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(MÓDOSÍTOTT) MEGHÍVÓ ÉVES RENDES KÖZGYŰLÉSÜNKRE 
  
(Az Alapszabály szerint meghatározott 10 napos napirend kiegészítésére vonatkozó határidőn belül 

beérkezett javaslat alapján) 
 
Alapszabályunk 19.§ (1) és (2) bek. alapján, az alábbi napirendi pontok megtárgyalása céljából, 
összehívjuk éves rendes közgyűlésünket.  
 
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 külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
(Ez a határidő ma lejárt, egy kiegészítési javaslat érkezett.) 
 
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. 
 
 
Közgyűlés időpontja: 2019.03.24. vasárnap 10:00  
 
Megismételt közgyűlés: határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2019.03.31. 
vasárnap 10:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent 
küldöttek számára tekintet nélkül határozatképes. 

Közgyűlés helye: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 1089 Budapest, Diószegi Sámuel utca 38-42. 
(megismételt közgyűlés esetén a helyszín ugyanitt) 

 

Napirendi pontok: 

1) Elnöki köszöntő 

2) A közgyűlés tisztségviselőinek kijelölése és/vagy megválasztása, határozatképesség 
megállapítása az Alapszabály 20.§ (7) bekezdés szerint 

a. Levezető elnök személyének kijelölése az Elnök által  

b. Határozatképesség megállapítása a levezető elnök által 

c. Jegyzőkönyv vezető megválasztása – 1 fő 

d. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása – 2 fő 

e. Szavazatszámláló bizottság megválasztása – 3 fő 
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3) A megadott 10 napos határidőn belül érkezett egy napirendi javaslat a jászberényi Honfoglalás 
LLK elnökétől, Hábencius Ferenctől „A 2021-es Sziluett Európa Bajnokság 
előkészítésének támogatása” címmel. Mivel az Elnökség a rendelkezésre álló szombaton és 
vasárnap nem tudott dönteni a 3 x 2 = 6 millió Ft (hatmillió forint) támogatási kérés napirendre 
vételének ügyében, így a közgyűlés dönthet az Alapszabály 19.§ (4) bek., és a 2013. évi V. 
törvény (Ptk) 3:74. § (4) bek. szerint. A napirendre vételhez min. 186 mandátum (75%) 
jelenlétére, és a jelenlévők egyhangú döntésére van szükség. Az eredeti napirend kiegészítésre 
vonatkozó beadvány szövege csatolva. 

4) Elnökségi beszámoló, és jóváhagyása 

5) A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, és jóváhagyása 

6) A Felügyelő Bizottság beszámolója 

7) A közhasznúsági melléklet elfogadása 

8) 2019-es évre tervezett szakági támogatások és a szövetségi költségvetés ismertetése, és 
jóváhagyása 

 

 

Budapest, 2019.03.04.      

Az MDLSZ Elnöksége nevében, Szalai László, elnök 

 

 

Melléklet: A Honfoglalás LLK – Jászberény napirend kiegészítési javaslata 
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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  


