
 
 

 

EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet 
 

Időpontja: 2021.05.18. kedd 18:00-21:00 

Helye:    Microsoft Teams videokonferencia 

Jelen vannak: 

- Dr. Fábián Lajos Károly – elnök (FLK) 

- Varjú János – alelnök (VJ) 

- Dr. Regényi Kund – elnökségi tag (RK) 

- Kovács Lajos Tibor – elnökségi tag (KLT) 

- Dr. Eördögh Attila – elnökségi tag (EA) 

- Haiszky Ernő Zoltán – főtitkár (állandó meghívott) (HEZ) 

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

- Zántó István – szakágvezető (meghívott 1. napirend) (ZI) 

- Hegyi Gyula -  a bírói bizottság elnöke (meghívott) (HGy) 

Napirendi pontok: 

1. Problémák a versenyellenőri rendszerben 
a. Nem minden verseny előtt kerül kijelölésre a versenyellenőr személye, pedig ez a 

szövetség versenyrendezési szabályzata értelmében kötelező lenne. Szakágaink eltérő 
bírói rendszerben működnek, a dinamikus szakágakban a range master szerepe átfed 
a nem dinamikus szakágak versenyellenőri feladataival. 

b. Megállapodás született, mely szerint a versenyek kiírása során kötelező elemként meg 
kell jelölni a versenyellenőr / range master személyét. E nélkül a verseny nem kerülhet 
jóváhagyásra. 

c. Át kell tekinteni a versenyellenőrök pontos feladatleírását, és a versenyellenőri 
jegyzőkönyv kötelező tartalmát és hogy azt ki és milyen formában küldheti be a 
főtitkárnak. Ha szükséges, ezek alapján módosítható a szabályzat. Felelős: HGy, ZI, VJ, 
KLT, EA. Határidő. június 15.  

2. Sportági PR aktivitás  
a. KLT koordinálásában kaptunk egy kedvező ajánlatot. Évek óta nem használtuk ki az 

elfogadott költségvetési sorokban jóváhagyott összegeket. 
b. Az MDLSZ népszerűsítése és megismertetése érdekében sajtótájékoztatóval induló 

eseménysor indulna. Részletek kidolgozás alatt. 
3. IPRF 

a. FLK tájékoztatta az elnökség tagjait az alakuló szervezet kérdéseiről, a nemzetközi 
színtéren zajló folyamatokról. 

4. USPSA 
a. Nincs friss infó, EA és RK utánajár, hogy a tagdíj levonásra került-e a megadott 

kártyáról. Ha igen, akkor a nemzetközi versenyt fel kell tennünk a nemzetközi 
versenynaptárba. 



 
 

 

5. Egyebek 
a. Társszövetségben zajló konfliktus 

i. FLK bizalmasan tájékoztatta az elnökség tagjait a társszövetség vezetésével 
folytatott információcseréről, a sajtóhírek hátteréről. 

b. Lőtér ügyek 
i. FLK tájékoztatta az elnökség tagjait a potenciális partnerekkel folytatott 

tárgyalások állásáról 
c. MDLSZ logós ajándéktárgyak ügye 

i. A megállapodás tervezete elkészült, véglegesítés folyamatban 
d. Honlap galéria frissítés kérdése 

i. Fotók gyűjtése folyamatban, galéria frissítése zajlik 
e. Munkatársainkat és sporttársainkat sportlőfegyvere megszerzése érdekében 

fenyegető agresszív sportolónk ügye 
i. Az elnökség megtárgyalta a szokatlan ügyet. Ilyen sportolói magatartással, a 

célja elérése érdekében a munkatársainkat fenyegető sportoló olyan érzelmi 
instabilitásról tesz folyamatosan tanúbizonyságot, olyan viselkedéskontroll 
problémái vannak, ami kérdőjelessé teszi, hogy egyáltalán jó-e sportfegyvert 
adni a kezébe, illetve a szövetség tagjai között van-e helye. Aki ilyen erőszakkal 
próbál lőfegyverhez jutni, annak nem való saját jogú lőfegyver. Az elnökség 
egyhangúan úgy döntött, hogy nem adja ki a szakszövetségi ajánlást. 

f. Találkozó Sándor Zsolt vezérőrnagy úrral 
i. FLK és HGY informálta az elnökséget a tárgyalásról és az együttműködés 

lehetőségeiről, amit az elnökség örömmel fogadott 

Budapest, 2021.05.18.  

 

                                                

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök 

 


