
 
 

 

ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLET JEGYZŐKÖNYVE 

Időpontja: 2019.11.25. hétfő 16:30 

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 

- Varjú János – elnökségi tag 

- Haiszky Ernő – elnökségi tag 

- Tabódy Zoltán – főtitkár 

- Dr. Bátonyi Attila – FB elnök 

- Hegyi Gyula – Bírói Bizottság Elnöke 

- Szikszay Tamás 

- Matuska Pál 

- Zántó István  

- Markó Ferenc 

- Palkó Gábor 

- Szegedi Márk 

A jegyzőkönyvet vezeti: dr. Fábián Lajos 

Napirendi pontok: 

1. Szikszay Tamás precíziós lövészet fejlesztési javaslata 
 

a. Szikszay Tamás szeptember végén benyújtott javaslata alapján az elnökség 
megtárgyalta a javaslatot és a következő elvekben egyezett meg az érintettek 
részvételével: 

i. A szövetség szakági szerkezete nem változik, új szakág létrehozásának 
tervéről nincs szó, ezt az elnökség nem is támogatná ebben a formában. 

ii. Az alábbiak egy év próbaidőre szólnak, 2020 naptári év végéig, aminek végén 
elemezzük a tanulságokat és döntünk a további lépésekről. 

iii. A kiskaliberű számok koordinációját Matuska Pál végzi, Szikszay Tamás 
szívesebben koordinálja a nagykaliberű számok ügyeit. A Hazai számok 
változatlanul Zántó István szakágvezető által vezetett szakághoz tartoznak. 

iv. A versenyszámok határa a statikus és a dinamikus számok között kell hogy 
húzódjon. Aki a nyugodtabb, valóban precíziós lövészetet kedveli és keresi, 
találja meg a neki megfelelő versenyszámot, aki viszont a dinamikusabb, 
„hegyivadász” jellegű versenyeket keresi, függetlenül attól, hogy tagja-e 



 
 

 

egyáltalán szövetségünknek, szintén találja meg a neki megfelelő 
versenyszámot. A cél, hogy minden – a precíziós és dinamikus, de hosszabb 
távú – diszciplína iránt érdeklődő számára tudjunk versenyzési lehetőséget 
nyújtani, ezzel is növelve szövetségünk népszerűségét. 

v. A továbbiak egyeztetése, és főleg a szabálykönyvek véglegesítése Hegyi 
Gyula vezetésével, Szikszay Tamás és Matuska Pál részvételével történik. Az 
újdonság miatt, illetve a rövid rendelkezésre álló idő okán, az új szabályok 
véglegesítése áthúzódhat a következő naptári év elejére. 

vi. A most érvényben lévő MDLSZ precíziós szabálykönyvek szerinti 
versenyszámok fennmaradása is cél, országos bajnokságon is kell, hogy ezek 
szerepeljenek, miközben az új, dinamikus versenyszámok is elindulnak teszt 
jelleggel. A most érvényben lévő szabálykönyv is lehetővé teszi akár 1000 
méterig történő verseny kiírását, tehát a távok növelése, illetve új távok 
beillesztése már a jelenlegi szabálykönyv szerint is lehetséges. 

vii. Az elnökség köszöni elsősorban Szikszay Tamás, de ugyanúgy Matuska Pál, 
Zántó István, és Hegyi Gyula erőfeszítéseit (és mindenki másét), mely 
erőfeszítések a szövetség versenyrendszerének fejlesztését, és minél több 
érdeklődő sportlövész megszólítását célozzák. 

 
2. Költségvetés állása – soronkénti áttekintés  

 
a. A költségvetés állása időarányosan megfelel a közgyűlés által elfogadott 

sarokszámoknak.  
b. A szövetség 2019-es bevételi számai már 10. hó végével teljesültek, költség oldalon is 

kedvezőbb a helyzet mint az elfogadott sarokszámok, bár itt még jelentős tételek 
kifizetése várható az év utolsó hónapjaiban. 

c. Jelen állás szerint a szövetségi költségvetés kiadási, és bevételi fő sarokszáma a 
közgyűlés által elfogadottak szerint alakul. 

 
3. 20. éves jubileumi rendezvény értékelése 

 
a. Az elnökség áttekintette a tapasztalatokat. A rendezvény összességében pozitív 

visszahangot keltett mind a tagság, mind a nagyobb nyilvánosság (sajtóközlemény), 
mind a kormányzati tisztségviselők és társszövetségek részéről. 

b. Az utolsó költségelemek kifizetése még zajlik, amint a teljes kép összeállt, külön 
megvizsgáljuk a költségekkel szerzett tapasztalatokat. Az eddig rendelkezésre álló 
számok alapján a rendezvény tényleges költségei a tervezett keretek között 
maradnak, maximum minimális kiegészítésre lesz szükség a közgyűlés által 
jóváhagyott tartalék keretből. 

c. Az elnökség tervezi, hogy 2020 folyamán egyfajta MDLSZ életmű díj kitüntetést 
alapít, melynek átadására a mindenkori éves díjátadón, vagy külön eseményen 
kerülne sor 2-4, valóban hosszú ideje jelentős szerepet vállalt sporttárs számára. 
Ennek részleteire 2020 elején térünk vissza. 

d. A főtitkár – Hegyi Gyula szövegterve alapján – elkészít egy kedves köszönő oklevelet, 
melyet a díjaink elkészítésében hathatósan közreműködő MH egység 
parancsnokának átadunk, kifejezve köszönetünket. Határidő. azonnal 

 
4. 2020-as OB-k kiírása 



 
 

 

 
Az Elnökség 2019.11.25./01 számú határozata melyet az elnökségi tagok 5 egyhangú igen 
szavazatával hozott a 2020-as OB-k rendezése kapcsán, a beérkezett pályázatok alapján. 

a. Gyorspont 
i. örömmel vettük, hogy három pályázat is érkezett, a Paragun Ravazdon, a 

Sitmar-MVSE együtt Füzesabonyban, valamint az Üllői LK, Üllőn rendezné a 
versenyt. 

ii. Az elnökség a szakágvezető véleményét is meghallgatva, egyhangúan az 
Üllői Lövészklubnak ítélte a rendezés jogát. A döntésben fő szempont volt a 
központi elhelyezkedésű lőtér, ugyanis a Gyorspont OB a talán legnagyobb 
létszámot megmozgató országos bajnokságunk, így fontos szempont, hogy 
sem a keleti, sem a nyugati megyékből érkezőknek ne legyenek túl nagy 
utazási költségei, és egyenlő időráfordítással elérjék a helyszínt. 

iii. Dátum: 2020.06.05. - 06.06. 
b. IDPA 

i. Egy pályázat: Hiúz SE, Dunaújváros 
ii. Dátum: 2020.07.04. – 07.05. 

c. IMSSU 
i. Egy pályázat: MVSE, Füzesabony 

ii. Dátum: 2020.08.29.-08.30. 
d. Precíziós Kiskaliberű Puska 50m 

i. Egy pályázat: Tatabánya LK 
ii. Dátum: 2020.09.20. 

e. Precíziós Kiskaliberű Puska nagytávolságú 
i. Egy pályázat: Viharsarki SE, Békéscsaba 

ii. Dátum: 2020.10.02. – 10.03. 
f. Rapid Gyorspont 

i. Egy pályázat: MTTSZ Tab, Tab 
ii. Dátum: 2020.09.11. – 09.13. 

g. Steel challenge 
i. Egy pályázat: Celeritas, Dunaújváros 

ii. 2020.09.06. 
h. Nagykaliberű puska precíziós OB 

i. Egy pályázat: 5Fegyver Kupa, Kunhegyes 
ii. Dátum: 2020.06.13. 

i. Gyorskombinált 
i. Egy pályázat: 5Fegyver Kupa, Kunhegyes 

ii. Dátum: 2020.09.05. 
 

5. 2020-as szabálykönyvek 
 

a. Az idei évben először, a növekvő szakági önállóság jegyében az elnökség úgy döntött, 
hogy változtatás nélkül elfogadja a szakágaktól érkező, és a szakágvezető által - a szakági 
bírói delegált valamint a bírói bizottság elnökének véleményezését követő - személyesen 
jóváhagyott módosítási javaslatait, feltételezve, hogy ezek nem rontják a versenyek 
biztonságát, illetve a nemzetközi szakágaink esetében nem mennek szembe a nemzetközi 
szabályokkal.  



 
 

 

b. Minden szakág be is küldte a javaslatait többé-kevésbé kidolgozott formában, de 
ezek még nem alkalmasak közzétételre. 

c. Az elnökség kéri a szakágvezetőket, hogy az eddig beküldött anyagokat még 
egyszer nézzék át, foglalják egységes szerkezetbe és PDF formában küldjék meg az 
mdlsz@mdlsz.com email címre legkésőbb 2019.11.30-ig. 

d. A beérkezett letisztázott anyagokat a főtitkár további módosítás nélkül fogja feltenni 
a honlapra. Ha bárkinek, bármilyen észrevétele lenne a szabálykönyvekkel 
kapcsolatban, annak a szakágvezetőt kell majd keresnie. 

e. Hegyi Gyula, mint a bírói bizottság vezetője vállalata, hogy amint minden 
szabálykönyv elnyerte 2020-as végleges formáját, ő az egységes szabálykönyvbe 
azokat beilleszti és összefésüli. 

 
6. Egészségügyi szabályzat kiegészítése 

 
a. Mivel az előterjesztés nem érkezett meg az elnökségi ülés előtt, az elnökség nem 

tárgyalta. (A javaslattevő egyetlen elnökségi tagnak küldte meg, így az elnökség nem 
tudott felkészülni annak megbeszélésére és esetleges döntésre.) 

 
7. Digitális rendszer státusza (mire képes, mire nem, hol tartunk 2019 végén) 

 
a. A főtitkár rövid demóval bemutatta a fejlesztés következő, egyben végső lépéseit. 
b. 2020 elejétől mind a versenyeredmények nyilvántartása, mind a minősítések 

automatikus nyomon követése, mind a bírói pontok nyilvántartása megoldódik a 
digitális rendszer segítségével. 

c. További funkciók segítik a tagegyesületi vezetőket tagjaik ügyeinek elektronikus 
csatornákon történő, gyorsabb és hatékonyabb ügyintézése érdekében. 

d. A tesztek jelenleg is zajlanak.  
e. Még decemberben részletes körlevélben tájékoztatjuk a tagságot a rendszer 

továbbfejlesztett verziójának működéséről és használatáról.  
f. 2020-ban szeretnénk elérni, hogy a jelenlegi kb. 95% helyett, az ügyintézés közel 

100%-a digitális úton történjen.  
 

8. Bírói pontgyűjtők ügye – digitalizálás lehetőségei 
 

a. Ld. fent a 7. pontban. 
b. A 2019-es pontok kezelése, gyűjtése még a hagyományos úton történik. 

 
9. 2019-es díjátadó és közgyűlés időzítése 2020 első negyedévben 

 
a. 2020.03.22 vasárnap az első közgyűlés, valamint a 2019-es díjátadó időpontja 
b. Megismételt közgyűlés 2020.03.29., vasárnap  

 
10. Egyebek 

 
a. 1 fő irodai asszisztens kérdése 2020-tól (az idei fél helyett) 

 
i. A jelentősen megnövekedett taglétszám indokolja a félállású asszisztens 

teljes munkaidősre bővítését. Egyetlen ilyen méretű szövetség sem működik 



 
 

 

legalább egy főtitkár és egy asszisztens nélkül. A jelenlegi részállásban 
foglalkoztatott asszisztens mellé még egy hasonlóan részállású munkatárs 
foglalkoztatása, azaz összesen egy főállású költséghely (szemben a mostani 
félállással) támogatandó 

ii. Ízelítő a jelenlegi munka statisztikából 2019. január - október: 
1. 6’276 email 
2. 2’300 postai küldemény (kimenő) 
3. 757 új sportoló rögzítése 
4. 1’041 számla kiállítása 
5. 920 fegyver igazolás 
6. 231 évközi minősítés 
7. 3’298 plasztik kártya nyomtatása 
8. Napi 6-7 óra telefonálás 

iii. Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy kezdjen keresni alkalmas jelöltet. A 
költségvetésben szerepeltetni fogjuk a költséghelyet, amit természetesen a 
márciusi közgyűlés elé kell vinnünk elfogadásra.  
 

b. 2020 évi díjtábla 
 

i. Az elnökség digitális szavazás útján fogja elfogadni a díjtáblát. 
ii. A főtitkár küldi köremailben emailben 48 órán belül. 

iii. Egyetlen tétel képezte vita tárgyát: 
1. Jelenleg 1’000 Ft az elveszett (vagy évközi minősítésben újragyártott) 

plasztik kártyák (versenyengedélyek) pótlása, ami már az önköltséget 
sem fedezi (nyomtatás, munkaidő, posta, stb.) 

2. Az elnökség egyhangúan egyetértett abban, hogy az ilyen esetek díja 
egységesen 3’000,- Ft-ra emelkedik. 

iv. A többi díjtétel 2020-ban változatlan marad. 
 

c. NVESZ sokadik, általunk nem teljesített kérése 
 

i. Az NVESZ harmadik emailben kéri, hogy küldjünk egyetlen akciófotót a jövő 
évi NVESZ versenynaptárba, amire valamilyen oknál fogva eddig nem került 
sor. 

ii. Ez rossz fényt vet ránk, miközben támogatásért és befogadásért lobbizunk. 
iii. Az elnökség felszólítja a főtitkárt, hogy tegyen eleget a kérésnek. 
iv. Határidő: azonnal 

 
d. Új kártyanyomtató beszerzése 

 
i. A tönkrement nyomtató helyett új beszerzése elkerülhetetlen 

ii. A tartalék keret terhére nettó 348’690,- Ft-ért a Digicode Kft-től 
megrendelheti a főtitkár az új nyomtatót. (Ellenajánlat nettó 379eFt volt) 

iii. Típusszám: ZC32-000C000EM00 
iv. Ez is illusztrálja, hogy miért szükséges az elveszett kártyák, vagy a már 

kibocsátott versenyengedélyek, sportoló kérésére történő évközi cseréjének 
díját emelni. Ld. fentebb. 
 



 
 

 

e. Verseny indítógépek ügye (gyorspont és rapid gyorspont versenyszámokhoz) 
i. Zántó istván és Markó Ferenc bemutatták a demó készüléket az elnökségnek. 

ii. Az elnökség támogatja 30 db eszköz legyártatását és beszerzését 42’000,- Ft 
egységáron (alanyi adómentes gyártótól, azaz áfá-tól mentesen) 

iii. Teljes várható költség 1’260’000,-, melynek fele előlegként még ebben a 
naptári évben kerül kifizetésre, második fele szállításkor esedékes. 

iv. A főtitkár megszervezi a szerződést a gyártóval, komoly garanciákkal a 
szövetség érdekében. Határidő: azonnal 

v. Előlegbekérőre fizetjük a felét, szállításkor a második felét. 
vi. A költségvetési hely a gyorspont szakág éves költségvetési kerete.  

vii. A 2020-ra áthúzódó részt a 2020-as költségvetésben plusz tételként visszük a 
közgyűlés elé, remélve, hogy a közgyűlés elfogadja. 

 

 

                                             


