Ajánlatot kérünk a Frommertől, mint támogató partnerünktől. 

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta. 

 

2) MTTSZ Lövész-Íjász SE támogatási kérelme 

MDLSZ Elnökség 2018.11.21. / 02. számú Határozata: 

A Tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE elnöke, több mint egy évtizede folytatott utánpótlás 
és hazafias nevelési tevékenységének támogatása érdekében támogatási kérelmet 
nyújtott be a szövetség ügyvezető testületéhez, melyet a Gyorspont Szakág vezetője 
írásban támogatott és elfogadásra javasolt. Az egyesület a helyi Rudnay Gyula 
Szakgimnáziumban folytat légfegyveres lövészet oktatást, ami nagymennyiségű 
léglőszer felhasználásával jár. A diákok körében sportágunk egyre népszerűbb, az 
egyesület saját forrásai viszont végesek. 
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Az Elnökség megfontolta a kérést és a határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja 
egyhangúan támogatta.  

A tabi MTTSZ Lövész-Íjász SE 200’000,- Ft (azaz kettőszázezer forint) szövetségi 
céltámogatásban részesül. Költségvetési hely a gyorspont szakág 2018-ra a 
közgyűlés által jóváhagyott utánpótlás nevelési sora. 

 

3) Bírói ügyek 

MDLSZ Elnökség 2018.11.21 / 03. számú Határozata: 

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Bírói 
Kódex módosítását a társadalmi vita során beérkezett észrevételek, javaslatok, a 
tagok támogatásának hiánya miatt további intézkedésig levette a napirendről. 

 

4) Digitális rendszer fejlesztés, tagi és sportolói regisztráció – státusz riport 

a. A sportolói regisztráció nagyon lassan halad. Súlyos probléma, hogy sok sporttársunk 
vicces képeket, hibás, hiányos, vagy többszörözött adatokat tölt fel, amely alapján 
nem lehet a versenyengedélyét elkészíteni és kiadni.  

b. Tabódy Zoltán és a fejlesztők keményen és folyamatosan dolgoznak azon, hogy év 
vége előtt feltöltődjön a sportolói adatbázis, és a hibás adatok javításra kerüljenek, 
ezzel megakadályozva, hogy vicces és figyelmetlen sporttársaink esetleg 2019-ben 
elveszítsék fegyvertartási engedélyeiket. 

 

5) Tagfelvétel 

MDLSZ Elnökség 2018.11.21 / 04. számú Határozata: 

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a 
Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet: 

- Diana Sportlövész Klub, 7300 Paks, Kálvária u. 2., Elnök: Tar Zoltán 

 

6) 2019-es OB-k 

a. IDPA OB 

i. Időpont: 2019.07.05.-07.06. 

ii. Helyszín: Dunaújváros 

iii. Rendező: HIÚZ SE 

b. IPSC SÖRÉTES OB 

i. Időpont: 2019.09.27.-09.28. 

ii. Helyszín: Debrecen Apafa 



 
 

3. oldal, összesen: 4 

iii. Rendező: Puskás Lövész Egyesület 

c. IPSC PISZTOLY OB 

i. Időpont: 2019.10.11. – 10.13. 

ii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges) 

iii. Rendező: NKE SE 

d. GYORSPONT OB  

i. Nem érkezett tagegyesületi pályázat, a szövetség vállalja a rendezést 

ii. Időpont: 2019.09.28. – 09.29. 

iii. Helyszín: Ravazd (egyeztetés alatt, nem végleges) 

iv. Rendező: MDLSZ 

e. GYORS-KOMBINÁLT OB  

i. Időpont: 2019.08.24. – 08.25. 

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt) 

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE 

f. IMSSU OB (nemzetközi 100m / rövidpályás fém) 

i. Időpont: 2019.08.31. – 09.01. 

ii. Helyszín: Füzesabony 

iii. Rendező: MTTSZ Miskolci Vasutas SE 

g. NAGYTÁVOLSÁGÚ, NAGYKALIBERŰ PRECÍZIÓS PUSKA OB  

i. Időpont: 2019.10.05. 

ii. Helyszín: (egyeztetés alatt) 

iii. Rendező: 5 Fegyver Kupa SE 

 

h. Más versenyszámokban pályázatok egyelőre nem érkeztek, azokban 2019-ben 
OB csak akkor rendezhető, ha a késői kiírás miatt a tervezett OB más – már 
korábban kiírt – versenyekkel nem ütközik. 

 

7) IPSC szakági ügyek 

MDLSZ Elnökség 2018.11.21 / 05. számú Határozata: 

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, 2018.11.21. 
hatállyal felmentette az IPSC szakág vezetőjét, Kormányos Máriát, és 2018.11.21. 
hatállyal szakágvezetőnek kinevezte Simon László sporttársat (MDLSZ 2284). 
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8) Főtitkár váltás gyakorlati lépései 

MDLSZ Elnökség 2018.11.21 / 06. számú Határozata: 

Az Elnökség 5 tagja – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a következő 
kérdésben: 

A 2018-ban zajló 12 hónapos, előre tervezett módon zajló főtitkár váltás keretében 
Toók László főtitkár úr szerződését 2018.12.31-i hatállyal felmondtuk. Az átmenet 
biztosított, Tabódy Zoltán főtitkár jelölttel 2019.01.01. hatállyal, a jelenlegi 
megbízási szerződése helyett új, a főtitkári feladatok ellátására szóló szerződést 
kötünk. A feladatok nagy részét már jelenleg is Tabódy Zoltán végzi. 

Tabódy Zoltán 2018.12.01-től átveszi a maradék feladatokat is, gyakorlatilag 
december hónapban már ügyvivő főtitkárként végzi tevékenységét. 

2018.12.01-től a gyakorlati ügyintézés, dokumentumok küldésének címe a korábbi 
debreceni cím helyett:  

3301 EGER, Pf. 432. 
Toók László főtitkár úr búcsúztatása 2019. első negyedévében, egy későbbiekben 
megszervezésre kerülő esemény keretében történik, melynek költségeit a 2019-es 
költségvetési keretből fedezzük. 

 

 

 


