
JEGYZŐKÖNYV 

 

az MDLSZ rendkívüli közgyűléséről 

 

Időpont: 2015. február 20. 

 

Helyszín: Bp. XIV. kerület, Thököly út 105. 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint. 

 

15 00 

 

Matuska Pál alelnök köszönti az egybegyűlteket, tájékoztatja őket, hogy a gyűlés nem 

határozatképes, így az alapszabály értelmében megismételt közgyűlésre kerül sor, mely 16 00-

kor kezdődik, és a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes lesz. 

 

16 00 

 

Matuska Pál alelnök köszönti az egybegyűlteket, megnyitja a rendkívüli közgyűlést. 

 

Javaslatot tesz: 

- a levezető elnök személyére – Dr. Bokros Gábor (egyhangúlag) 

- a jegyzőkönyvvezetőre – Dr. Regényi Kund (egyhangúlag) 

- a jegyzőkönyv hitelesítőkre – Virág László (26 i, 1 t) és Szilágyi Jenő (26 i, 1 t) 

 

A javasolt személyeket a közgyűlés a fentiek szerint elfogadta. 

 

Dr. Bokros Gábor: 

- megnyitja az ülést, tájékoztatja a résztvevőket, hogy a közgyűlésen a szavazattal 

rendelkezők száma 27 fő, 

- tájékozatja az ülést, hogy a munka a megküldött napirend (2 elnökségi, egy kiegészítő) 

szerint folyik majd. 

- I. alapszabály módosítása, II. Buttkay úr javaslata, III. szövetség logója 

- megkezdi az első pont (alapszabály) tárgyalását. 

 

I. 

 

Alapszabály módosítása a Fővárosi Bíróság végzése alapján kerül sor. Érdemes és indokolt az 

törvényszék javaslatát elfogadni, hiszen bármilyen további törvényszéki kifogás esetén a 

törvényszéknek lesz magyarázati kényszere. (Erre megfelelő záradékban felhívjuk a Főv. 

Bíróság figyelmét.) A módosítások az internetre közzétett szövegben megtalálhatók. 

 

Kérdés:  

 

Horváth Ede: tagszervezetek adatainak frissítésére (tagrevízióra) mikor került sor? 

Toók Laci főtitkár: 2013. 

HE: indokolt az ismételt tagrevízió 

BG: az adatok fenn vannak a honlapon 

LSZ: a tagrevízió során az adatok frissítésére határozott intézkedés történt 

TL: a bejelentést tudomásul veszem, a módosítást elvégzem 



Kiegészítés: 

 

BG 18. 2. bekezdés: várakozási idő: egy óráról fél órára csökkentése ismételt közgyűlésénél – 

az Elnökség javaslata alapján 

 

BG: szavazás a honlapon közzétett szöveg BG kiegészítésével való elfogadására (egyben) 

 

26 igen, 0 nem, 1 tartózkodott – a 2/3 os többség teljesült. 

 

A módosított alapszabályt a közgyűlés elfogadta. 

 

II. Együttműködés a MAPOSZ-szal 

 

Buttkai Cs. Zoltán (Fonyódi városi LK): Tájékoztatást ad az újabb sportszövetség (MAPOSZ) 

létrejöttéről, aminek ő az elnöke. (junior, szenior, légfegyver + gumilövedékes lövészet). 

Érvel a sport utánpótlásnevelő, tagtoborzó jellege mellett. Javaslatot tesz az együttműködésre 

szerződés alapján.(megküldve).  Becsült létszámnövekedés a gázfegyveres lövők 1 

százalékának megnyerése esetén legalább 150 fő lehet. Az együttműködésből az MDLSZ-nek 

csak előnye lehet. 

 

16 15: Létszám 28 

 

Konkrét javaslat: az elnökség felhatalmazása bizottság létrehozására, melynek feladata az 

együttműködés lehetőségének és célszerűségének felmérése, igenlő döntés esetén annak 

részleteinek kidolgozása, az esetleges szerződés megszövegezése. 

 

Virág Laci: tájékoztatás a szövetségről? 

 

BCSZ: Az emüt az elnökség már elvetette, most a közgyűlésnek lehetősége van az elnökség 

álláspontjának felülvizsgálatára. 

 

BG:  I – 0; T – 3; N – 24 

 

III. logo: elfogadás vagy el nem fogadás 

 

Javaslat: 

 

Horváth Ede: rendes éves közgyűlés döntsön 

 

RK:  ez alkalmas a célra; az idő sürget, mivel világversenyek előtt állunk. 

 

Toók: magyar és angol nyelvű köriratos változat van. 

 

Szavazás I- 25, T-2 Ellene – 1 

 

Matuska Pál: 

 

 16 30 

 

Lezárja a közgyűlést, megköszöni a részvételt, mindenkinek sportsikereket kíván. 



K.m.f 

 

Dr. Regényi Kund Virág László Szilágyi Jenő 

 

 


