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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2004. április 23.  
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 
Helye: Hotel Platán Debrecen Ideje: 2004. április 23. 1532 óra 
 
Halasi Mihály: Megállapítja, hogy a mandátumok megvizsgálása után 14 érvényes 
szavazattal rendelkező küldött van jelen. Levezető elnöknek önmagát javasolja, amit a 
küldöttek egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadnak. Jegyzőkönyvvezetőnek Babits 
Lászlót, míg jegyzőkönyv hitelesítőnek Varjú Miklós és Györfi Tamás urakat javasolja. A 
küldöttek mindkét javaslatot egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadták. 
 
Babits László: Az előzetesen a meghívóban közöltek szerint a következő napirendi pontot 
javasolja: 
 

1. beszámoló az elnökség munkájáról 
2. a szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. felügyelő bizottság beszámolója 
4. közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. beterjesztett javaslatok 

 
 
A küldöttek a napirendi pontot egyhangúan tizennégy szavazattal elfogadták. 

1. napirendi pont 
Halasi Mihály: Felolvassa az elnökség munkájáról készült beszámolót:  
 

„Az elmúlt közgyűlés óta eltelt időszakban az elnökség tizenegy alkalommal tartott elnökségi 
ülést, de a folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében, az elnökségi tagok ettől sokkal többször 
beszélgettek, személyesen, telefonon. Az elnökség munkáját szerencsére nem hátráltatták személyes 
ellentétek, minden alkalommal jó hangulatban, baráti légkörben zajlottak az ülések. Azoknak az 
elnökségi tagoknak is a legtöbb esetben kikértük a véleményét telefonon, akik más jellegű 
elfoglaltságuk miatt nem lehettek jelen a megbeszélésen. Ezeket a véleményeket a végső döntés 
meghozatalakor mindig figyelembe vettük, de a jegyzőkönyvekben csak a személyesen jelen lévők 
szavazata szerepelt.   

Az elnökségi ülések során többek között megalkotta a légfegyveres sziluett szabálykönyvet, 
megteremtve a verseny alapjait. Reményeink szerint az utánpótlás nevelésben a lövészet 
népszerűsítésében fontos szerepet játszhat. Elkészült a Steel Challenge szabálykönyv, amely jó 
felkészítés az IPSC lövészetre. Lefordításra került IPSC pisztoly szabálykönyv, lefordítás alatt áll a 
puska és a sörétes szabályzat. Az IMSSU szabályokat, módosítottuk, a hazai viszonyoknak 
megfelelően. 

A 2003 versenyévadban 21 darab IPSC verseny 31 fő átlag versenyzői létszámmal (ebből 4 
level III, átlag 46 fő versenyzői létszámmal) IMSSU 3db plusz az Európa bajnokság, dinamikus 
standard gyakorlatok 7 darab, military 1 darab és Steel Challenge 2 darab verseny került 
megrendezésre. A szövetségünk ebben az évben először meghirdette az MDLSz Nyílt 
Postaversenyét. Örvendetes módon hét klub jelezte, hogy kíván postaversenyt rendezni, és van 
közte olyan klub is, aki nem tagja a szövetségnek. Remélhetőleg ez nagyban hozzájárul az IPSC 
sport népszerűsítéséhez. 

Az elmúl időszakban a szövetség életében először volt lehetőség arra, hogy támogatásokat adjon 
versenyzőknek, versenyeknek. A sziluett Európa bajnokságot és világkupát a szövetség összesen 
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504000 forinttal támogatta, - meg kel jegyeznem, hogy a támogatás ellenére a szövetség még 
mindig 36000 forint bevételt könyvelhet el az EB után. A sörétes Európa bajnokságra utazó 
csapatot 100000 forinttal, az IPSC pisztoly nemzeti bajnokságot 50000 forinttal, a díjak 
elkészítéséhez, míg a Budapesti Honvéd Se-t 40000 forinttal támogatta, ez military pisztoly célok 
készítésére lett fordítva.  

2004. januárjától a szövetségi híreket, versenyeredményeket, kiírásokat ismét a magyar 
lövészek lapjában jelentetjük meg. Az elnökség véleménye szerint ez sokkal több versenyzőhöz jut 
el, mint a korábbi Zsaru Magazin. 

Az elmúlt időszakban két klub tagfelvételére került sor ez a Szent Hubertus Szituációs 
Lövészklub Kaposvárról, akik mint nevük is mutatja az IPSC lövészetben, kívánnak elsősorban 
részt venni, valamint a Tatbánya Városi Lövészklub, akik főleg sziluett lövészettel foglalkoznak. 

A szövetség tagjai sorából kizárásra került alapszabályi feltételek nem teljesítése miatt a 
Börzsöny Lövészklub, Kaposvári Lövészegylet valamint a Silver Falcon Lövészklub. Mivel a Foor 
Kft befejezte sporttevékenységét, kilépet. Az elmúlt évben fegyelmi eljárás sem klubok, sem 
sportolók ellen nem índúlt. 

A rendkívüli közgyűlésen (2004.03.05) már halhattak beszámolót a tagklubok képviselői a 
bírósági tárgyalás állásáról, ezért most erre nem térnék ki.  

Az elmúlt közgyűlési évben két világversenyt is rendeztek, amelyen véleményem szerint 
tisztesen helyt álltak a magyar versenyzők. Magyarországon került megrendezésre a 13. Európa 
bajnokság. A verseny helyszíne a Hajdúhadházi katonai lőtér volt, ahol több mint 200 versenyző 
500 versenyszámban nevezett, és jó hangulatban zajlott le a verseny, sőt a magyar csapat (Jeneiné 
Kossár Anikó, Tóth Imre, Schreirich Béla) kiskaliberű puska versenyszámban harmadik helyezést 
ért el. Az Olaszországban, Terni városában megrendezett első sörétes IPSC Európa Bajnokságon 
szintén szerepelt magyar csapat Puskás Géza a tizedik helyet érte el a modified (2004-ben már 
standard) divízióban. A többi csapattag is nagyon szép eredményt ért el.  

A jövőre nézve az elnökség legfőbb feladatának tartja a sportág népszerűsítését, az utánpótlás 
nevelését, a jogi helyzet tisztázását, a szövetség elismertetését, a sportolók, klubok támogatását.” 

 
Halasi Mihály: megkérdezi van-e valakinek kérdése az elnökség munkájával kapcsolatban 
Rábaközi Erika: Versenyengedélyként javasolja műanyag kártyák készítését 
Babits László: Nagyon drága a kártya 300-400 forint, míg a mostani kártya 10-15 forintba kerül 
véleménye szerint értelmetlen kiadása lenne, és nem lenne szerencsés a versenyzőkre hárítani a 
költségeket. 
Ketler Iván: Javasolja, hogy a klubok állják a költségeket és ne a versenyzők. Ezek után a 
javaslatot senki nem támogatta. 
Szokol Hubert: Miért lett később megválasztva a felügyelő bizottság, mi történt közben? 
Babits László: A folyamatban lévő jogi eljárás szükségessé tette, hogy közgyűlést kell majd 
összehívni, az elnökség szeretett volna, megspórolni egy közgyűlést, de mivel erre végül is nem 
volt lehetőség, csak összehívásra kerül és megválasztásra került a felügyelő bizottság. Közben pedig 
nem történt semmi, illetve nem érti minek kellet volna történnie. De a felügyelő bizottság a 
közgyűlések között eltelt időszakot vizsgálta és nem csak a mandátuma óta eltelt időszakot. 
Hidvégi Attila: Mit tett az elnökség az ORFK-nál a szövetség elfogadtatása érdekében.? 
Toók László: Elmondja, hogy az ORFK vezetése csak majd a fegyvertörvény megjelenése után 
hajlandó érdemben foglalkozni a szövetséggel, illetve az ORFK álláspontja szerint a 
sportörvényben nincs olyan változás amely álláspontjuk feladására késztetné őket. 
Tóth Zoltán: mi a helyzet a VPOP-vel? 
Babits László: Elmondja, hogy már volt több levélváltás az ügyben, de még a VPOP válászára 
várunk. 
Hidvégi Attila: Megbeszélés volt a BM-ben miért nem volt ott az elnökség? 
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Babits László: Nem kaptunk meghívót a megbeszélésre, és információ sem volt róla. Több esetben 
is Horváth Ede mint régi elnök kapja meg a meghívókat, és nem adja át az új elnökségnek, 
sértettségből akadályozza a munkát. Nem kaptuk meg például a fegyvertörvény tervezetéről szóló 
anyagot sem pedig tudomásom van róla, hogy Horváth Ede megkapta. 
Rábaközi Erika: Horváth Ede mint magánember kapta a tervezetet.  
Ketler Iván: Javasolja hogy legyen egy elektronikus hírlevél  
Halasi Mihály: Semmi akadálya, készítse el. 
Szokol Hubert: Miért kellet korlátozni a versenyrendezést? 
Babits László: Az elnökség nem a versenyek rendezését korlátozta, csak a kettes illetve annál 
magasabb szintű versenyek rendezését. A szövetség minden tagjának biztosítani kell a 
versenyrendezésének jogait. A korábbi évek tapasztalata szerint rengeteg színvonaltalan 
minősítő verseny került megrendezésre. Most is rendezhet bárki egyes szintű, népszerűsítő 
versenyt, de nem teszik a klubok, és pont azok a klubok nem rendezik meg még az 
engedélyezett két versenyt sem akik a legjobban tiltakoznak a korlátozás ellen. 
Szokol Hubert: Az SLK-Celeritas szeptemberi verseny miért nem volt kettes szintű?  
Babits László: Azért mert a rendező klubok nem kérték, hogy az legyen. 
Tóth Zoltán: Nem Debrecen a világ közepe, mégis itt van rengeteg verseny. 
Babits László: Valóban nem a világ közepe de Debrecenben és környékén négy tagklub van, 
valamint itt van a legnagyobb lőtér  a hajdúhadházi, valamint az apafai lőtér. Ezen felül itt a 
klubok akarnak versenyt rendezni, arról nem a debreceni klubok tehetnek, hogy más 
budapesti, kecskeméti klubok egyetlen versenyt sem rendeznek. 
Halasi Mihály: Mivel több észrevétel nem érkezett, szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e 
a közgyűlés az elnökség beszámolóját. A közgyűlés nyolc igen szavazattal hat nem ellenében 
elfogadta a beszámolót. 

2. napirendi pont 
Babits Melinda: Ismerteti a szövetség helyzetéről szóló pénzügyi beszámolót (melléklet). 
Elmondja, hogy a szövetség könyvelését a Tanács-Adó Rt, személy szerint Madarász 
Györgyné végzi. díjmentesen Dr. Vollay Ferenc felajánlása nyomán 
Rábaközi Erika: A Sziluett EB-re készült célok, amelyeket támogatásként a szövetség 
fizetett, hol vannak és hozzáférhetőek-e más számára. 
Halasi Mihály: A célok tárolási helye a hajdúhadházi katonai lőtéren van mivel,  a 
szövetségnek nem áll rendelkezésére tárlóhely. Természetesen bármely tagklub számára 
hozzáférhetőek a célok. 
Rábaközi Erika: Több szövetségi számlát is már csak akkor kapott meg amikor a fizetési 
határidő lejárt.  
Babits László: Ennek egyrészt a Magyar Posta az oka, hiszen hihetetlen postázási idők 
vannak, másrészt még soha senkinek nem számított fel a szövetség késedelmi kamatot és nem 
fog, ezek után sem. Ígéri, hogy a jövőben jobban odafigyelnek a számlák kiállítására, és 
postázására.  
Halasi Mihály: szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés szövetség helyzetéről 
szóló pénzügyi beszámolót. A közgyűlés tizenhárom igen szavazattal egy tartózkodás mellett 
elfogadta a beszámolót. 
Babits László: Ismerteti a az elmúlt évi költségvetés megvalósulását, valamint a 2004. évre 
tervezett költségvetést. (melléklet) 
Halasi Mihály: szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés elfogadja-e a 2004. évre 
szóló költségvetést. A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a költségvetést. 
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3. napirendi pont 
Galó Zsolt: Mint a felügyelő bizottság elnöke elmondja, hogy időben megkapta az anyagot, 
mivel ő személy szerint nem számviteli szakember, könyvelő és könyvvizsgáló szakismeretét 
vette igénybe, szerinte a szövetség működése jogszerű volt.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a felügyelő bizottság  
beszámolóját. A közgyűlés hét igen szavazattal három tartózkodás, és négy nem szavazat 
mellett elfogadta a beszámolót. 

4. napirendi pont 
Babits Melinda: Ismerteti a közhasznúsági beszámolót (melléklet)  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a közhasznúsági 
beszámolót A közgyűlés tizennégy igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

5. napirendi pont 
Hidvégi Attila: Sérelmezi, hogy a Dinamikus Standard Gyakorlatok szabálykönyvben nem az 
ő neve szerepel, pedig az Ő ötletéből született a szabálykönyv 
Babits László: A szabálykönyv valóban a Hidvégi Attila ötletéből született, de a jelenlegi 
szabálykönyvnek alig van köze az eredeti leíráshoz. A jelenlegi szabálykönyv Babits Melinda 
munkája. 
Nagy Gábor: A WEB lap (www.hdssf.hu) nem mindig aktuális, és nem áttekinthető. 
Babits László: A WEB szerkesztésének átadását már többször kértük Kovács Ferenctől, de ő 
nem hajlandó erre. A korrekt tájékoztatás érdekében jött létre a főtitkári WEB. 
Szokol Hubert: Az új Sporttörvény apropóján nem kell módosítanunk az alapszabályt?  
Halasi Mihály: De igen kell, már átdolgozás alatt ál a megtárgyalására, közgyűlést fog 
összehívni az elnökség úgy, hogy a meghívó mellé csatolva lesz az új alapszabály tervezett, 
hogy mindenki felkészülhessen rá. 
 
Mivel több kérdés, javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr 17 óra 54 perckor berekeszti 
a közgyűlést.  
 
 
 
 
 

Babits László        Halasi Mihály 
jegyzőkönyvvezető      levezető elnök 

 
 
 
 
 

Györfi Tamás       Varjú Miklós 
Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


