
 
 

 

ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE 
 

Időpontja: 2019. július 1. 

Helye: 5471 Tiszakürt, Orgona köz 1.  

Jelen vannak: 

- Szalai László – elnök 

- Dr. Fábián Lajos – alelnök 

- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag 

- Varjú János – elnökségi tag 

- Haiszky Ernő – elnökségi tag 

- Tabódy Zoltán – főtitkár 

- Hegyi Gyula – a bírói bizottság elnöke 

A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos 

A jegyzőkönyvet hitelesíti: Szalai László, és Hegyi Gyula 

 

Napirendi pontokkal kapcsolatos emlékeztető: 

 

1) Sziluett EB 2021 előkészítésének állása 

a. Főtitkári beszámoló az előkészítő bizottság (Medveczki Zoltán és Kovács 
Lajos Tibor) információi alapján 

i. Sajnos a 2019.05.30-i elnökségi ülés és az ottani döntés óta az ott 
felállított szervező bizottság nem küldött semmiféle anyagot a 
főtitkárnak, vagy az elnökségnek. 

ii. A Honfoglalás LLK – 2019.05.30-i megállapodás szerinti – 
kötelezettségvállaló nyilatkozata sem érkezett meg. 

iii. Az eredeti határozat és megállapodás szövege egy hónapja fent van a 
honlapon, érdeklődők számára ott elérhető. 

b. Elnökségi döntés a pályázat beadásáról, vagy be nem adására vonatkozóan 

i. A fenti információk hiányában az elnökség nem tudta tárgyalni a 
napirendet, és a mai ülésén dönteni nem tudott. Várjuk a szervező 
nyilatkozatát és előzetes terveket. 

 

2) A 20 éves jubileumi rendezvény szervezésének kérdései (egyben 2018-as 
díjátadó, illetve a szövetség történetében jelentős szerepet vállaló sporttársaink 
egyedi elismeréseinek átadó ünnepi eseménye) 



 
 

 

a. A hármas funkció szem előtt tartása mellett, egy esemény során szeretnénk a 
20 éves jubileumi rendezvényt, a 2018-as díjátadót és a szövetség elmúlt 20 
évében jelentős szerepet játszó személyek elismeréseinek átadóját 
megtartani 

b. A rendezvény minél magasabb színvonalú lebonyolítása érdekében, valamint 
belső kapacitás hiányában az elnökség úgy döntött, hogy legalább három 
ajánlatot kér be különböző rendezvényszervező cégektől, és külsős 
segítséget vesz igénybe a szervezés és lebonyolítás során. 

i. Felelős: Főtitkár 

ii. Határidő: azonnal, folyamatos 

c. A cél nem csak a rendezvény profi lebonyolítása és megszervezése, hanem 
párhuzamosan, egy a szövetség elmúlt 20 évének nyomtatott összefoglalóját 
tartalmazó kiadvány és profi fotós, videós bevonásával későbbi 
vírusmarketingre alkalmas video slotok készítése is. 

d. A költségvetési forrás a közgyűlés által erre a célra megszavazott 
költségvetés 11. sora. 

e. A rendezvény tervezett ideje:  

i. November 7 csütörtök, vagy november 21. csütörtök. 

 

3) Kintlévőségeink kezelése, aktuális helyzet – Főtitkári beszámoló 

a. 2019.06.13-ára jelentősen csökkent a nem fizető egyesületek száma és a 
teljes kintlévőségi állomány 1,3M Ft-ra csökkent a korábbi 5,4 milliós 
összegről. 

b. Felszólító levelek hatására sokan rendezték a tartozásaikat, ennek 
köszönhető az összeg csökkenése. 

c. A még tartozó egyesületek már utolsó, ügyvédi felszólítást kaptak, melynek 
hatástalansága esetén a tartozó egyesületek tagsági viszonyát fel fogjuk 
mondani. 

d. Az Elnökség ismételten emlékezteti a főtitkár urat, hogy a tartozással 
rendelkező egyesületek számára semmiféle szövetségi szolgáltatás nem 
nyújtható a tartozás rendezéséig. (verseny regisztráció, versenyengedély, 
stb.) 

 

4) A közgyűlés által elfogadott éves költségvetés aktuális állása – Főtitkári 
beszámoló 

a. A közgyűlés által elfogadott 2019-es szövetségi költségvetés állása 
2019.06.16-án: 

i. Tervezett éves bevételek 12 hónapra: 29,287M Ft 



 
 

 

ii. 2019.06.16-ig beérkezett bevételek: 27,049M Ft  

1. A bevételi terv 92,4%-a alig fél év alatt teljesült. 

iii. Tervezett éves kiadások 12 hónapra: 30,471M Ft 

iv. 2019.06.16-ig könyvelt kiadások: 7,485M Ft M Ft  

1. A jóváhagyott kiadások mindössze 24,6%-a ment ki eddig a 
bankszámlánkról. 

b. Az elnökség megállapítja, hogy a könyvelés naprakész, szövetség 
gazdálkodása felelős, anyagi helyzete stabil, és időarányosan a sarokszámok 
jól megfelelnek a közgyűlés által jóváhagyott keretszámoknak.  

5) Bírói ügyek – Hegyi Gyula beszámolója a 2019. I. félévi tapasztalatokról 

a. Átadás-átvétel megtörtént 

b. Egyre növekvő érdeklődés érezhető külsősök, és hivatásos állományú 
szervezetek részéről. BV,TEK, Honvéd Koronaőrség, stb. hivatásos 
állományú emberei jelentkeznek és vizsgáznak tanfolyamainkon. A nem 
MDLSZ tagok 10eFt-os vizsgadíja jelentős bevételi forrás is a szövetség 
számára. 

c. Az Elnökség kérte a bírói bizottság vezetőjét, hogy a színvonal tartására és 
folyamatos emelésére figyeljen oda. Fontos egy új oktatói generáció 
kinevelése, akik megbízhatóan adnák tovább a szükséges ismereteket. 

 

AZ MDLSZ Elnökségnek 2019.07.01/01. számú határozata 

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.: 

2019.07.01-től a szövetség bírói tanfolyamain csak olyan résztvevő tehet bírói 
alapvizsgát, aki a 49/2004 (VIII.31.) BM rendeletben előírt követelmények szerinti 
kombinált, vagyis minden lőfegyver kategóriára vonatkozó hatósági fegyverismereti 
vizsgával rendelkezik. 

Indoklás: a szövetség versenyeinek biztonsága érdekében alapvető fontosságú, hogy 
bíróként csak olyan sporttársak vezethessenek versenyeket, lövészeteket, akik 
legalább a rendeletben előírt elméleti és gyakorlati jártassági feltételeknek előzetesen 
megfeleltek. 

 

 

AZ MDLSZ Elnökségnek 2019.07.01/02. számú határozata 

Az Elnökség 5 tagja egyhangúan a következő határozatot hozza.: 

A szövetség megkezdi a régi bírói igazolványok cseréjét. A csere időszaka 2019.07.01- 
- 2019.12.31.ig terjedő 6 hónapos időszak. Ebben az időszakban az igazolványok cseréje 
ingyenes. Ennek feltétele a régi igazolvány főtitkárnak történő postai megküldése. 



 
 

 

Amint a Főtitkár megkapta, elkészítteti az újat és megküldi az érintett bírónak. A 
határozat célja egy új, naprakész bírói nyilvántartás elkészítése.  

 

6) A lőtérfejlesztési pályázat tanulságai 

a. A meghirdetett pályázatra négy pályázó küldte be anyagát, a feltételeknek 
mind megfelelt, így a keret lehetővé tette, hogy minden pályázó elnyerje a 
200eFt fejlesztési támogatást. 

7) IPA NAV szervezet együttműködés kérdései, hasonló – kölcsönösen előnyös – 
együttműködési kezdeményezések a jövőben 

a. A szervezet felvételre került 

b. Közös programok kidolgozása folyamatban. Várjuk az IPA NAV konkrét 
anyagait és javaslatát. 

8) Egyebek 

a. Minősítések és minősítési rendszer ügyei 

i. A digitális rendszer eredeti fejlesztési ütemezése szerint a minősítések 
automatizációja 2020 év végéig várható. 

ii. Az új rendszer indulásáig a Kovács Attila által vezetett régi rendszer 
van érvényben. Speciális, egyedi döntést igénylő kérdésekben, 
esetleges viták esetén Varjú János elnökségi tag az illetékes 
szövetségi kontakt. 

b. A Lupa-szigeti HS rendezvényen való szereplésünkről Haiszky Ernő 
elnökségi tag számolt be az elnökségnek. A rendezvény jól sikerült, viszont a 
résztvevők száma nem biztos, hogy a jövőben igazolja a részvétel 
nagyságrendjét. Az időjárás sem segített a rendezőknek, a nagy eső 
nyilvánvalóan nem használt az esemény látogatottságának. 

c. IPSC világszövetség küldöttsége Budapesten 

i. Vitalij Kljusin úr, az IPSC világszövetség elnöke, Jaanus Vihrlo úr, az 
Észt régió elnöke, és Aleksandr Miljukov urak 2019.07.11-07.13. 
időszakban az MDLSZ meghívására Budapesten tartózkodnak. 

ii. Ebben az időszakban Kljusin úr Missia tréninget is tart, illetve a 
látogatás adta alkalom sportdiplomáciai kapcsolataink építése 
szempontjából is fontos. 

iii. A látogatás költségeit a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés 23. 
sorában szereplő tartalékkeret terhére könyveljük. 

 


