Határozatok Könyve

2017.10.18. / 01. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megerősíti, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése alapján van ugyan
sok-sok teendő, de a szövetség alapvetően stabil pénzügyi helyzetben van. Az
Elnökség megbízza Rábaközi Erika elnökségi tagot, mint a szövetség ügyeit hosszú
ideje jól ismerő sporttársunkat, hogy koordinálja a FB jelentésében feltárt
hiányosságok megszüntetését, a kontrolling rendszerben mutatkozó kisebbnagyobb
megoldandó feladatok végrehajtását. Rábaközi Erika vállalja a feladatot. Alföldiné
Berei Edit FB elnök segítséget, és folyamatos együttműködést ígér a közös cél
megvalósítása érdekében, amit az Elnökség köszönettel elvár és elfogad. A téma e
pillanattól az Elnökségi ülések állandó napirendi pontja marad a teljes végrehajtásig.
Rábaközi Erika minden Elnökségi Ülésen tájékoztatja az Elnökség tagjait a feladat
végrehajtásának állomásairól, az esetleges problémákról, illetve ahol egyéb forrás
bevonására van szükség, ott javaslatot tesz ennek módjára.

2017.10.18. / 02. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szövetség közép-, és hosszabb távú jogi képviseletét két lehetséges
jelölt, Dr. Légrádi Gergely (Oppenheim Legal) és Dr. Neszmélyi Emil (FGN Law Firm)
ügyvéd urakkal történő együttműködés keretében valósítja meg. Dr. Neszmélyi Emil
ügyvéd úrral néhány órás átalánydíjas szerződést kötünk és szaktudását elsősorban
sportjogi és napi működésünkkel kapcsolatos kérdésekben, míg Dr. Légrádi Gergely
ügyvéd urat inkább a nem sportjogi ügyekben, eseti megbízás alapján vennénk
igénybe. Dr. Fábián Lajos tájékoztatja a kiválasztott jogi képviselőket a döntésről és
Dr. Neszmélyi Emil ügyvéd urat az Elnökség nevében meghívja a következő
elnökségi ülésre.

2017.10.18. / 03. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szövetség közgyűlésétől kapott felhatalmazása alapján felvételét kéri
a Magyar Honvédelmi Sportszövetségbe. Dr. Regényi Kund elnökségi tag felelős a
szükséges lépések megfelelő koordinálásáért. Határidő: azonnal.
,

2017.10.18. / 04. számú Elnökségi Határozat
Nem csatlakozunk a MGYSZ, mint felperesnek az NVESZ mint alperes ellen zajló
peréhez, és önálló felperesi keresettel sem élünk az illetékes törvényszék előtt, amíg
le nem zajlott az NVESZ novemberi közgyűlése és világosan és véglegesen ki nem
derült, hogy az NVESZ felveszi-e az MDLSZ-t a tagjai sorába. Utána sem hiszünk
abban, hogy a peres út az egyetlen üdvözítő eljárás, de minden eshetőséget nyitva
hagyunk a jövőre vonatkozóan. Döntésünket az MDLSZ érdekeit szem előtt tartva, a
lehetséges kimenetek felelős számbavétele után, és annak tudatában hozzuk, hogy
az NVESZ tagságunk egyébként a vonatkozó jogszabályok szerint alanyi jogon
járna. Azonban felelős döntésünk szerint az MDLSZ perbe vitele,
kapcsolatrendszereink rombolása, és a szövetség számára jelentős jogi költség
keletkeztetése mindaddig nem indokolt, míg hasonló szervezetek, hasonló ügyben
indított peres ügyei véget nem érnek, és/vagy az NVESZ nem hoz pozitív döntést
felvételünket illetően. Ha az NVESZ, ígérete szerint nem veszi fel szövetségünket
még 2017 év folyamán, akkor döntésünket felülvizsgáljuk és újabb határozatban
jelöljük ki további lépéseinket.

2017.10.18. / 05. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség a szakágvezetőket egyhangú határozattal – további intézkedésig –
pozíciójukban megerősítette.

2017.10.18. / 06. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megállapítja, hogy az előző Elnökség 36/2017 számú (2017.10.05.)
határozatában szereplő, utólagosan megszavazott támogatási összegek fedezete
nem áll rendelkezésre a házipénztárban, és nem szerepel a 2017-es
költségvetésben sem, ezért további vizsgálat szükséges a határozat hatályon kívül
helyezése, vagy helyben hagyása érdekében. A határozat Dr. Regényi Kund
távollétében, 4 elnökségi tag egyhangú szavazata mellett született. FB észrevétel
nem volt.

2017.11.07. / 01. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a szövetség
alapszabályának és jogi keretrendszerének korszerűsítésére vonatkozóan, és felkéri
Dr. Fábián Lajost az előterjesztésben vázolt program ütemterv szerinti
végrehajtására, a szükséges lépések koordinálására. Dr. Fábián Lajos köteles az
Elnökség felé minden lényegesebb lépésről tájékoztatással élni.

2017.11.07. / 02. számú Elnökségi Határozat
A döntéselőkészítő munka hatékonyságának növelése, a különböző értekezletek
időkeretének jobb kihasználása, és a döntési folyamatok jobb dokumentálása
érdekében, az elnökség a következő határozatot hozza: A) Az elnökségi tagok (illetve más választott tisztségviselők) a feladatmegosztás
szerinti feladatukat képező napirendi pontok hatékony tárgyalását oly’ módon is
elősegítik, hogy az azt tárgyaló ülés előtt legalább 24 órával rövid írásos
összefoglalóban tájékoztatják a többi illetékest a téma lényegesebb fejleményeiről,
és ha döntés, és/vagy határozat szükséges, akkor az általuk célszerűnek tartott
határozati javaslatot is előterjesztik.
B) Választott tisztségviselők (elnökségi tagok, FB tagok, fegyelmi bizottság elnöke),
valamint a Főtitkár gyakran kommunikálnak elektronikus körlevélben a döntések
előkészítése során. Egy-egy javaslat, anyag, előterjesztés véleményezését,
elfogadását jelentősen gyorsítja, illetve számos felesleges elektronikus levelet segít
elkerülni, ha csak akkor vár a küldő fél reakciót másoktól, ha egyet nem értés
esetében hozzáfűzni valója, esetleg más javaslata lenne valakinek. Ezért ha valaki
előzetesen nem jelezte, vagy automatikus távolléti üzenet nem érkezik vissza a
címzettől jelezve, hogy elektronikusan nem elérhető (szabadság, külföldi út, vagy
egyéb akadályoztatás miatt), akkor a küldés után 24 óra elteltével a hallgatást
kölcsönösen egyetértésnek tekintjük.
C) A Felügyelő Bizottság – tanácskozási joggal – állandó jelenlétet biztosít az
Elnökségi üléseken, az Elnökség ezt örömmel elfogadja, de az Elnökség döntéseit
az elnökség, míg az FB döntéseit az FB hozza. A kölcsönösen nyílt kommunikáció
mindenki számára előnyös és az Elnökséget is segíti munkája során. Elektronikus
körlevelek használata esetén az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Főtitkár, és a
Fegyelmi Bizottság elnöke állandó címzettek.

2017.11.07. / 03. számú Elnökségi Határozat –
A) Az alapszabály 34.§ (1) bekezdése alapján, a sportágainkba tartozó személyekkel
és szervezetekkel szemben esetlegesen szükségessé váló elsőfokú fegyelmi
eljárások lefolytatására, az adott fegyelmi vizsgálat idejére szóló mandátummal, az
Elnökség választja ki a Fegyelmi Bizottság két tagját, akik a Fegyelmi Bizottság
közgyűlés által megválasztott Elnökének munkáját segítik.

- B) A két tag mindig az adott ügy jellegétől, súlyától, és szakági kötődésétől függően
kerül kiválasztásra, mindig az adott ügyre szóló mandátummal. - C) Az elnökség felkéri a Fegyelmi Bizottság Elnökét, hogy – lehetőleg a következő
elnökségi ülésig – tegyen javaslatot egy olyan legalább 6-8 fős szakértői csapatra,
akik megfelelően reprezentálják szakágainkat, rendelkeznek a szükséges
tapasztalattal, és alkalmasak lehetnek arra, hogy az Elnökség felkérése alapján egyegy ügyben fegyelmi bizottsági tagként működjenek. –
D) A kiválasztás során figyelembe kell venni, hogy az alapszabály 34.§ (3)
bekezdése értelmében a Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más tisztséget
nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak.
2017.11.07. / 04. számú Elnökségi Határozat
Azon egyesületek tagjai, akiknek anya egyesülete bárminemű, és bármekkora
tartozással rendelkezik a Szövetség felé, addig nem kaphatják meg a 2018. évre
szóló versenyengedélyüket, míg az anyaegyesület tartozása fennáll a Szövetség
irányában. Az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a tartozó tagegyesületek
névsorát – a konkrét összegek említése nélkül – tegye közzé a Szövetség honlapján.

2017.11.07. / 05. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség megvizsgálta a 36/2017 (2017.10.05.) határozat körülményeit és a
következő határozatot hozza: Az alapszabály 27.§ (1) bekezdése szerint az elnökség
akkor határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök,
vagy az alelnök. A kérdéses esetben az alelnök volt jelen, aki viszont a saját
egyesületét érintő – utólagos – pénzügyi támogatás kapcsán keletkezett nyílt
érdekellentét miatt, az alapszabály 27.§ (6) bekezdése szerint nem vehetett részt a
döntéshozatalban. Ezt a jegyzőkönyvben maga az alelnök úr is jelezte. Dancsó Tibor
korábbi elnökségi tag szintén a támogatást élvező egyesület tagjaként vett részt az
ülésen, az érdekellentét az ő esetében megállapítható, így az ő szavazata a
kérdéses döntéshozatal során érvénytelen. A fentiekre való tekintettel a 36/2017
(2017.10.05.) sz. határozat nem jogérvényes, így az Elnökség a kérdéses
határozatot hatályon kívül helyezi.

2017.11.07. / 06. számú Elnökségi Határozat
Az Elnökség felkéri a Gyorspont, a Steel Challenge, és az IMSSU szakágak vezetőit
(azon szakágak, amelyek 0.22-es lőszert nagyobb számban használnak), hogy
készítsék el a 2018-as versenyévadban, az utánpótlás program keretein belül
támogatni kívánt sportolóik névsorát, a velük kötendő támogatói szerződésekkel

egyetemben. A lőszertámogatási igény határideje az év végére való tekintettel
nagyon szoros: 2017.11.20. hétfő este 18:00. Benyújtandó a Főtitkárhoz.
Az Elnökség – a fentiek jóváhagyását követően és annak arányában – megbízza a
Főtitkár urat, hogy a fenti módon támogatott versenyzőknek a szövetség által
korábban vásárolt, jelen pillanatban Dancsó Tibornál tárolt 30’000 db 0.22-es lőszert
átadja, és átadás-átvételi jegyzéken dokumentálja az átadás-átvétel megtörténtét.
Az átadás egy előre megbeszélt időpontban, az érintett egyesületek 0,22-es lőszerek
átvételére, szállítására, és tárolására jogosult képviselőinek személyes és egyidőben
történő megjelenése mellett kerülhet sorra, ahol a Főtitkár úr a szükséges
adminisztrációt is le tudja bonyolítani.
A Főtitkár úr a végleges névsort és a fejenként kiosztott lőszer mennyiségét a
honlapon teszi közzé. A junior és utánpótlás programok végleges átdolgozásáig, az
Elnökség ezzel a lépéssel is támogatni kívánja fiatal sportolói felkészülését a 2018as versenyévadra.
Ezzel párhuzamosan, az Elnökség felkéri a Főtitkár urat, hogy a szövetség által
korábban megvásárolt, a szövetség tulajdonában álló – de pillanatnyilag
Békéscsabán és Szászváron tárolt – steel challenge célanyagokat kérje be, azokat
átadás-átvételi dokumentummal vegye leltárba, és vagy tárolja a szövetség
székhelyén, vagy tegyen alternatív tárolási helyre vonatkozóan javaslatot.
Felkéri továbbá a Főtitkár urat, hogy a szövetség közösségi tulajdonában álló
célanyagok elérhetőségéről tájékoztassa a tagságot a honlapon, és tegye azt
elérhetővé a versenyszervezők számára, biztosítva azt, hogy a szövetségi tulajdonú
célanyagot előzetes átadás-átvételi dokumentációval bármely versenyszervező
egyesület használhassa azzal a kikötéssel, hogy a verseny után 3 (három) napon
belül vissza kell szállítania az átvétel helyére, hogy más egyesület is újra, és újra
hozzáférhessen.

2017.11.15. / 1. számú elnökségi határozat
Az elnökség elektronikus döntéshozatal formájában az alábbi egyhangú
határozatot hozta 5 IGEN szavazattal:
Az Elnökség áttekintette Toók László főtitkár szerződéses jogviszonyát és
javadalmazását. A korábbi szerződések részben jogérvényüket vesztették,
részben frissítésre szorultak, továbbá a javadalmazási rendszer egyszerűsítése
látszott a legcélszerűbb megoldásnak. Az alapszabály 30.§ (1) bekezdése
szerint a Főtitkárt vagy munkajogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban
kell foglalkoztatnunk. Ezért Toók Lászlóval 2017.10.08-i hatállyal új megbízási
szerződést kötünk, melynek keretében ellátja a Szövetség főtitkári teendőit.
Ezért havonta bruttó 82’000,- Ft (azaz nyolcvankettőezer forint) megbízási díj
illeti meg. Továbbá mivel a Szövetség székhelye és központi ügyintézésének

helye a főtitkár saját lakásában található, a székhely használatáért a Szövetség
bérleti díjat fizet. 2017.10.08-tól a székhely használati díj összege havonta
60’000,- Ft (azaz hatvanezer forint). Ezt a tételt székhely használati
megállapodásban rendezzük. Jelen határozattal, illetve a
következményeképpen elkészülő új szerződésekkel - 2017.10.08-i hatállyal minden korábbi főtitkári juttatásra vonatkozó megállapodás semmis. A Főtitkár
más rendszeres juttatásra nem tarthat igényt, de igazolt költségeinek térítését
továbbra is vállalja a Szövetség (éves autópálya matrica, üzemanyag
költségtérítés, telefon, stb.).

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 01. számú Határozata:
A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség
megvitatta a 2018-as versenyévadban a versenyengedélyek kiadásának rendjét és
azok díjait, és a következő határozatot hozta: - A versenyengedélyek díja nők és a
18 év alatti juniorok számára nem változik, azaz ingyenes marad. - A
versenyengedély díja (férfi versenyzőink számára) 2018-tól egységesen 9’000,- Ft /
év (azaz kilencezer forint évente). Aki 2018.02.27-ig kiváltja és kifizeti a
versenyengedélyét, annak kedvezményes díja 2018-ban 7’000,- Ft / év (azaz hétezer
forint) a 2018-as évre vonatkozóan. - Ha egy tagegyesület bármilyen tartozással
rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig nem kaphat tagjai számára
versenyengedélyt. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár a versenyengedélyeket ki
sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A tartozás rendezésének a kérdéses
összegnek a Szövetség bankszámláján történt jóváírását tekintjük. - Tartozással nem
rendelkező egyesület számára a versenyengedélyek megkérését követően, a
Főtitkár elkészíti a versenyengedélyekről a számlát, és megküldi az érintett
egyesületnek. o A számlán külön sorokban kell feltüntetni a férfi, a női és a junior
versenyzőket. A férfiakat a megfelelő összeggel, a nőket és juniorokat 0,- Ftal. o
Példa: 22 férfi = 7’000 Ft/db, összesen = 154’000,- Ft,
3 nő = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft,
3 junior = 0,- Ft/db, összesen = 0,- Ft
, TOTAL utalandó = 154’000,- Ft
Így követhetővé válik a rendszerben hogy ki, mennyit, mikor, és miért fizet, továbbá
pontosabb statisztika áll majd a Szövetség rendelkezésére a juniorok és a hölgyek
számát illetően. Felhívjuk a tagegyesületek figyelmét, hogy bármilyen, szövetség
irányában indított utaláson egyértelmű és később is beazonosítható közlemény
szerepeljen. - A versenyengedélyek legyártása és kiküldése csak a
versenyengedélyek kifizetése után történhet.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 02. számú Határozata:
Az Elnökség megvitatta a nemzetközi IPSC kvóták kérdését és a következő
egyhangú határozatot hozta, 5 IGEN szavazattal: 2018-ban ugyanannyi sportoló után
fizeti a szövetség a nemzetközi licencdíjat, mint 2017-ben is tette.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 03. számú Határozata
: A Főtitkár úr az Elnökség 2017.11.07. / 06. számú határozata szerint begyűjtötte a
szakágaktól és az egyesületektől a junior programban részt vevő fiatalok névsorát.
Ld. alábbi táblázatban. Az Elnökség egyhangúlag, 5 IGEN szavazattal a következő
határozatot hozta: Az alábbi táblázatban szereplő fiatal sportolók – a 2017-ben
megmaradt 30’000 db .22-es lőszerkeretből – fejenként 2’500 db lőszer
támogatásban részesülnek. A lőszert az egyesületi vezetők, vagy meghatalmazottjaik
vehetik át a Főtitkár úrral történt egyeztetést követően, a 2017.11.07. / 06. számú
határozatban vázolt módon. neve versenyengedély száma Egyesülete lőszer db
Madarász Imre 2461 Bihari LK 2500
Csáki Máté 2254 Honfoglalás 2500
Kiss Bakos Milán 2425 Honfoglalás 2500
Kun Gábor 2257 Honfoglalás 2500
Pataki Márton 2255 Honfoglalás 2500
Trájer Szabolcs 2342 Honfoglalás 2500
Bényei Bálint 2814 MVSE 2500
Szőlősi Simon 2908 MVSE 2500
Palkó Csilla 2302 Tatabánya 2500
Imre Gabriella 2862 Tatabánya 2500
Sári Patrik 2345 Viharsarok 2500
Domokos Csenge 3378 Nagymányok 2500
Összesen

30000

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 04. számú Határozata:
Az Elnökség megfontolta a Steel Challenge szakágvezető kérését és az évek óta
rendszeresen kiemelkedő nemzetközi eredményeket szállító, Szövetségünk és

Országunk hírnevét öregbítő Steel Challenge csapat tagjainak, azaz Kiss Józsefnek,
Tanács Gábornak és László Endrének
2018-as versenyidényre való felkészülését segítendő, fejenként 5-5-5 ezer db .22-es
lőszertámogatás nyújt a 2018. évben, de még a 2017-es költségvetési tartalék
terhére. A lőszerek beszerzését és átadás-átvételét a Főtitkár úr intézi

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 05. Számú Határozata:
Az Elnökség megvitatta Dr. Fábián Lajos előterjesztését a Főtitkár költségtérítési
szabályrendszerével kapcsolatban és – 5 IGEN szavazattal - a következő elfogadó
határozatot hozta: - A Szövetség Főtitkára a Szövetség érdekében végzett munkája,
és tevékenysége során jogosult a tevékenységgel kapcsolatosan felmerült igazolt
költségeinek megtérítésére. - A költségek megtérítése havi elszámolás keretében
utólagosan történik, ezért a Főtitkár 100’000,- Ft (azaz egyszázezer forint)
költségelőleget, elszámolásra kiadott pénzeszközt kap költségei fedezésére, mellyel
szemben minden hónap végén, költségelszámolásban elszámol a Szövetség felé. A
jogosan felmerült költségek hóvégi elszámolását követően a fenti, utólagos
elszámolás céljából kiadott előleget mindig újra 100’000,- Ft-ra egészíti ki a
Szövetség. - A fő költségkategóriák, amelyek a rendszeres munkavégzés és a
folyamatos igény miatt külön előzetes engedélyezés nélkül is igénybe vehetők: o Egy
db Magyarország területére érvényes éves autópálya matrica o A Szövetség
flottájához tartozó mobiltelefon SIM kártya, melynek költségeit a Szövetség fizeti, és
amelyet a Főtitkár a megbízási jogviszonya teljes ideje alatt használhat o Napi
postaköltségek o Kiküldetési rendelvénnyel és útnyilvántartással alátámasztott
gépkocsi használati díj, mely a NAV által az adott gépjármű kategóriára közzétett
mindenkori üzemanyagárból, és a max. 15 Ft/km amortizációs díjból áll. - Minden
egyéb költség a Szövetség Elnökének előzetes írásos hozzájárulásával vehető
igénybe. - A havi költségelszámolást – beleértve a fentiekben részletezett előre
elfogadott költségkategóriákat is – a Főtitkár a Szövetség Elnökének nyújtja be, aki
havonta aláírásával igazolja a költségeket, és engedélyezi az újabb havi készpénz
előleg felvételét. - A készpénz előlegek házipénztárral kapcsolatos kezelését a
bizonylati fegyelem és az adójogszabályok betartása mellett végezzük. Ennek
betartásáért a Főtitkár és az Elnök együttesen felelnek. - Ahol a költségtérítés
kapcsán szja fizetési, vagy egyéb adókötelezettség merül fel, ott ezt az
adójogszabályok betartása mellett kezeljük. A keletkező adókat – pl. mobiltelefon
használat utáni szja és hasonlók – a Szövetség állja. - A fenti folyamatot a FB
időszakosan ellenőrzi és ha szükséges, javaslatot tesz az Elnökség felé.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 06. számú Határozata:
Az Elnökség köszönettel vette a Gyors Kombinált szakág létrehozására benyújtott,
szépen kidolgozott szakági javaslatot és szabálykönyvet. A kérdést megvitatta, és –
5 támogató IGEN szavazattal – a következő egyhangú határozatot hozta: Az
Elnökség jelen határozatával létrehozza az MDLSZ Gyors Kombinált szakágát. A
szakág vezetője Szikszay Tamás, helyettese Póka Tibor, a szakág vezető bírója
Leskó Éva. A szabálykönyvvel kapcsolatban ez elnökség tagjai tettek bizonyos
észrevételeket, amelyek a főbíró és a versenyrendező feladatmegosztásának
tisztázására vonatkoztak. Ennek részletei nem képezik e határozat részét, de az
Elnökség javasolja ennek további átgondolását. A szakág lelkes megalkotóinak jó
munkát, sok sikeres, és balesetmentes versenyt kívánunk.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 07. számú Határozata:
Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség
soraiba felvette a Hétvezér Dinamikus Lövész Sportegyesületet (6640 Csongrád,
Szép u. 13., képviseli: Hanke Attila)

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 08. számú Határozata:
A versenyeket követően leadott, befogadott, és a honlapra feltöltött
eredményjegyzéken változtatni utólag nem lehet, kivéve, ha kivételesen indokolt
esetben az Elnökség ezt határozatban rendeli el.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 09. számú Határozata:
- A szakágvezető néhány harmonizációs igényt felvető eltérésre hívta fel a figyelmet.
Az Elnökség egyhangú döntése értelmében a nemzetközi szabálykönyv módosításait
hiánytalanul átvezetjük a magyar szabálykönyvbe. Felelős: Kovács Attila
szakágvezető. Határidő: azonnal.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 10. számú Határozata:
Az Elnökség megvitatta a javaslatot és a következő határozatot hozta 5 IGEN
szavazattal, egyhangúlag: Az időjárás hol a pre-match, hol a fő verseny napján jobb,
sőt napon belül is változhat, így nem jelenthető ki egyértelműen, hogy előnyben
lenne egy pénteki lövő egy szombatival szemben, hiszen ennek a fordítottja is
bekövetkezhet. Továbbá ha elvonjuk a lehetőséget a pre-match napján lövő bíróktól
és verseny tisztségviselőktől hogy eredményüket beszámítsák, esetleg rekordként
hitelesítsék, akkor előfordulhat, hogy a versenyezni is szándékozó bírókat

megfosztjuk az indulás lehetőségétől, hiszen a precíziós szakágban nagyon fontos a
mentális állapot, az adott feladatra történő koncentráció. A fentiekre való tekintettel
és a javaslatot is szem előtt tartva – a bírók és tisztségviselők negatív
diszkriminációját elkerülendő – az Elnökség úgy határozott, hogy a precíziós
versenyeken a pre-match napján csak és kizárólag a fő verseny napján közreműködő
bírók és verseny tisztségviselők lőhessék meg versenyszámaikat, amelyek
eredménye viszont beszámít a verseny eredményébe, és rekordként is hitelesíthető
ha a verseny szintje egyébként ezt lehetővé teszi.

MDLSZ Elnökség 2017.12.07. / 11. számú Határozata:
A Felügyelő Bizottság által tett észrevételek figyelembevételével, az Elnökség
megvitatta a 2018-as versenyévadban a különböző versenyek szövetségi
versenynaptárba történő felvételének rendjét, és a következő határozatot hozta: - Ha
egy tagegyesület bármilyen tartozással rendelkezik, a tartozás teljes rendezéséig
nem rendezhet versenyt a szövetség színeiben. A tartozás rendezése előtt a Főtitkár
a versenyrendezési licencdíjakat ki sem számlázhatja a tartozó tagegyesület felé. A
tartozás rendezésének a kérdéses összegnek a Szövetség bankszámláján történt
jóváírását tekintjük. - Tartozással nem rendelkező egyesület számára a
versenyrendezési szándék jelzését követően, a Főtitkár elkészíti a versenyrendezési
licencdíjról a számlát, és megküldi az érintett egyesületnek. - Az érintett
versenyrendező egyesület átutalja a licencdíjat a Szövetség bankszámlájára. - A
licencdíjnak a Szövetség bankszámláján történt jóváírását követően, a kérdéses
verseny bekerül a szövetség versenynaptárába. - Felhívjuk a tagegyesületek
figyelmét, hogy bármilyen, szövetség irányában indított utaláson egyértelmű és
később is beazonosítható közlemény szerepeljen. - A mai napon már a 2018-as
versenynaptárban szereplő versenyek díjainak kezelése, türelmi időszak: Mivel már
több verseny is felkerült a 2018-as versenynaptárba, ezek licencdíját a Főtitkár 2018
első hetében számlázza ki a rendező egyesületek felé. 2018.01.31-ig türelmi időt
biztosítunk a kérdéses összegek kiegyenlítésére. Ha már a versenynaptárban
szereplő versenyek licencdíja 2018.01.31-ig sem érkezik be a Szövetség
bankszámlájára, a kérdéses versenyt töröljük a versenynaptárból.

2017.12.19. / 01. számú Elnökségi Határozat:

Az Elnökség megtárgyalta az Action Air / Airsoft szakágban
folyamatosan fennálló feszültségek, és az elnökséghez folyamatosan
befutó, a szakág működésére vonatkozó panaszok és belső konfliktusok
ügyét és Szalai László, valamint Dr. Fábián Lajos ellenszavazata mellett,
Lőw Szabolcs, Rábaközi Erika és Dr. Regényi Kund szavazatával, azaz

3:2 arányban úgy döntött, hogy az Action Air / Airsoft szakág önállósága
- további intézkedésig - megszűnik és a szakág az IPSC szakág keretein
belül működik tovább.
MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 01. számú Határozata:
Az Elnökség jelen – egyhangú – határozatában megerősíti, hogy az MDLSZ bírói
vizsga díja egységesen 5’000,- Ft, a továbbképzés díja egységesen 2’000,- Ft, mely
összegek az MDLSZ központi költségvetését illetik, azaz a korábbi rendszer e
tekintetben változatlan. Ezen felüli díjazás megállapítása az adott tanfolyam
költségeinek ismeretében a tanfolyam szervezőjének hatásköre. A tanfolyamok
akkreditációja a bírói bizottság hatásköre és kötelessége.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 02. számú Határozata:
Az Elnökség a szövetség adminisztrációjának javítása, a minősítési rendszer
tisztítása érdekében jelen – egyhangú – határozatában elveiben elfogadja Kovács
Attila javaslatát és felkéri Kovács Attila IPSC szakágvezetőt és Belme Attilát, a bírói
bizottság elnökét, hogy dolgozzák ki a javaslat részleteit és a szabályzat pontos
szövegezését, hogy a versenyrendezési szabályzat kiegészítésre kerülhessen.
Határidő: következő elnökségi ülés.

MDLSZ Elnökség 2018.02.08. / 03. számú Határozata:
Az Elnökség – 5 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség
soraiba felvette a –
Kisbéri Sportlövő Sportegyesületet, 2870 Kisbér, Széchenyi utca 22., képviseli:
Willisits Attila –
Shooting Masters Lövész Sportegyesület, 2120 Dunakeszi, Tompa Mihály utca 1.,
képviseli: Berke Krisztián

MDLSZ Elnökség 2018.02.27. / 01. számú Határozata:
Az Elnökség elektronikus úton megtárgyalta a májusi közgyűlés előkészítését is
érintő tagnyilvántartási kérdéseket, és a következő – egyhangú – határozatot hozta:
A Főtitkár úr - egy héten belül - minden olyan tagegyesületünknek küldjön
ki tértivevényes ajánlott levelet, amely tagegyesület még bármilyen módon nem felel
meg az alapszabályunkban a tagegyesületek tagsági viszonya alapjául szolgáló
minimum feltételeknek, és tudakolja meg, hogy hogyan és mikor kívánnak eleget
tenni a követelményeknek, illetve egyáltalán tagok kívánnak-e maradni. Ilyenek

lehetnek pl. a tagdíjtartozás, de ilyen az is, ha egy egyesület nem rendelkezik
egyetlen minősített sportolóval sem, és nem vesz részt a szövetség
versenyrendszerében.
Az Elnökség egyetértett abban is, hogy a cél nem a taglétszám csökkentése, hanem
az inaktív tagok szándékainak megismerése, illetve az alapszabály betartatása. Mivel
a jelenlegi alapszabály nem jelöl meg határidőt a minősítés megszezésére, így az
Elnökség javaslatot tesz majd az új alapszabályban ennek tisztázására, és addig is
egy átmeneti 12 hónapos türelmi időszakot biztosít minden régi, vagy új belépő, de
minősített versenyzővel még nem rendelkező tagegyesület számára, hogy a tagság
feltételeinek e tekintetben is meg tudjanak felelni.
Idézet az Alapszabályunkból:
7. § A Szövetség tagjai
(1) A Szövetségnek tagja lehet minden olyan – bírósági nyilvántartásba vett - jogi
személy, amelynek tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken,
feltéve, hogy a jogi személy képviseletére jogosult személy(ek) a Szövetség
Alapszabályát elfogadja (elfogadják).
(2) A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő,
amely legalább egy minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség
által rendezett vagy engedélyezett versenyeken évente legalább három alkalommal.
Indoklás:
A fentiek mielőbbi tisztázása alapvetően szükséges a szövetség korrekt és
alapszabály szerinti működése, valamint a közgyűlés jogszerű lebonyolítása
érdekében. Jelenleg kb. 45 olyan tagegyesületünk van, amely egyesületnek egyetlen
minősített sportolója sincs, és ezek közül legalább 25 egyesület több, mint egy éve
tagunk.
Az Elnökség alapvető feladatának és kötelességének tartja az alapszabály szerinti
működést, ezért hozza jelen határozatot.
MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 01. számú Határozata:
Az Elnökség 3 jelenlévő tagja, és figyelembe véve Rábaközi Erika írásban leadott
szavazatát is – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár urat,
hogy azonnal készítse elő az új könyvelő irodával kötendő szerződést és kezdje meg az új
iroda felé a dokumentumok átadásának előkészítését. Az elnökség felhatalmazza az elnök
urat, hogy a szerződést határozatlan időre megkösse. Az új irodával visszamenőlegesen
2018.01.01. hatállyal szeretnénk szerződni. Ugyanakkor felhatalmazza ez elnök urat, hogy a
régi könyvelővel élő szerződést 2018.03.31-i hatállyal, a szerződés szerinti felmondási idővel
mondja fel.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 02. számú Határozata:
Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a Szövetség soraiba
felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket –
BUDA Sportlövész Egyesület, 2030 Érd, Asztalos u. 75., képviseli: Buda Péter elnök –

STUKKER – XIX Sportlövész Egyesület, 1193 Budapest, Szigligeti u. 31. fszt. 1/a, képviseli: Pajor Zoltán
elnök –
URUPAN Motoros, Lövészklub Sportegyesület, 1122 Budapest, Budaörsi út 231., Elnök: Mag Mihály
Tibor, meghatalmazott képviselő: Kolarits Péter
- Budapesti Tömegközlekedési Vállalat Technikai és Tömegsport Klubok Egyesülete (rövid neve: BKV
TTE), 1087 Budapest, Sport u. 2., képviseli: Németh József elnök –
Acélzivatar Sportegyesület, 4077 Debrecen, Nagycsere HRSZ1231/2, képviseli: Dr. Baranyi Tibor
Imre, elnök –
Dunapataji Lövész Íjász és Szabadidősport Egyesület, 6326 Dunapataj, Vasút u. 2., képviseli: Hus
Sándor elnök

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 03. számú Határozata:
Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és felkéri a Főtitkár
urat, hogy azonnal készítse elő az Elnök úr számára az MTTOSZ tagfelvételi kérelem benyújtásához
szükséges dokumentumokat, majd megfelelő aláírások után juttassa el azt Dr. Harcsár István MTTOSZ
Főtitkár úrnak.

MDLSZ Elnökség 2018.03.21. / 04. számú Határozata:
Az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott a szövetség
székhelymódosításának kezdeményezése ügyében, amit a májusi közgyűlésnek kell majd az
alapszabályban szentesítenie. Indoklás: Egy komoly országos sportági szakszövetség célszerűen nem
működhet vidéki helyszínen lévő magánlakásokba bejegyezve. Ennek jogi, imázsbeli, lobbi és sok
egyéb mérhető negatív következménye van és komoly felesleges költségekkel jár mind az ügyvezető
testület, mind az ország nyugati felében élő tagok számára. Elegáns és olcsó megoldás egy
székhelyszolgáltató igénybevétele, ahol konkrét példát figyelembe véve havi nettó 15eFt összeg
fejében elegáns irodaházba kerülhet a székhely, ahol kezelik a beérkező postát és a leveleket azonnal
szkennelve tovább küldik a megadott email címekre. Ha viszont tárgyalóra van szükség, akkor
ugyanott kulturált körülmények között, óradíj fejében bérelhető kisebb, avagy nagyobb tárgyaló.
Ebben a rendszerben a főtitkár földrajzilag bárhol élhet, a központi irodában nem szükséges drága
munkaerőt foglalkoztatni, digitális ügyintézés formájában az ügyek nagy része kezelhető.

2018.04.17. / 01. sz. Elnökségi Határozat
A Főtitkár javaslata alapján az Elnökség 3 jelenlévő tagja – 3 IGEN szavazattal –
elektronikus úton lebonyolított határozathozatal formájában egyhangú döntést hozott,
és a Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételét kérő egyesületet:
Nyugat-Magyarországi Lövész Egyesület, 9400 Sopron, Bánfalvi út 130., képviseli:
Bencsik Balázs elnök

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 01. számú Határozata:

Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és a
Szövetség soraiba felvette a következő, tagfelvételüket kérő egyesületeket
-

Budapesti Mesterlövész Egyesület, 1114 Budapest, Kanizsai u. 26., Elnök:
Tóth Zsolt

-

Játszó-Tér Kulturális Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Petőfi Sándor tér 1., 1/30,.
Elnök: Dr. Kovács Zoltán Péter

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 02. számú Határozata:
Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és
elutasította a könyvvizsgálói regisztrációval nem rendelkező könyvvizsgáló „szakértő”
díjának szerződés, előzetes megrendelő és valós értékű szakértői teljesítés nélküli
kifizetését.

MDLSZ Elnökség 2018.05.19. / 03. számú Határozata:
Az Elnökség 4 jelenlévő tagja – 4 IGEN szavazattal – egyhangú döntést hozott, és
havi nettó 40eFt keretben májustól júliusig terjedő három hónapos időszakra
adminisztratív segítséget biztosít a Főtitkár úr számára.

