


ELNÖKSÉGI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVE 

Időpontja: 2018. november 28.

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: Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Haiszky Ernő Zoltán és Szalai László

Napirendi pontok:

1) Magyar Tábor Hagyományörző és Sport Egyesület tagfelvételi kérelme

MDLSZ Elnökség 2018.11.28. / 01. számú Határozata:

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

Magyar Tábor Hagyományőrző és Sport Egyesület
9073 Bőny Szőlőhegy 45/b
Elnök: Györkös Kolos

2) Javaslat a  2019. évben felmerülő egyéb adminisztrációs költségek 
továbbszámlázása

MDLSZ Elnökség 2018.11.28. / 02. számú Határozata:

A szövetség, tagegyesületei számára ingyenes hozzáférést biztosít a 2019. évben 
bevezetésre kerülő új digtális rendszeréhez (mdlsz.com). A portálon keresztül a 
tagegyesületeknek lehetősége nyílik az elektronikus ügyintézésre (versenyengedély 
igénylése, versenykiírás, egyéb kérelmek beadása, stb.)  Az elektronikus ügyintézés 
során az adminisztrációt, naplózást és szükség esetén a közzétételt a rendszer 
automatikusan elvégzi, így jelentősen felgyorsítja és költséghatékonnyá teszi az eljárást.

Az új digitális rendszer bevezetése mellett a szövetség fentartja a lehetőséget 
tagegyesületei részére, hogy továbbra is a papír alapú, ide értve a postai levél vagy 
elektronikus levél (PDF, Word, szkennelt dokumentum, stb.) formájában történő 
ügyintézésre.  Ebben az esetben az ezzel járó adminisztrációt, naplózást és szükség 
esetén a közzétételt a szövetség megbízottja végzi el, ami a MDLSZ felé plusz költséggel 

http://mdlsz.com


jár. Azon tagegyesületek részére akik az elektronikus ügyintézés helyett a papír alapú 
ügyintézést választják, a szövetség az ezzel felmerülő plusz költséget, de maximum 
1.000 Ft/alkalom összeget, továbbszámlázhatja. 

A bevezetés időszakában (2019.02.28-ig) a szövetség a papír alapú ügyintézéssel járó 
plusz költséget teljes mértékben magára vállalja, azt nem számlázza tovább, így a 2019. 
évi versenyengedélyek, illetve az átmeneti időszakban kiírt versenyek ügyintézése 
zavartalanul bonyolítható le. Az elnökség felkéri Tabódy Zoltán megbízottat, hogy a 
digitális ügyintézés menetéről, különös tekintettel a versenyengedélyek igényléséről és 
a 2019 évi versenykiírásokról soron kívül de legkésőbb 2018. december 10-ig hírlevél 
formájában tájékoztassa a tagegyesületi vezetőket.

A határozati javaslatot az Elnökség 5 tagja egyhangúan támogatta és elfogadta.


