A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
2010 évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyve

. Időpont : 2010-06-06-11.00.
Helyszín : Debrecen Somlyai u. 10. Platán hotel.
Halasi Mihály Elnök köszönti a tagklubok megjelent képviselőit, megállapítja, hogy az
eredetileg kitűzött időpontban : 10.00-kor a közgyűlés nem volt határozatképes, így az
alapszabálynak megfelelően megismételt közgyűlésre kerül sor, amely a jelenlévők létszámától
függetlenül határozatképes. Jelenléti ív : 1. számú melléklet.
Levezető elnöknek önmagát javasolja, jegyzőkönyv vezetésre Puskás Géza urat kéri fel,
jegyzőkönyv hitelesítőknek Toók László és Pető László urakat javasolja, a közgyűlés
résztvevői egyhangú szavazással ( 9 fő ) az előterjesztett javaslatot elfogadták.
A levezető elnök a napirendre tesz javaslatot, az eredetileg közzétett formában. A jelenlévők az
előterjesztett napirendet változtatás nélkül , egyhangú szavazással elfogadták az alábbiak
szerint:
1. Beszámoló az Elnökség 2009 évi munkájáról.
2. A Felügyelő Bizottság jelentése.
3. Pénzügyi beszámoló a MDLSZ 2009 évi gazdasági év tevékenységéről.
4. Közhasznúsági jelentés.
5. Aktuális kérdések.
Az 1. napirendi pont szerinti beszámolót Halasi Mihály Elnök ismertette ( 2. számú melléklet),
amelyet a jelenlévők egyhangú szavazással elfogadtak.
2. Napirendi pont : a Felügyelő Bizottság jelentését a FB Elnök távollétére tekintettel, annak
kérésére Halasi Mihály Elnök ismertette ( 3. számú melléklet ) . A Felügyelő Bizottság
jelentését a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta.
3. Napirendi pont : a 2009 évi pénzügyi beszámolót Halasi Mihály Elnök ismertette ( 4. számú
melléklet ). A témához az alábbi hozzászólások érkeztek :
Toók László Főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a MDLSZ kintlévősége a
korábbiakhoz viszonyítva kismértékben csökkent, de még mindig jelentős, több százezer forint
nagyságrendet képvisel, részben még a korábbi adminisztrációs tevékenységből adódóan,
részben pedig egyes tagklubok fegyelmezetlensége következtében alakult ki ez a nem
kívánatos helyzet. Kéri a jelenlévőket, hogy a közgyűlés határozatilag kötelezze az adós
tagklubokat tartozásuk rövid időn belüli rendezésére, ellenkező esetben szankciókat kell
alkalmazni.
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Hegedűs Péter a Bihari Lövészklub elnöke megerősíti, hogy a korábbról áthúzódó tartozások
jelentős része az előző főtitkár részéről a pénzügyek nem kellő precizitással történő kezelése
révén halmozódhatott fel.
Halasi Mihály Elnök javasolja a behajthatatlannak minősített kintlévőségek leírásának
megerősítését a közgyűlés által, az érintett klubok kizárását a MDLSZ-ből, illetve kéri a
pénzügyi beszámoló elfogadását .
Ezt követően a közgyűlés jóváhagyta a kétes követelések leírását, az ebben érintett klubok
kizárását megerősítette , határozatilag kötelezi az adós tagklubokat tartozásuk 10 munkanapon
belüli rendezésére. A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a pénzügyi beszámolót.

4. Napirendi pont: a közhasznúsági jelentést Halasi Mihály Elnök ismertette (
melléklet), amelyet a közgyűlés egyhangú szavazással elfogadott.

5. számú

5. Napirendi pont:
5/ 1. Toók László Főtitkár felveti , hogy a versenyengedélyek díj megállapításánál kisebb
korrekció szükséges, mivel a hazai versenyszámok versenyengedély díja ( 1.000.-Ft ) alig
fedezi a ráfordítás ( anyag költség, posta költség ) költségeit, ezért indítványozza a díj 3.000.Ft-ra történő módosítását. A felvetést követő egyeztetés során Pető László sporttárs, elnökségi
tag javaslata került elfogadásra, amely szerint az önálló ( szóló ) hazai versenyszámok
versenyengedély díja 3.000.-Ft legyen, míg az egyéb versenyszámok mellett kiegészítésként a
hazai versenyszámok versenyengedély díja marad 1.000.-Ft. A közgyűlés a fenti változtatást
egyhangú szavazással elfogadta , a hatályba lépés kezdete : 2011. Január 1.
5/2. Venter Tibor sporttárs a közgyűlés elé tárja a hagyomány őrző lövészeti szakág
megalakításának lehetőségét , amelynek teljes körű koordinálását illetve minden ezzel járó
munkát vállalja., kéri a közgyűlés fogadó készségét javaslata iránt. Halasi Mihály Elnök
válaszában megemlíti hogy az Elnökséghez korábban már érkezett megkeresés a témában. Az
Elnökség nem zárkózik el a hagyományőrző lövészet adaptálásától, de alapvetően szükséges
tisztázni , hogy ezen lövészeti ágat melyik világ szövetség felügyeli, illetve milyen feltételekkel
lehetséges az ehhez történő csatlakozás, ugyanis a nemzetközi elismertség híján a versenyzők
csak hazai versenyeken indulhatnának.
Venter Tibor sporttárs ígérete szerint haladéktalanul tisztázza az Elnökség kérése szerinti
feltételeket és rövid időn belül az Elnökség elé tárja a tényeket, amely alapján tovább lehet lépni
a javaslat megvalósítása irányában.
A közgyűlés egyhangú szavazással elhatározta, hogy a megfelelő feltételek teljesülése esetén a
hagyomány őrző lövészetet a MDLSZ versenyrendszerébe lehet illeszteni.
5/3. Pető László elnökségi tag üdvözli az új lövészeti szakág megalkotására irányuló
szándékot, támogatóan áll a kérdéshez. A sziluett lövészet versenyzési szabályzatában
néhány módosítást javasol : nem korlátozott légpuska elismerése, 41 m-es lőtávolságú sziluett
lövészet bevezetése stb., amelyek kidolgozását vállalja.
A közgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazta Pető László sporttársat a javasolt
változtatások kidolgozására.
2. oldal
Jelen jegyzőkönyvet kifüggesztették a Szövetség hivatalos hirdető tábláján. Cím: WAFFEN ORG Kft. Bp. XX. HELSINKI út 81. Sz.
alatti INCONEX irodaház fsz. 23.-as helysége. Telefon: 283-0705.

5/4. Toók László tájékoztatja a közgyűlés résztvevőit az egészségügyi alkalmassági vizsgálat
körében az utóbbi időben bekövetkező hivatali visszaélésekről, amely a Ftv. Legutóbbi
változtatása következtében kialakult értelmezési és alkalmazási eltérések okán keletkeznek.
Sajnálatos módon a hivatali szervek álláspontjai megyénként különböznek, így több esetben a
sportolók érdekeit sértő eljárásokra kerül sor. Az ügyben egyeztetést kezdeményezünk az
ORFK- val egységes állásfoglalás és azonos eljárás biztosításának céljából.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály Elnök az ülést 13.30-kor bezárta.

k.m.f.

Halasi Mihály levezető elnök

Puskás Géza jegyzőkönyv vezető

Toók László jegyzőkönyv hitelesítő

Pető László jegyzőkönyv hitelesítő
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