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 A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség  

2009 évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve  

 

Helyszín:  Platán Hotel  Debrecen Somlyai u.10. 

Időpont :  2009-06-07, 11.00. 

Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket,  megállapítja hogy a meghívóban feltüntetett 
kezdési időpontban 10.00-kor a közgyűlés nem volt határozatképes, ezért az alapszabálynak 
megfelelően 11.00-kor megismételt közgyűlést tartunk , amely a jelenlévők létszámától 
függetlenül határozat képes. Levezető elnöknek önmagát javasolja, jegyzőkönyv vezetőnek 
Kelemen Lászlót, jegyzőkönyv hitelesítőknek Pető László és Puskás Géza urakat, amit a 
közgyűlés egyhangúlag 12 szavazattal elfogad. 

 Halasi Mihály a napirendi pontokra tesz javaslatot, felteszi a kérdést, hogy a meghívóban 
előterjesztett napirendhez van -e kiegészítése vagy egyéb javaslata bárkinek. Egyéb javaslat 
hiányában szavazásra teszi fel a napirendet, amelyet a közgyűlés egyhangú szavazással 12 
igen szavazattal elfogad. 
A közgyűlés a napirendi pontokat az alábbiak szerint tárgyalta meg : 
 
1. Beszámoló az Elnökség munkájáról : 
 

Halasi Mihály elnök ismerteti a MDLSZ Elnökségének 2008 évi munkájáról szóló beszámolót ( 
1. sz. melléklet) , amelyet a közgyűlés egyhangú szavazással, 12 igen szavazattal elfogad. 
 
   2. Beszámoló a Szövetség pénzügyi helyzetéről, költségvetés elfogadása: 
 
Halasi Mihály elnök ismerteti a MDLSZ 2008 évi pénzügyi gazdálkodásának beszámolóját ( 2. 
sz. melléklet) amelyet kiegészít azzal a megállapítással, hogy a Szövetség gazdálkodása stabil, 
a korábban esetenként előforduló adminisztratív késedelmek és kisebb pénzügyi anomáliák fel 
lettek számolva, az új főtitkár precízen és elhivatottan végzi a teendőit, máris érzékelhetők a 
pozitív változások. A kiegyensúlyozott gazdálkodásnak és a fokozott pénzügyi szigornak 
köszönhetően a MDLSZ jelentős tartalékkal rendelkezik, amelyet lekötéssel forgat. 
Jelentős összeget tesz ki a tagklubok fizetési késedelméből adódó kintlévőség, amely 2008-12-
31-i  fordulónapon : 566.602.-Ft. 
A 2009 évi gazdálkodás során tervezett forrás és költség oldal a 2008 évhez hasonló 1,6-1,7 
MFt nagyságrendre van tervezve, minden  pályázati lehetőséget igyekszünk kihasználni és 
reméljük hogy az szja 1%.ból befolyó támogatás összegét is sikerül növelni. 
Toók László főtitkár hozzászólásában kiemeli a tagklubok pénzügyi fegyelme javításának 
szükségességét, javasolja az Elnökségnek, hogy a továbbiakban a tagklubok részére a 
versenyengedélyek kiadásának feltétele a Szövetség felé fennálló tartozás rendezése legyen. 
A közgyűlés a pénzügyi beszámolót és költségvetési tervezetet egyhangú szavazással , 12 
szavazattal elfogadta. 
 
   3. Felügyelő Bizottság beszámolója:  
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Halasi Mihály ismerteti a Felügyelő Bizottság elnökének levelét, amely a FB beszámolóját 
tartalmazza ( 3.sz. melléklet ). A közgyűlés a FB beszámolóját egyhangú szavazással elfogadta. 
 
   4. Közhasznúsági jelentés elfogadása: 
 
Halasi Mihály elnök ismerteti a közhasznúsági jelentést ( 4.sz. melléklet) , amelyet a közgyűlés 
egyhangú szavazással elfogad. 
 
   5. Tisztségviselő választása: 
 
Halasi Mihály bejelenti, hogy az Elnökség egyik tagja  ( az előző főtitkár ) lemondott a MDLSZ 
Elnökségében betöltött tisztségéről, igy a közgyűlésnek kell egy fő Elnökségi tagot választani. 
A fegyelmi bizottság elnöke is lemondott tisztségéről így a fegyelmi bizottság elnöki tisztségét is 
be kell tölteni. 
A közgyűlés részvevői tanácskozást követően jelöltet állítanak az Elnökségi tag és a fegyelmi 
bizottság elnöke vonatkozásában. A jelöltek megnyilatkoztatásuk során a jelölést elfogadták, 
majd ezt követően egyhangú szavazással a közgyűlés Pető László urat a MDLSZ Elnökségi 
tagjának, Puskás Géza urat a MDLSZ Fegyelmi Bizottsága Elnökének megválasztotta. 
 

6. Aktuális kérdések: 
 

Toók László főtitkár kéri, hogy főtitkári kinevezését a közgyűlés erősítse meg. Halasi Mihály  
elnök válaszában megjegyzi hogy a főtitkár kinevezése a MDLSZ Elnöksége hatáskörébe 
tartozik, tehát az új főtitkár megbízása jogszerűen hatályos, de kéri a közgyűlést, hogy az új 
főtitkár kinevezését erősítse meg. Ezt követő szavazás során a közgyűlés egyhangú 
szavazással Toók László főtitkárt tisztségében megerősítette. 

 
Szalai László alelnök felveti hogy a MDLSZ alapszabálya néhány ponton kisebb módosításra 
szorul, nevezetesen : 
a. A tagsági díj fizetése körüli anomáliák kiküszöbölése érdekében szükséges lenne, hogy a 
tagklubok tagsági viszonya csak a tagsági díj számlájának kiegyenlítése révén lépjen érvénybe. 
b. A Régió  Igazgató tevékenységének leírását pontosítani kell, a RD fő tevékenysége a MDLSZ 
nemzetközi kapcsolatainak megszilárdítása, fenntartása, a külföldi versenyekre utazó sportolók 
ügyeinek intézése, a MDLSZ nemzetközi elismertségének fokozása legyen. 
c. A tagklubok évenkénti 1 verseny megrendezésére kötelezését törölni kell, mivel sok tagklub 
számára ez a feltétel teljesíthetetlen. 
A közgyűlés a fentiek szerinti alapszabály módosításokat egyhangú szavazással megszavazta. 
 
Hegedűs Péter a Bihari Lövészklub elnöke felveti, hogy korábban sürgette a hazai 
lövészszámok versenybíróinak képzését, de felvetésére reagálást nem tapasztalt. 
Szalai László alelnök válaszában sürgős intézkedést ígér, rövid időn belül beindul a versenybírói 
képzés-továbbképzés, ami megoldja  a versenybíró hiányt, de addig is a MSSZ versenybírói 
képesítéseket a hazai lövészszámok bírázása tekintetében elismerjük. 
 
 
Zakupszky Gábor a Bírói Bizottság elnöke kijelenti hogy az IPSC szabálykönyv aktuális 
változata lefordításra került , jelenleg lektorálás alatt van, ami rövid időn belül elkészül , ezt 
követően megfelelő példányban sokszorosításra kerül. A versenybírói képzés-továbbképzés 
beindításának időpontjait a MDLSZ honlapján közzé teszi és azon való részvétel MINDEN 
VRSENYBÍRÓ számára kötelező lesz. A kötelező képzésen-továbbképzésen való részvétel 
elmulasztása a versenybírói névjegyzékből történő törlést vonja maga után !!!  
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Vincze Zoltán a Debreceni Szituációs Lőegylet elnöke kéri a MDLSZ támogatását Level 4. 
színtű IPSC verseny, konkrétan a következő Európa Bajnokság megrendezéséhez. 
Szalai László alelnök kérdése :a helyszínt illetően milyen elképzeléssel rendelkezik? 
Vincze Zoltán :  a DVLE apafai lőtere alkalmas 16 pálya kialakítására, szükség esetén a lőtér 
szomszédságában található egykori lőszerraktár területén további pályák kialakíthatók. 
Halasi Mihály : az ötlet jó, de az EB rendezési jogának elnyerésére  reális esély legközelebb a 
2010-ben Belgrádban megtartandó IPSC közgyűlésen lesz lehetőség, amire nagyon komoly 
prezentációval kell készülni. A magam részéről támogatom a Vincze úr kérését , a közgyűléstől 
is kérem a javaslat támogatását és a megrendezendő  EB versenyigazgatójaként  Vincze Zoltán 
megbízását .Ezt követően a közgyűlés egyhangú szavazással a 2012 évi IPSC EB 
megrendezésének megszervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésével  Vincze Zoltán urat 
megbízta. 
Toók László főtitkár felveti, hogy korábban már a MDLSZ Elnöksége tárgyalt a 2009 évi sörétes 
Európa Bajnokságra kiutazó sportolók támogatásáról. Alapvetően sportruházat ( nemzeti 
címeres melegítő és emblémázott póló) valamint lőszer támogatás biztosítása vetődött fel . 
Rövid egyeztetést követően Szalai László alelnök vállalja, hogy a 24-ik héten személyesen 
megkeresi a NIKE-FIOCCHI vezetését és tárgyalásokat folytat a támogatás elnyerése céljából. 
Puskás Géza : tudomása van róla, hogy a MSSZ berkein belül a steel-challange versenyt 
terveznek minősítő versenyként rendezni, amit sérelmesnek tart a MDLSZ szempontjából. 
Halasi Mihály : felkéri Zakupszky Gábort az észlelés kivizsgálására. 
Zatik László a Damjanich lövészklub képviseletében a versenybírói képzést sürgeti, valamint 
reklamálja, hogy korábban eleget tett fizetési kötelezettségének, de a megkapott rajengedélyek 
nem egyeznek az általa megrendelt és kifizetett igényével. 
Halasi Mihály : felkéri főtitkár urat az eset azonnali kivizsgálására, illetve a kívánt 
versenyengedélyek soronkívüli elkészítésére és átadására. 
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály 13.10-kor a közgyűlést berekesztette. 
 
                                             k.m.f. 
 
 
        Halasi Mihály                                                    Kelemen László 
             Elnök                                                          jegyzőkönyvvezető 
 
 
         Pető László                                                         Puskás Géza 
       Jkv . hitelesítő                                                        jkv. hitelesítő 
 
 
 


