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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2007. május 27.  
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve 

 
Helye: Hotel Platán Debrecen Ideje: 2007. május 27. 1100 óra. 
 
Halasi Mihály: Megállapítja, hogy mivel 1000  órakor szavazatszámlálást végzett és nem volt 
meg a határozatképességhez szükséges szavazat, a meghívónak, és az alapszabálynak 
megfelelően egy óra múlva immár a megjelentek számától függetlenül határozatképes a 
közgyűlés. Megállapítja, hogy a mandátumok megvizsgálása után 10 érvényes szavazattal 
rendelkező küldött van jelen. Levezető elnöknek önmagát javasolja, amit a küldöttek 
egyhangúan tiz szavazattal elfogadnak. Jegyzőkönyvvezetőnek Babits Lászlót, míg 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Kelemen László és Puskás Géza urakat javasolja. A küldöttek 
mindkét javaslatot egyhangúan tiz 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, és a közhasznúsági beszámoló 

elfogadása 
3. A felügyelő bizottság beszámolója 
4. 2007. évi költségvetés elfogadása 
5. A szövetség tagjai álltál beterjesztett javaslatok. 

 
A küldöttek a napirendi pontot egyhangúan tiz szavazattal elfogadták. 

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

„2006-ban elnökségünk öt alakalommal tartott rendes elnökségi ülést. De az egyes ülések közti 
időszakokban, illetve a versenyeken való találkozásunkkor is megbeszéltük a felmerülő kérdéseket. 

2006-ban 18 IPSC, 5 IMSSU és 3 gyorspont versenyt rendezett a szövetség. A versenyek 
nagy részét ismét a DHSE rendezte meg Hajdúhadházon. Budapesten 3, Zalaegerszegen és 
Kecskeméten 2-2 IPSC verseny volt. Az IPSC puska és Sörétes puska OB nem került 
megrendezésre, mert nem volt olyan egyesület, amelyik elvállalta volna a rendezést, bár 
többen támadták a DHSE-t, hogy miért mindig ők, és miért nem Budapesten rendezik az OB-
kat. 

2006-ban  két új sportegyesület lépett be a szövetségbe, a Dunaferr SE, Városi Lövész és 
Tömegsport Klub. Törléssel megszűnt a tagsága a Sportlövészház Kecskemét SE-nek, a Colt 
Polgári LE-nek és a Tatabánya Városi LK-nak. 3 egyesület, a Protective Force, a MARESZIT és 
az Albertfalva LK december 31-i nappal kilépet a szövetségből. 2007. január 9-én pedig a Zuglő 
SE is kilépett. 

2006. december 31-én 489 leigazolt versenyzőnk volt, ebből 29-an új belépők, összesen 112 
versenyző váltott rajtengedélyt (88 IPSC, 10 IMSSU, 9 Steel Challange, 10 gyorspont és 8 military). 
A beszámoló elkészítésének napjáig 2007-ben 322 leigazolt versenyzőnk van, és 104-en váltottak 
eddig rajtengedélyt.  

2006-ban a szövetség nemzetközi versenyekre kiutazó versenyzőket nem támogatott, mert a 
Görögországban megrendezett IPSC Sörétes EB-re kiutazó csapat összeállítása nem nyilvánosan 
meghirdetett felhívás után megrendezett válogató versenyen dőlt el, hanem szűk körben eldöntésre 
került az indulók névsora. Többek közt ez vezetett Mészáros József régióigazgató leváltásához.” 
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Babits Melinda: Ismerteti a támogatás törvényi feltételeit. 
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés az elnökség 
beszámolóját. A közgyűlés tiz igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

2. napirendi pont 
Babits Melinda: Ismerteti a szövetség helyzetéről szóló pénzügyi beszámolót (melléklet). 
Ismerteti a közhasznúsági jelentést (melléklet). 
Babits László: Ezúton is szeretné megköszönni a szövetség nevében, a pályázatok 
elkészítését Babits Melindának.  
Halasi Mihály: szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a pénzügyi beszámolót. A közgyűlés 
tiz igen szavazattal elfogadta pénzügyi beszámolót. Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e 
a közgyűlés a közhasznúsági jelentést A közgyűlés tíz igen szavazattal elfogadta a 
beszámolót. 

3. napirendi pont 
Galó Zsolt: Mint a felügyelő bizottság elnöke elmondja, hogy számviteli szakember, 
könyvelő szakismeretét vette igénybe, az kapott anyag átvizsgálásához szerinte a szövetség 
működése jogszerű, a gazdálkodása pedig megfelelő volt, nem bántak pazarlóan a szövetség 
eszközeivel.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a felügyelő bizottság  
beszámolóját. A közgyűlés tiz igen szavazattal elfogadta a beszámolót. 

5. napirendi pont 
Babits László: Ismerteti a 2007. évre szóló költségvetést.  
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a költségvetést. A 
közgyűlés tíz igen szavazattal elfogadta a költségvetést. 
 
Ezt követően a küldöttek kötetlen beszélgetést folytattak a Szövetség jövőjét illetően. 
 
Mivel több kérdés, javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr berekeszti a közgyűlést.  
 
 
 
 
 
 

Babits László        Halasi Mihály 
jegyzőkönyvvezető      levezető elnök 

 
 
 
 
 

Puskás Géza       Kelemen László 
Jegyzőkönyv hitelesítő      jegyzőkönyv hitelesítő 


