
 
 

 

MEGHÍVÓ ELNÖKSÉGI ÉRTEKEZLETRE 
 

Tisztelettel meghívlak Benneteket  Elnökségi értekezletünkre, melynek 

Időpontja: 2020.09.08. kedd 17:00 

Helye:    1135 Budapest, Lehel út 59/C, Róbert Károly Magánkórház, 5. em. tárgyaló 

(A Covid-19 helyzettől függően speciális beléptetési protokollon kell átesni mindenkinek, kérem, a 
résztvevők érkezzenek egy kicsit korábban, hogy ez ne okozzon késést.)  

Meghívottak: 

- Dr. Fábián Lajos Károly – elnök 

- Varjú János – alelnök 

- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag 

- Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag 

- Dr. Eördögh Attila – elnökségi tag 

- Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) 

- Dr. Bátonyi Attila – FB elnök (állandó meghívott) 

- Hegyi Gyula – Bírói Bizottság Elnöke (meghívott) 

- Simon László – szakágvezető, IPSC (meghívott) 

- Palkó Gábor – szakágvezető, IMSSU (meghívott) 

- Zántó István – szakágvezető, Gyorspont, hazai (meghívott) 

Napirendi pontok: 

1. Az új szerkezetű elnökségen belül a feladatok és “projektek” megosztása, modus operandi, 
felelősök kijelölése – FLK (példa javaslat): 

a. VJ, alelnök - általános koordináció a szakágak munkája fölött, főtitkári iroda, admin. 

b. RK, tag - dinamikus szakágak összekötője az elnökség részéről (IPSC, IDPA, 
Gyorskombi) + megbízott IPSC régióigazgató a végleges megoldásig 

c. KLT, tag - informatikai rendszer (mint informatikus mérnök, és programtervező 
informatikus) + IMSSU EB és minden kapcsolódó ügy, az IMSSU felé elnökségi 
összekötő szerep 

d. EA, tag - oktatási projekt, edzőképzés + informatikai rendszer + Steel Challenge és 
Gyorspont felé összekötő szerep 

2. IPSC ügyek – VJ, RK (meghívott: Simon László szakágvezető) 

3. IMSSU ügyek (szabályok, EB előkészítés, célanyagok, stb., jászberényi egyeztetés eredménye) 
- KLT, VJ (meghívott: Palkó Gábor szakágvezető) 

4. Hazai szakág ügyei – VJ, HGY (meghívott: Zántó István szakágvezető) 



 
 

 

5. IDPA szakág ügyei, rövid összefoglaló – VJ, RK 

6. Bírói képzések állása, IMSSU bírók képzése, stb. – HGY, KLT, HEZ, FLK 

7. Szept. 1-én végzett FB ellenőrzés eredménye – BA, HEZ 

8. Sportolóink szakági besorolásának lehetséges megoldásai – FLK 

9. 2021-es díjtábla előkészítése (nov. 30 határidővel) – FLK 

10. Digitális rendszerünk helyzete, további lépések, ötletek, döntések, költségvetési 
összefüggések – HEZ, FLK, majd átveszi KLT és EA 

11. 2019-es díjátadó (időpont, helyszín, lebonyolítás, felelősök) – HEZ, HGY 

12. További nemzetközi versenyek Magyarországra hozatalának lehetőségei - EA és mind 

13. Tájékoztató a HS pénzügyi keretek állásáról, pályázati lehetőségeinkről egy speciális évben, 
mikor minden késik – FLK 

14. 1-8. havi Költségvetési terv-tény helyzetünk, pénzügyeink áttekintése – FLK 

15. Egyebek 

 

 

Budapest, 2020.09.01. 

 

                                               Dr. Fábián Lajos Károly, elnök 


