
 
 

 

EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet 
 

Időpontja: 2021.06.09. 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) 

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

Napirendi pontok: 

1. Gyorskombinált bírói képzések ügye, anomáliák rendezése 
a. Szikszay Tamás szakágvezető nem tudott részt venni, de írásban beküldte javaslatát. 
b. Az új szakág indulásakor a digitális rendszer fejlesztője mindenki számára bepipálta a 

gyorskombi bíróit, aki korábban más szakágakban bírói vizsgákkal rendelkezett, ami 
nem elfogadható gyakorlat, hiszen az egyik legnagyobb bírói tudást, gyakorlatot és 
figyelmet igénylő szakágról van szó. 

c. Az elnökség megtárgyalta a kérdést, és a versenyek, a sportolók biztonsága érdekében 
úgy döntött, hogy az automatizmus eredményeképpen bekerült bírói jogosultságokat 
törli. 

d. Csak azok szerepelhetnek a gyorskombinált szakág bírói listáján, akik sikeres vizsgát 
tettek, és mind a szakágvezető, mind a szövetség vezetése jóváhagyta a bírói 
minősítést. 

e. Az elnökség úgy döntött, hogy a szakágvezető által megadott listán szereplő bírók 
kitöltik az online bírói tesztet, ezt Hegyi Gyula összerendezi, jegyzőkönyvezi és az 
eredmények alapján kiadjuk a szövetségi bírói okleveleket. A Google-form elkészítése 
a szakág feladata. 

2. IPRF ügyek, PRS kapcsolatok - update (FLK) 
a. FLK ismét tájékoztatta az elnökség tagjait az alakuló szervezet kérdéseiről, a 

nemzetközi színtéren zajló folyamatokról, illetve a 2022-es VB nemzetközi előkészítési 
munkálatainak állásáról. 

b. Arról is tájékoztatta az elnökséget, hogy nemzetközi szinten is rendeztük a PRS-hez 
való IPRF viszonyulás kérdését. Nem probléma, ha országon belül a PRS is jelen van 
mint sportág, sőt, arra is biztatást kaptunk, hogy akár vonjuk be a szövetség égisze alá.  

c. Így a jövőben nem kell a két hasonló sportág versengéséből adódó konfliktusokra 
számítani. 

d. A július elején megrendezésre kerülő Kahles Workshop-ot a szövetség elviekben 
támogatja. 



 
 

 

3. Költségvetési helyzetünk 
a. Anyagi helyzetünk stabil. Bevételi terveink már gyakorlatilag teljesültek, kiadási 

oldalon időarányosan tartjuk a közgyűlés által elfogadott ütemet. 
4. Tagdíjtartozással rendelkező egyesületek ügye 

a. A főtitkári iroda az Alapszabály szerinti eljárást követi. A 03.31-ig – illetve az azóta 
elmúlt időszakban – tagdíjukat nem rendező egyesületek tájékoztatása megtörtént, 
jún. 30 után tagsági jogviszonyukat az alapszabály adta jogánál fogva az elnökség meg 
fogja szüntetni. Versenyzőik számára átigazolási lehetőséget biztosít a 
versenyengedélyük megtartása érdekében, aki ezzel nem él, az versenyengedélyét, 
illetve ebből következő jogait elveszti. 

5. USPSA, és Steel Challenge 
a. Tagfelvételünk megtörtént mindkét szervezetben. Ld. Elnökségi Hírlevél 85. szám. EA 

tájékoztatta az elnökséget a Central European Open Level III Steel Challenge Match 
előkészületi lépéseiről. 

6. Egyebek 
a. Lőtér ügyek 

i. FLK tájékoztatta az elnökség tagjait a potenciális partnerekkel folytatott 
tárgyalások állásáról 

b. Angol nyelvű honlap ügye 
i. A kétnyelvű honlap teljesen új webmotor fejlesztést igényelne, ez most nem 

opció 
ii. A „Rólunk” főoldal esetleg lefordítható és az angol nyelvű HDSSF logó 

kikerülhetne. Ezt gondoljuk tovább. 
c. Honlap galéria frissítés kérdése 

i. Fotók gyűjtése folyamatban, galéria frissítése zajlik 
d. Találkozó Sándor Zsolt vezérőrnagy úrral 

i. Ld. Elnökségi Hírlevél 86. szám. Jelentkezőket a főtitkár gyűjti. 
ii. Amint a lista összeállt, FLK tájékoztatást ad az MH felé és próbálja tovább vinni 

a tárgyalásokat egy írásos megállapodás aláírása érdekében 
e. Bírói állománytábla frissítése 

i. HGy és HEZ kidolgozzák a megoldást a bírói állománytábla frissítésére 
vonatkozóan. Határidő: 2021.06.30. 

Budapest, 2021.06.09.  

 

                                                

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök 

 


