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Elnökségi Hírlevél – 21. szám – 2019.03.04. 

 
 
Kedves Sporttársaink, és Barátaink! 
 
 
Az éves rendes közgyűlésünk előtt, a megadott határidőben azaz 10 (tíz) napon belül, a 
2019.02.22-én közzétett tervezett közgyűlési napirendhez egy javasolt kiegészítés érkezett. A 
javaslatot a Hábencius Ferenc, a Honfoglalás Lovas és Lövész Sport Klub (Jászberény) 
tagszervezetünk képviselője küldte meg az Elnökség részére. A Honfoglalás LLK a 
megfogalmazott napirendi javaslat szerint évi maximum 2 millió forintos részletekben, összesen 
6 (hat) millió forint támogatást szeretne kérni a szövetségtől, lőtérfejlesztés céljából. Részletes 
indoklást lásd a jelen Hírlevélhez csatolt eredeti beadványban. 
 
Mivel a beadványt március 1-én pénteken kaptuk meg és a napirend módosítására kitűzött 
10 napos határidő március 4-én hétfőn lejárt, a szakágvezető véleményét az idő rövidsége 
miatt nem ismerhettük meg, az elnökség számára rendelkezésre álló idő rendkívül rövid volt 
és személyes megbeszélésre nem nyílott mód. Digitális csatornát igénybe véve az Elnökség 
lefolytatott ugyan egy eszmecserét a hétvégén, de nem sikerült elérni az egyszerű 
szótöbbséget a napirendre vétel támogatásának ügyében, így határozat és döntés nem 
született. A vitás pontot az jelentette, hogy a Honfoglalás LLK által lőtérfejlesztésre kért 
összesen 6 M Ft (hatmillió forint) olyan nagyságrendű támogatás, ami a jelenleg fennálló, igen 
nehezen tartható bevételi-kiadási költségvetési egyensúlyt felborítaná, és más tagszervezetünk 
is joggal fogalmazna meg ilyen kéréseket, a pénzügyi bevételi-kiadási egyensúly helyreállítása 
viszont csak jelentős tagdíj, versenyszervezési licencdíj, és versenyengedély díj emeléssel lenne 
elképzelhető, vagy ha a szakágak saját költségvetési forrásaikról részben lemondanak, hiszen 
külső egyéb forrásunk nincs. Jelenleg az elnökség elkötelezett a díjak szinten tartása mellett. 
 
Ezért a napirendnek a javaslattal történő kiegészítésének ügye a közgyűlés kezében van. 
Módosítottuk a napirendi kiírást, amit hamarosan közzé is teszünk, mely szerint ha a 
mandátumok 75%-a támogatja és a megjelentek egyhangúan megszavazzák, a közgyűlés 
megtárgyalhatja a Honfoglalás LLK beadványát. 
 
Emlékeztetőképpen idézzük a vonatkozó szabályozást: 

Az Alapszabály 19.§ (4) bek. alapján, a közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő 
közzétételétől számított 10 naptári napon belül, a tagok (értsd tagegyesületek) és a szövetség 
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv 
vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést 
összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend 
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elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában.  

A 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint: Csak a szabályszerűen közölt napirenden 
szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a részvételre jogosultak legalább 
háromnegyede jelen van, és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul.  

 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
 
Dr. Fábián Lajos 
alelnök 
 
Melléklet: a Honfoglalás LLK beadványa 
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Érkezett: 2019.03.01. reggel, elektronikus levélben 

 

Tisztelt Elnökség, Tisztelt Főtitkár Úr!  

A Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Sport Egyesület kéri az éves rendes közgyűlés 
napirendjének kiegészítését az alábbi ponttal: 
 

A 2021-es Sziluett Európa Bajnokság előkészítésének támogatása 

Indoklás: 

 
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetségnek növekedéséhez, ismertségének terjesztéséhez 
(mely több pályázati forrás eléréséhez elengedhetetlen), hazánkban, az MDLSz égisze alatt 
rendezett színvonalas nemzetközi versenyekre van szüksége. Erre kitűnő lehetőséget ad a 
kétévente megrendezett Sziluett Európa Bajnokság, melynek 2021-es megvalósítására a 
Honfoglalás LLK az MDLSz elnökségének támogatásával pályázik. A Honfoglalás LLK a 
Hábencius lőtér fejlesztését megkezdte, azonban a szakemberhiány és az építőanyagok árának 
folyamatos emelkedése miatt az építkezés jelentős mértékben el fog húzódni. A Honfoglalás 
LLK ezért kéri a tisztelt közgyűlést, hogy az MDLSz a tartalékaiból a következő három évben, 
évente maximum kétmillió forinttal támogassa a lőtérfejlesztést. A támogatás összege függne 
egyrészt a Honfoglalás LLK által a lőtér fejlesztésére fordított összegtől (az MDLSz évente 
megegyező összeget fordítana erre a célra), illetve az MDLSz és a Honfoglalás LLK által 
közösen benyújtott EB támogatási pályázatok sikerességétől (az elnyert összeggel csökkenne 
MDLSz által kifizetendő támogatás). A Honfoglalás LLK vezetése továbbá kéri, hogy a 
közgyűlés pozitív döntése esetén, még az EB pályázat elbírálása előtt, a közgyűlés határozata 
utáni 30 naptári napon belül az első évi támogatás folyósításra kerüljön, annak érdekében, hogy 
ne járjunk úgy, mint a 2017-es Sziluett Európa bajnoksággal, melynek rendezését az utolsó 
pillanatban kellett visszamondani, mivel a rendezésre kijelölt lőteret nem sikerült időben 
befejezni. A lőtér fejlesztésének további folyományaként lenne Magyarországon egy olyan 
állandó lőtér, ami a minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi sziluett kupasorozat egyik 
állomása lehetne, illetve amin nagykaliberű sziluett országos bajnokságot lehet rendezni, 
valamint a hazai rövidpályás sziluett szabálykönyv megfelelő kibővítése után alkalmas lenne 
nagykaliberű rövidpályás sziluett versenyek lebonyolítására.  

Köszönettel, 

Hábencius Ferenc elnök Honfoglalás LLK  

 

 


