
 
 

 

EMLÉKEZTETŐ – Elnökségi értekezlet 
 

Időpontja: 2021.08.16. hétfő 18:00-22:00 

Helye:    1134 Bp. Róbert Károly krt. 64-66. III. em. + 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) (BA) 

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

- Zántó István – Gyorspont szakág vezetője (meghívott) (ZI) 

Napirendi pontok: 

1. Bírói ügyek, versenyellenőri és egyéb kérdések 
a. Az elnökség megbeszélte HGY és ZI javaslatát, aminek alapján véglegesítésre kerül a 

versenyrendezési szabályzat, rendezve a versenyellenőri kérdést. Új egyoldalas 
jegyzőkönyv forma is készül minden szakágban. 

b. Határidő: Szeptember vége. Tervezett hatályba lépés 2022.01.01. 
2. 2021-es Gyorspont OB-vel kapcsolatos problémák 

a. Az elnökség megtárgyalta a legutóbbi GyP OB kapcsán felmerült problémákat és 
megbízta VJ alelnököt az ügy további kezelésével, a rendező egyesülettel való 
egyeztetéssel és kommunikációval. Ezzel párhuzamosan VJ, ZI, és HGY áttekinti a 
vonatkozó szabálykönyveket és ha szükséges, módosítási javaslatokat tesznek. 

3. IPRF ügyek, végleges szabályok, VB előkészítése 
a. Szabálykönyv végleges, a potenciális nevezettek számait gyűjti a világszövetség 
b. Előkészítő munka folyamatban a tatai dandárnál is.  

4. IMMSU szakág ügyei, belső konfliktusok, esetleges szabálymódosítás 
a. KLT előterjesztése alapján: 

i. Serdülők versenyeztetése: 
1. Mivel az utánpótlás versenyeztetését a szakemberek különböző módon 

képzelték el, ezért egy edzőkből és utánpótlást nevelő klubvezetőkből 
álló fórum javaslatai alapján a szakágvezetés kidolgozta a jövő évre 
érvényes szabálymódosítást. Az új szabályozás egy kompromisszumos 
megoldás (a serdülők állva, de egy ponton feltámasztott légpuskával 
lőhetnek). 

ii. Nagykaliberű IMSSU OB: A szakágvezetés mérlegeli a lehetőségeket. 



 
 

 

 

5. MH TTP-MDLSZ együttműködés 
a. Az új parancsnoki struktúra kialakult, HGY segítségével szervezzük a következő 

személyes találkozót, addig nem tudunk továbblépni.  
6. USPSA és Steel Challenge 

a. EA tájékoztatta az elnökséget a szakág ügyeiről, és a Central European Open verseny 
előkészítésének állásáról. Halad a nevezések folyamata, 140 helyre már csak 15 szabad 
hely van. Kb. 10 fő nemzetközi versenyző nevezett, érdeklődés van, de a Covid helyzet 
miatti bizonytalanság egyelőre nem segít a nemzetközi létszám növelésében. 

7. Egyebek 
a. Fórum 

i. A szövetségi „Fórum” fejlesztése elkészült, tesztelés alatt. 
ii. KLT elkészítette a szövetség „Fórum” rendszerének használati szabálykönyvét, 

ami még jogi revízió és véglegesítés tárgya. 
iii. A használati utasítás is készül. 

b. Előnevezési rendszer 
i. Éles tesztüzemben, egyre többen használják. 

ii. A felmerülő apróságok kezelése, javítása folyamatos. 
c. Aktuális költségvetési helyzet 

i. Bevételek teljesültek, időarányos kiadások rendben, anyagi helyzetünk stabil 
d. Timberland tagegyesület tagi jogviszonyának felmondása 

i. Az Elnökség 2021.08.16./01. számú határozata  
Az MDLSZ Elnöksége 5 egyhangú igen szavazattal úgy határozott, hogy a 
szövetség Alapszabálya 10.§ (4) ba) pontja alapján 2021.08.16-i hatállyal a 
Timberland Sportegyesület (8394 Alsópáhok, Fő utca 218.). tagsági 
jogiszonyát felmondja. 
A Szövetség a jelzett egyesület MDLSZ tagsági jogviszony felmondásának 
tényét közzéteszi az www.mdlsz.com honlapon, elektronikus levélben 
tájékoztatja az érintett egyesület elnökét a klub, szövetségi rendszerbe 
regisztrált e-mail címén, valamint hagyományos postai levél útján is eljuttatja 
az elnökségi határozatot a klub székhelyére. Nevezett sportegyesület 
többszöri telefonos egyeztetés után sem fizette meg a szövetségi éves 
tagsági díjat, a főtitkár által írt felszólító levelekre sem elektronikusan sem 
pedig postai levél útján nem reagált, észrevételt nem tett. A postai úton 
megküldött felszólító leveleket nem vette át, a levelek „Nem kereste” 
jelzéssel érkeztek vissza a szövetségi irodába.  

 

Budapest, 2021.08.16.  

 

                                                

Dr. Fábián Lajos Károly, elnök 


