Elnökségi ülés jegyzőkönyve
Időpontja: 2018. szeptember 11., 18:30-22:00
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
- Haiszky Ernő Zoltán – elnökségi tag
- Varjú János – elnökségi tag
Állandó meghívottak közül:
- Toók László – főtitkár
- Tabódy Zoltán – főtitkár jelölt
- Kovács Attila – IPSC régióigazgató
- Kormányos Mária – szakágvezető
- Sólyom Olivér
- Szegedi Márk
A jegyzőkönyvet vezeti: Dr. Fábián Lajos, alelnök
A jegyzőkönyvet hitelesíti: Tabódy Zoltán és Szalai László
Napirendi pontok:
1) IPSC szakági ügyek
a. A megjelentek részleteket is érintve elkezdték átgondolni az IPSC szakág jövőbeli
növekvő autonómiájának ügyét.
b. Az Elnökség 5 jelen lévő tagja egyhangúan kijelenti és egyetért abban, hogy a
szakágak autonómiájának növelését támogatja.
c. Az Elnökség abban is egyetért, hogy ha és amennyiben szükséges, akkor a józan
és elfogadható normatíváknak való megfeleltetés érdekében szükséges
határozatokat meghozza, vagy ha indolkolt szmsz-ben, sőt akár alapszabály
módosítási javaslatban is reflektálja a szükséges szabályozókat.
d. Az elnökség tisztelettel felkéri a szakágvezetőt, a régióigazgatót, és Sólyom
Olivért, valamint Szegedi Márkot, hogy egyszerűen emészthető pontok mentén
dolgozzák ki javaslataikat. A tevékenység célja a szakági működés és
szabályozás modernizálása.
e. 09.13-án az érintettek találkoznak és kijelölik a munkavégzés lépéseit.
f.

Célhatáridő 2018. október vége.

2) A digitális projekt állása, helyzetjelentés
a. A Pixit Services Kft felé kiment a kötbér számla.

1. oldal, összesen: 3

b. Az új céggel a fejlesztés ütemterv szerint, jól halad.
c. Az IPSC az egyetlen szakág, ahonnan még nem érkezett a tartalomhoz segítség,
az új honlap 48 órán belül aktiválódik, ha addig sem jön meg, egyelőre az IPSC
link nem lesz aktív.
d. Nagyon fontos a szakágak segítsége és a következő fázisban majd a egyesületi
vezetők aktivitása is, hiszen a rendszer önmagában, tartalom nélkül nem lehet
működőképes.
3) Egyebek
a. Zen Sport támogatási kérése
MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 01. számú Határozata:
Az elnökség 5 jelenlévő tagja egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy a ZEN
SE csatolt kérelmét elfogadva, támogatja az egyesület utánpótlás képzési
erőfeszítését, mely része a szövetség utánpótlás nevelési programjának. A támogatási
összeg 200’000,- Ft.
A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott 600eFt-os az IPSC utánpótlás
nevelési kerete.
A Zen SE utólag elszámol az elnökség felé a felhasználás módjáról.

b. Alpokalja támogatási kérése
MDLSZ Elnökség 2018.09.11. / 02. számú Határozata:
Az elnökség 5 jelenlévő tagja – egyeztetve a Bírói Bizottság elnökével, a gyorspont és
a steel challenge szakágak bírói delegáltjával – egyhangúan, 5 igen szavazattal úgy
döntött, hogy az Alpokalja SE bírói pólókra vonatkozó támogatási kérelmét elfogadva,
azt a közgyűlés által elfogadott bírói bizottsági keretből támogatja.
A közgyűlés által erre a célra (póló és sapka) jóváhagyott keret összesen 6’052,- Ft /
bíró. A támogatási kérelem 18 pólóról szól, így a támogatás összege 110’000,- Ft.
A költségvetési hely a közgyűlés által jóváhagyott bírói bizottsági keret.
Az Elnökség ugyanakkor egyetért abban, hogy a továbbiakban nem támogat olyan
bírói pólók rendelésére vonatkozó kezdeményezést, amely nem egységesen
elfogadott szövetségi arculat jegyében kerül megvalósításra és/vagy egyesületi
logóval készül. Az Elnökség abban is egyetért, hogy a jövőben minden hasonló
támogatási kérelem csak akkor kerülhet elbírálásra, ha az előzetesen, a megvalósítás
előtt benyújtásra kerül.
c. HS pályázatunk ügye
i. A pályázatot a HS illetékes testülete egyhangú döntéssel támogatta,
vagyis a pályázatot megnyertük.
ii. Toók Lászlót és Tabódy Zoltánt felkéri az elnökség az utánkövetésre
d. A Kovács Attila könyvével kapcsolatos ügyben a megfelelő jogi és pénzügyi
formát megtalálták a szakemberek, a könyv feltöltésre kész, a szerződés
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aláírható, a kérdéses összeg átutalása engedélyezhető. (Ref: MDLSZ Elnökség
2018.07.12. / 02. számú Határozata)
e. IMSSU OB szabályértelmezési vita ügye
i. A sziluett OB után Dr. Gombos László kezdeményezésére az elnökség
egy ad hoc bizottságot hozott létre. Tagjai a szakágvezető, a bírói
bizottság elnöke és a szövetségi versenyellenőr voltak.
ii. A bizottság elvégezte az ügy vizsgálatát, az elnökség egyetért a bizottság
megállapításaival.
iii. Az elnökség sajnálattal vette tudomásul, hogy a lezárt vizsgálat ellenére
tovább zajlik az egyet nem értő köremail kommunikáció, melynek
eredményeként a szakágvezető fegyelmi eljárást kezdeményezett az
egyik érintett sporttárs ellen.
iv. Az elnökség továbbítja az indítványt a független fegyelmi bizottság
elnökének és nem kíván a fegyelmi bizottság állásfoglalása előtt tovább
foglalkozni a kérdéssel.
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