
FELHÍVÁS 
- ülés tartása nélküli döntéshozatalra -  

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő 
rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 
értelmében 2020. április 11. napjától a veszélyhelyzet ideje alatt szövetségünknek más jogi 
személyekhez hasonlóan a Polgári törvénykönyv rendelkezéseit, illetve a jogi személyre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket (így a civil törvényt, a sporttörvényt és ezek végrehajtási rendeleteit is) a 
Kormányrendeletben meghatározott rendelkezésekkel kell  alkalmazni. 

A Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése értelmében szövetségünk közgyűlésének ülése nem tartható meg 
olyan módon, hogy az a küldöttek személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e 
rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került. Mivel az éves rendes közgyűlésünk már a 
Kormányrendelet kihirdetésekor összehívásra került, így a közgyűlés ülésének halasztásáról 
intézkedtünk. 

A Kormányrendelet 3. § (4) bekezdése szerint jelen helyzetben egyetlen szervezetnek sem kell 
biztosítania a nyilvánosságot, azaz a döntéseinek meghozatalánál ezen kritériumnak nem kell 
megfelelni. 

A szövetség alapszabálya az ülés tartása nélküli határozathozatalt nem is zárja ki, ezért a 
Kormányrendelet 2. § (2) bekezdése értelmében határozathozatalára az elnökség kezdeményezésére ülés 
tartása nélkül kerülhet sor.  

A hivatkozott jogszabály adta felhatalmazás alapján az elnökség ezúton felhívja a tagszervezetek 
mandátummal rendelkező küldötteit, hogy a korábban elhalasztott közgyűlés napirendi pontjai 
tárgyában ülés tartása nélkül, írásban hozzanak határozatot. 

A Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése értelmében az elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy 
a tagszervezetek és küldötteik a döntéshozatallal összefüggő tájékoztatást és okiratokat megkapják, 
valamint, hogy a meghozott döntésekről tájékoztatást kapjanak.  

Ennek keretében jelen felhívásunkkal együtt közzétesszük a napirendet, a napirendi pontokhoz tartozó 
előterjesztéseket és a határozati javaslatokat, a szavazás rendjéről szóló tájékoztatót, valamint a 
szavazólapot. 

Napirend 

 

1) Elnökségi beszámoló 
 

2) A Felügyelőbizottság beszámolója 
 

3) A Szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági melléklet elfogadása 
 

4) 2020-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása 
 

5) Alapszabály módosítása a székhely címének módosulása miatt 
 

6) Egy fő elnökségi tag lemondása miatt, egy fő elnökségi tag megválasztása  
 



Előterjesztéseink és azokhoz kapcsolódó határozati javaslataink 

 

Előterjesztés az 1. „Elnökségi beszámoló” napirendi pont tárgyában: 

Az Elnökség már a 2020.03.22-re szabályosan összehívott közgyűlési ülés előtt elkészítette 
beszámolóját, de annak halasztása miatt már nem kerülhetett közzétételre.  

Jelen felhíváshoz csatoljuk a beszámolót, az évek óta megszokott prezentációs formátumban, ami a 
Közgyűlés számára történő bemutatást könnyebbé teszi, azonban jelen írásos szavazás során is jól 
áttekinthető.  

Kérjük, hogy a Közgyűlés tekintse át, és fogadja el a beszámolót. 

Az elnökségi beszámoló a következő oldalakon olvasható. 

 

Határozati javaslat az „1. Elnökségi beszámoló” napirendi pont tárgyában: 

1/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés az elnökség beszámolóját elfogadja. 



Elnökségi Beszámoló
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség éves rendes közgyűlése elé

Budapest

Szalai László elnök s.k.

Dr. Fábián Lajos alelnök s.k.

Dr. Regényi Kund elnökségi tag s.k.

Varjú János elnökségi tag s.k.

Haiszky Ernő Zoltán elnökségi tag s.k. (2020.02.29-ig)



Tartalom és témák

• 2017-es – 5 éves – elnökségi programunk pontjai és azok végrehajtásának állása
• Tagságunkkal történő információmegosztás és kommunikáció
• Adminisztráció
• Digitális szövetségirányítási rendszer
• 20 éves jubileum
• 2019 a Haladó hagyományok éve
• Jövőbe mutató döntések
• Szerződésállomány, és teljes adminisztráció áttekintése, rendbetétele
• Hazai elismertségünk



2017-es programunk
emlékeztetőként



Programunk végrehajtása tovább halad

• 2017-es programunk sok elemét már végrehajtottuk
• Több elem végrehajtása zajlik
• Egy ekkora szervezetben, ilyen növekedési ütem mellett mindig adódnak új, korábban nem 

tervezett feladatok is

• Hűek maradunk fő célkitűzésünkhöz:

„LEGYEN BÉKE, REND ÉS HALADÁS!”



Tagságunkkal történő információmegosztás és kommunikáció erősítése

• Ahogyan a programunkban vállaltuk, úgy továbbra is elkötelezettek vagyunk abban az irányban, 
hogy a tagság felé időben, és gyorsan kommunikáljuk az aktuális híreket.

• Az Elnökségi Hírlevelek rendszeresen jelennek meg. Nagy részletességgel osztjuk meg 
gondjainkat, és sikereinket a honlapunkon keresztül. 

• 2020-ban már az 51. Hírlevél szám is megjelent.
• A jövőben is tervezzük a Hírlevelek további megjelentetését, hiszen bevált és népszerű 

kommunikációs eszközzé vált az elmúlt majdnem három évben.
• Fontos megemlítenünk, hogy az MDLSZ Elnökségi Hírlevél zéró költséggel és csak digitális 

formában jelenik meg.
• 2020-ban is folytattuk Főtitkári Hírlevelek megjelentetését, így még hatékonyabbá téve a tagság 

tájékoztatását.
• Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, javaslatot, jobbító szándékú kritikát örömmel fogadunk.



Adminisztráció

• A 2019-ben már az új főtitkárral, könyvelővel, és jogtanácsossal dolgoztunk. Mind a könyvelési, mind 
az ügyvédi díjakat sikerült átalánydíjra módosítani, így költségeinket pontosan tervezhetjük és 
kontrollálhatjuk. Az ügyvédi díjak a 2018. évi 1’648’000 Ft-ról 2020-ra évi 600’000 Ft-ra, a könyvelési 
díjak a 2018. évi 704’000 Ft-ról évi 420’000 Ft-ra csökkentek. 

• Tabódy Zoltán – mint új főtitkár – segített a digitális szövetségirányítási rendszer alapjainak 
lerakásában és a fejlesztő céggel folyamatos további fejlesztésében. Ennek eredményeképpen a 
jelenlegi helyzetben is meg tudtuk őrizni működőképességünket. Más szavakkal: jelenleg nem 
működhetne a szövetség a digitális rendszerünk nélkül, még ha vannak is további fejlesztésre, és 
javításra szoruló funkciók. Zoltánnak köszönjük az ezen a területen kiváló és pótolhatatlan munkáját.

• Nyilvántartásaink végre naprakészek, fegyverügyintézésünk majdnem 100%-ban digitálisan történik.

• A bírói bizottság új vezetője, Hegyi Gyula sikeresen összefogta a szakágak vezető bíróit, és vezetése 
alatt többek között a lövészetvezetői képzés is új lendületet kapott, megduplázva a szövetség ezen 
tevékenységből származó bevételeit.

• A főtitkári szervezet működését sok kritika érte, ami a vidéki ügyintézés nehézségeiből, a vidéki iroda 
elérhetőségének nehézségeiből adódott. Ezen – Tabódy Zoltánnal egyetértésben – 2020 elején 
változtattunk, irodánk Budapestre költözött, és az év első negyedében új főtitkár vette át a munkát.



Digitális szövetség irányítási rendszer 

• A tavalyi év egyik legfontosabb előrelépése volt a minősítések rendszerének integrálása.
• Ennek eredményeként naprakész a sportolók minősítése. Mindenki személyes oldalán látja az 

aktuális minősítését, és azt is hogy az adott évben hány versenyen vett részt, és azon milyen 
minősítési szintet sikerült elérnie.

• Az eredmények digitális feltöltésével ugyan még akadnak gondok – mind a digitális rendszer, 
mind a felhasználók részéről – de ennek megoldásán dolgozunk a fejlesztőkkel, valamint a 
felhasználók részére egy részletes kezelési ismertető publikálásával.

• Minden ilyen léptékű rendszerfejlesztés buktatókkal jár és soha nem egyszerű, de nagyon nagy 
lépést tettünk meg a kezdetektől a mai napig. Célunk, hogy 2021 év elején már egy minden 
funkciójában hibátlanul működő rendszerünk legyen.

• Itt köszönjük meg Kovács Attila sporttársnak a hosszú éveken keresztül, nem kevés munkával 
vezetett minősítési listát, mely manuális erőfeszítést kiváltotta a digitális rendszer. 



20 éves jubileum

• 2019. november 7-én ünnepeltük Szövetségünk 20 éves fennállásának évfordulóját. A jeles 
alkalomnak megfelelően egy jó hangulatú, színvonalas ünnepséggel készültünk. Külön öröm volt 
számunkra, hogy valamennyi díszvendég elfogadta meghívásunkat, így a társszerveink a 
legmagasabb szinten képviseltették magukat.

• Dr. Simicskó István Országgyűlési Képviselő, Kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség 
Elnökének  fővédnöksége alatt zajlott az esemény, ahol Dr. Mészáros János a Nemzeti 
Versenysportszövetség Elnöke, és Prof. Dr. Borbély Attila az MTTOSZ elnöke, a HS alelnöke, 
valamint Mergancz Sándor dandártábornok úr, az MSSZ alelnöke is megtisztelte jubileumi 
ünnepségünket, díszvendégként.

• A szövetség életében meghatározó szerepet betöltő sportolóink itt vették át jubileumi kitüntető 
okleveleiket, és értékes tárgyjutalmaikat. 

• Az esemény rendkívül jó visszhangokat keltett, ismét komoly lépést sikerült tenni az MDLSZ 
jövője érdekében. Egyik fő célunk szerint: „A szövetségünk felkerült a térképre”.



2019 a Haladó hagyományok éve

• Az MDLSZ anyagi helyzete stabil, vagyonunk gyarapszik. Elkötelezettek vagyunk a továbbiakban is a józan és 
szigorú pénzügyi fegyelem mellett, minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a ma már nagyra nőtt – és 
tovább növekvő és fejlődő – szövetségünk értékeit és hagyományait megőrizzük, lehetőség szerint 
gyarapítsuk.

• Remek sporteredményeket értünk el 2019-ben is. Büszkén gondolhatunk vissza az IMSSU Európa 
Bajnokságra, az IPSC Európa bajnokságra, valamint a Steel Challenge EB-re, ahol sportolóink kiemelkedően 
szerepeltek – pl. sziluett és steel challenge csapatunk jelenleg Európa élvonalát képezi – ezzel is jelezve, 
hogy Szövetségünk az a szövetség, mely erősíti Magyarország jó hírét a világban.

• Hagyományteremtő képzés volt 2019-ben az IPSC világszövetség elnökének magyarországi látogatása, 
illetve a személyes vezetésével megtartott MISSIA tréning, ami egyedülálló lövészinstruktori képzés, és 
melyet minden magyar résztvevő sikeresen teljesített. Az elnökség rendkívül jó kapcsolatot alakított ki az 
IPSC világszövetség vezetéssel, ami remélhetőleg újra komolyabb versenyek megrendezésének lehetőségét 
adja számunkra Magyarországon a nem túl távoli jövőben.



Jövőbe mutató döntések

• 2019 a jövőbe mutató döntések éve, és ezzel kicsit előre vetítjük terveinket 2020-ra, illetve a közeli jövőre.
• 2021-ben Hazánk rendezheti az IMSSU Európa bajnokságot, ami a terveik szerint Jászberényben kerül 

megrendezésre. Rendkívül sok teendője van a szervezőknek, és még több lesz ezzel kapcsolatban. 
Lehetőségeink szerint segítjük a Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesületet a sikeres rendezés 
érdekében.

• 2019 végén elhatároztuk, hogy a főtitkári szervezet tagsággal való kommunikációjának javítása érdekében, 
irodát nyitunk Budapesten. Ebben az irodában lehetőséget biztosítunk a digitális rendszer melletti 
személyes ügyintézésre is. Ez éves szinten mindösszesen 97’388,- Ft többletköltséget jelent (havi 8’116,-
Ft), de cserében rengeteg postaköltséget és konfliktust spórolhatunk meg, egyszerűbbé téve a budapesti 
nagy egyesületeink életét is, a személyes ügyintézés lehetőségének biztosításával. 

• Tanács Gábor szövetségi oktatási referensünk vezetésével néhány lelkes és aktív sporttársunk kidolgozott 
javaslata, valamint alelnökünk hathatós lobby tevékenysége alapján lehetőség nyílik arra, hogy a dinamikus 
lövészet mint oktatási anyag bekerüljön a magyar egyetemi szintű felsőoktatásba. Jelenleg jó esély, és 
konkrét ígéretünk van arra vonatkozóan, hogy a Testnevelési Egyetemen már 2020 őszén választható 
kurzus legyen a dinamikus lövészedző képzés, amit a nappali curriculumba történő integráció követhet.



Szerződésállomány, és teljes adminisztráció áttekintése, rendbetétele

• Nagyon nagy feladat.

• Belső szabályrendszereket áttekintettük, kontrolling munkát szigorítottuk.

• Egy bankszámlára tértünk át a korábbi négy helyett.

• Egy devizanemű házipénztárat működtetünk a korábbi három helyett, csak forintban.

• A FB által tett észrevételek és javaslatokat folyamatosan megfontolva, lépésről-lépésre tökéletesítjük rendszereinket 
és működésünket. (Így pl. az elnök házipénztárat ellenőrző funkciójának szigorítása, a főtitkári iroda munkájának az 
ügyvezetés által történő szigorítása, hogy elkerülhető legyen pl. az, hogy a főtitkártól hónapokon át nem érkezik be 
számla a könyvelésre, ami sajnos 2019-ben előfordult, stb.)

• Szerződésállomány számára digitális raktárteret hoztunk létre, ahová folyamatosan töltődnek az anyagok.

• Az évek során felhalmozódott kis összegű rendezetlen tartozik-követel állomány rendbetétele megtörtént.

• A szövetség 18 éven át hiányzó pénzügyi és működési szabályrendszerei is elkészültek, 2018.12.31./06 számú 
határozattal 2019-re vonatkozóan elfogadtuk, és év elején ezek 2020-ra vonatkozó frissítése is megtörtént. (Igaz, 
ezek egy véletlen folytán nem kerültek fel a honlapra 2019 elején, amit később pótoltunk az FB észrevétele alapján)

• Történetünk 20 évének eddigi legáttekinthetőbb költségvetése kerül ma a közgyűlés elé, ahol soronként pontosan 
követhető az előző év azonos során keletkező költségek mértéke, összehasonlítási alapot adva jelen évre 
vonatkozóan. Táblázatrendszereink havonta frissülnek, naprakész költségvetési nyilvántartást adva az ügyvezetés és 
a FB számára, amit mind az elnökség tagjai, mind a felügyelőbizottság elnöke havonta megkapnak.



Hazai elismertségünk

• Az elmúlt években óriási lépéseket tettünk szövetségünk elismertetése, mind a honvédelem, mind a sport 
oldaláról a térképre történő felhelyezése érdekében. Ma már mind a Nemzeti Versenysport Szövetségben, 
mind a Honvédelmi Sportszövetségben, mind az MTTOSZ-ben komoly tagként és tényezőként tekintenek 
ránk, véleményünket döntéselőkészítések során kikérik. Tovább dolgozunk azon is, hogy a lehető 
leghamarabb hivatalos állami forrásokhoz is jussunk, ami részben, különböző HS pályázatok útján már 
megvalósulni látszik.

• Nem győzzük ezen lépések jelentőségét hangsúlyozni országos sportági szakszövetségünk jövője 
szempontjából.

• A Fegyverügyi Egyeztető Fórum aktív tagjaként, közvetlen közelről részt vehettünk a jogszabályok tervezett 
módosításainak véleményezésében, és büszkén jelentjük, hogy a kezdeti keménynek tűnő változások 
elviselhető szintű korlátozások formájában kerülnek a Parlament elé. Reméljük így is kerülnek elfogadásra.

• Kapcsolataink épülnek, egyre komolyabb döntéshozatali szinteken hallanak és tudnak rólunk, és ha ez a 
pozitív lendület folytatódik, a következő évek során elnyerjük méltó helyünket mind a sport, mind a 
honvédelmi nevelés palettáján.



Hazai elismertségünk

• Sikeres pályázatainknak köszönhetően családi napokat, általános ismeretterjesztő, a lövészetet és 
szakágainkat népszerűsítő rendezvényeket szervezhettünk az ország különböző pontján, ezzel is segítve 
mind az NVESZ, mind a HS céljainak megvalósítását, miközben szövetségünk pozíciója is erősödött.

• Magyarországon első alkalommal 2019. június 20-23. között, 2019 Beach Sports Festival – Nyári 
Sportbajnokságok Hete rendezvénysorozatra került sor a Lupa Beach területén, ahova szövetségünk 
meghívást kapott. Az NVESZ által létrehozott rendezvényen több, mint 60 sportág és a legtöbb 
szakszövetség képviseltette magát, ahol 4 országos TV csatorna és egyéb jelentős médiumok folyamatosan 
jelen voltak. A négy nap alatt, napi 10 órában voltak szakági bemutatók, kisebb versenyek, szövetségünk 
részére a szervezők önálló területet biztosítottak. 

• Az NVESZ, illetve a HS meghívására több egynapos, általános és középiskolák számára megrendezésre 
kerülő sportrendezvényen vettünk részt, ahol szakági bemutatókat tartottunk. 



Összegzés

• A szövetség helyzete mind jogilag, mind pénzügyileg stabil.
• A költségvetésünk egyensúlyban van, vagyonunk gyarapszik.
• Nagyobb programjaink finanszírozása biztosított.
• Digitális rendszerünk tovább fejlődött, és 2020-ban is tovább fejlődik.
• Új főtitkár és budapesti iroda segíti a tagság ügyeinek intézését.
• Nemzeti Versenysport Szövetségi és Honvédelmi Sportszövetségi tagságból adódó előnyöket élvezzük.
• Bírói bizottságunk munkájának új lendületet adunk.
• Tagságunk szépen gyarapszik.
• 142 tagegyesületünk van.
• 1812 minősített versenyző. (2019. dec. 31.)
• Évi 340+ verseny.
• Szép nemzetközi teljesítmények és dobogós helyezések kerültek be történelmünk könyveibe.
• Országunk honvédelmi és hazafias nevelési, és sporttérképén elnyertük helyünket.
• (A szakágvezetők szakági beszámolóit külön dokumentumként csatoljuk, nem kötelező eleme a napirendnek.)



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMETEKET,
ÉS KÖSZÖNJÜK AZOK TÁMOGATÁSÁT ÉS MUNKÁJÁT, AKIK VELÜNK EGYÜTT
A SZÖVETSÉG CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TEVÉKENYKEDNEK,

ÉS SEGÍTIK KÖZÖS ERŐFESZÍTÉSEINKET!



Előterjesztés a 2. „A Felügyelőbizottság beszámolója” napirendi pont tárgyában: 

A Felügyelőbizottság beszámolóját jelen felhívásunkhoz csatoljuk, kérjük a Közgyűlést, hogy tekintse 
azt át, és fogadja el. 

A Felügyelőbizottság beszámolója a következő oldalakon olvasható. 

 

Határozati javaslat a „2. A Felügyelőbizottság beszámolója” napirendi pont tárgyában: 

2/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés a Felügyelőbizottság beszámolóját elfogadja. 

 



Magyar Dinamikus  
Lövészsport Szövetség 
Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság beszámolója  
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
 2019. évi gazdálkodásáról és működéséről. 

 

A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FB) a Szövetség Alapszabályában foglalt 
kötelezettségeinek, az abban meghatározott ellenőrzési szempontoknak és a 2019. évi 
munkatervének megfelelően végezte el ellenőrzési tevékenységét.   

Fentieknek megfelelően a Felügyelő Bizottság az éves rendes közgyűlést követő 
időtartamban többször tartott helyszíni ellenőrzést a főtitkárainál mely ellenőrzések a 
szövetség szabályos, a közgyűlés által jóváhagyott működést célozták. Túl ezen, a FB tagjai 
számos alkalommal részt vettek elnökségi üléseken és elnökségi értekezleteken. Az Elnökség 
a lényeges döntések előkészítő és végrehajtási folyamataiba a FB számára mindig betekintést 
engedett, a fontosabb ügyekben az FB elnöke az elektronikus levelezésben is részt vett. 

A 2019. év szövetségi működésének eseményeit, gazdálkodásának teljes dokumentációját 
folyamatosan, mind elektronikusan, mind helyszíni ellenőrzés keretein belül az FB nyomon 
követte. 

 

1. A Szövetség működése 

A Szövetség működését a tárgyi időszakban az Elnökség biztosította. A 2019. évi rendes 
közgyűlést követően nem került sor rendkívüli közgyűlés megtartására. Nehezítette a 
szövetség működését, hogy az elmúlt másfél év alatt kettő főtitkár csere is történt. Ennek 
megfelelően, a működés biztosítása, valamint az Elnökség vállalásainak megvalósítása 
érdekében jelentős változásokat hozó intézkedések történtek. (pl. digitális átállás és az abból 
adódó problémák). 

Főtitkárváltás 

A 2020 elején ismételten lezajló főtitkárváltás a 2019-es év lezárásához szükséges 
munkálatok idején zajlott. A folyamat minden lépéséről ismételten értesültünk. A 
főtitkárváltással kapcsolatos minden dokumentumot megtekintettük. A leendő főtitkár több 
alkalommal megjelent az leköszönő elődjénél az ügyvitel helyszínén a feladatok 
zökkenőmentes átvétele, elsajátítása céljából, egy alkalommal a FB tagjai is elkísérték. 

A 2020. év eleji átadás-átvétel a jelenlétünkben zajlott, amely során átadásra került a 
házipénztár, a főtitkárnál lévő tárgyi eszközök és iratanyagok. Az átadás-átvétel folyamán 
vitás, el nem számolt tétel nem merült fel, az aktuális feladatok átadásra kerültek.   



Ekkor történt meg az FB javaslatára és szerves közreműködése mellett a 2019-ben elmaradt 
leltározás és selejtezés. 

 Digitális irányítási rendszer létrehozása 

A tavalyi évben lezajlott un. digitális átállás óriási előrelépést jelent a szövetség életében, de 
mint minden jelentősebb átalakulás, ez sem mentes a hibáktól, problémáktól. A Bizottság 
figyelemmel kísérte az elnökség digitális irányítási rendszer létrehozását célzó intézkedéseit. 
(a korábbi kivitelező cég leváltása, kötbérigény, az új vállalkozó megbízása stb).  

Nagy előnye a rendszernek, hogy nyomon követhetőbb a szövetség működése, elérhetők a 
szövetségi szabályzatok nagy része a dokumentumtárban (a gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzatok 2020 áprilisában lettek feltöltve). Digitalizálva vannak a szövetség fontosabb 
dokumentumai, az elnökség határozatai, az ülésről készült emlékeztetők stb. 

Problémák, kellemetlenségek jelentkeztek még 2019-ben néhány területen (a 
versenyrendezés, jelentkezés, eredmények feltöltés-kitöltése stb), összességében 
elmondhatjuk, hogy az idő előrehaladtával ezek kiküszöbölésre kerülnek, reméljük, hogy 
2020-ban minden tagszervezet zökkenőmentesen, rutinosan tudja majd a rendszert 
használni.  

Kiemelkedő fontosságot bír még véleményünk szerint, a főtitkári kommunikáción való 
javítás.  

Könyvelő váltás  

A tavalyi évet új könyvelővel is kezdte meg a szövetség. Az új szolgáltató szakszerűen, 
szerződés szerint, felelősen végezte tevékenységét, az FB ellenőrzési tevékenységét segítve.  
A könyvelőváltás megtakarítással is járt a szövetség számára, hiszen a 2018-as költségek 
helyett havi bruttó 35’000 Ft átalánydíjra tért át az ügyvezetés, ami éves szinten mindössze 
420’000 Ft. 

  Ügyvédváltás 

A tavalyi évben a szövetség munkáját támogató új ügyvéd iroda kapott megbízást az 
Elnökségtől, gazdasági megfontolásból. Ez a lépés, a korábbi ügyvédi díjhoz képest  
megtakarítást eredményezett. 2018-ban ezen a költségsoron még 1’648’250 Ft költsége volt 
a szövetségnek, ami ma már havi bruttó 50’000 Ft átalánydíjas megállapodás, vagyis éves 
szinten mindösszesen 600’000 Ft. 

2. Pénz- és vagyonkezelés, gazdálkodás 

Szabályzatok 

A 2019-es évben nem sikerült a korábban kidolgozott gazdálkodással kapcsolatos 
szabályzatok (leltározási szabályzat, pénzkezelési szabályzat, selejtezési szabályzat, 
számlarend és számviteli politika) pontosítása, megfelelő szintre hozása. Javasoljuk, hogy 
évente legalább egyszer, az új gazdálkodási ciklus elkezdése előtt átnézésre és pontosításra 
kerüljenek, valamint több konkrétumot tartalmazzanak. Az erre irányuló munka 2020-ban 



elkezdődött és végrehajtásra került, de a szabályzatok közvetkező gazdálkodási évre 
vonatkozó felülvizsgálatáról szóló döntéssel nem találkoztunk. 

 

Pénzkezelés 

A pénzügyi kötelezettségvállalások rendje tekintetében a banki átutalások esetében működik 
a kettős írásbeli (elektronikus) ellenjegyzési gyakorlat (elnök-főtitkár, vagy alelnök-főtitkár, 
vagy elnök-alelnök), melyet a FB üdvözöl, szigorúan betartani javasol a továbbiakban is. 

 

Házipénztárak 

Az FB a 2019. évi működés vonatkozásában ellenőrizte a házipénztárt.  Mivel megtörtént a 
házipénztárak számának csökkentése, így csak egyetlen pénztárra terjed ki az ellenőrzésünk. 
Az ellenőrzés, valamint a könyvelés áttekintése felszínre hozta azt a problémát, hogy a 
házipénztár nyilvántartása, vezetése a főtitkár részéről nem volt naprakész ezért az év 
zárásakor a pénztár pótlásra szorult. Hiányoltuk az év közbeni elnöki ellenőrzéseket is.  

 Tárgyi eszközök 

A 2019. évben tárgyi eszközök leltározása és selejtezése nem történt meg, azt a 2020 év eleji 
FB ellenőrzés folyamán, javaslatunkra, a főtitkári átadás-átvétel előtt lett végrehajtva az FB 
hathatós közreműködésével.  

Az FB javasolta az Elnökség felé az évenkénti leltárt tárgyi eszközökről (a kis értékűekről is), 
valamint a selejtezés végrehajtását, tekintettel arra, hogy ezt a hatályos Leltározási 
Szabályzat 1. pontja is előírja: 

„A számviteli törvény előírása szerint az év végi záráshoz olyan leltárt kell összeállítani, 
amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a gazdálkodónak a mérleg fordulónapján 
meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.” 
 

Tagegyesületekkel szembeni követelések, tartozások 

A behajtatlan követelések és túlfizetések kérdésében évek óta húzódó áldatlan állapot 
megszüntetése érdekében a főtitkárok és az elnökség további sikeres lépéseket tudott tenni, 
ehhez nagy szükség volt a tagság fegyelmezett szabálykövető magatartására és 
alkalmazkodására. 

Mindezekkel együtt elmondható, hogy a 2019-es évi tagok szövetség felé irányuló 
befizetéseinek mintegy ötöde nem tartalmazta megfelelően átutalásoknál a hivatkozást, 
készpénzes befizetésnél a közleményt. Mindez kellemetlenül sok adminisztratív terhet rótt 
az ügyvitelre. 

A honlap fejlesztés és digitális irányítási rendszer hozadékaként jelent meg a főtitkár 
tevékenységét megkönnyítendő célból a MOMO CRM ügyviteli szoftver, melynek 
alkalmazása úgy tűnik áttörést jelentet a korábbi kusza állapotok felszámolása terén. További 



fejlesztések is vannak folyamatban, ami leegyszerűsíti a mindenkori főtitkár (könyvelő és 
elnökség) munkáját, a gazdasági folyamatok nyomon követelésére (pl. számlázás). 

A követelések-kötelezettségek téves és sokszor követhetetlen utalások háromszöge úgy 
látjuk, végre kezd megszűnni, mindez nagy lépés az átlátható, könnyen értékelhető működés 
irányában, de nem szabad megfeledkezni az elnökségnek (főtitkár) az időszakos 
ellenőrzésekről, nyomon követésekről. 

Sajnos néhány egyesület összegyűjti a kifizetetlen számlákat (4-5 egyesületről van szó), és 
amikor már jelentős a tartozása akkor, többszöri felszólításra tesz eleget a fizetési 
kötelezettségének. 

3. Tagdíjak, nyilvántartások 

A Felügyelő Bizottság helyszíni ellenőrzései során betekintett a tagegyesületek 
nyilvántartásába. A tagsági viszonyok rendezettek, átláthatóak. Egy-egy kérdéses esetnél, 
felvétel vagy kizárás, az Elnökség rövid időn belül döntést hozott. Az Elnökség korábban 
(2018. 10. 03./1. számú) határozatban foglalt működési rend a gyakorlatban megvalósult. 

 

4. Éves beszámoló felülvizsgálata 
 

Az FB a 2019. évi mérleg készítésének, véglegesítésének, ezzel kapcsolatban a nyitott 
kérdések lezárásának folyamatát végig figyelemmel kísérte. A keletkezett számlákat az 
ügyvezetés helyszínén áttekintette. A könyvelés, rendszerezetten, valós alapbizonylatok 
alapján zajlott. Az FB által feltett kérdések alapján kiderült, hogy 2019. év folyamán a főtitkár 
és könyvelő között egy ideig nem áramlottak a keletkezett számlák naprakészen, a könyvelő 
ezért azokat számunkra elfogadható időn belül nem tudta feldolgozni. Az FB jelzéssel élt az 
Elnökség irányába, aki a helyzetet hasonlóan értékelve azonnal beavatkozott, bár ez a 
probléma rendszeres elnökségi ellenőrzéssel elkerülhető lett volna.   

5. A gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott 
bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata 
 

A mérleg, pénzügyi beszámoló szabályszerűen, időben elkészült, a rendes közgyűlésen való 
megvitatásra alkalmas.  

 

Szakági beszámolók 

Az FB időben történő beérkezésük után megtekintette a szakági beszámolókat. Üdvözöljük 
azt a tendenciát, hogy a szakági vezetők közérthetően részletezik a teljes pénzfelhasználást. 
A mögötte álló tényleges számlaforgalommal a bizonylatok áttekintése során találkoztunk. 
Javasolnánk itt is óvatosabb pénzfelhasználást. 



Jubileumi rendezvény 

2019-ben rendhagyó módon jelentős, 3 millió forint összegű keret szolgálta ezt a célt. A 
színvonalas, jelentős marketing értékkel bíró rendezvény valamennyi költségének 
bizonylatait külön figyelemmel áttekintettük. 

 

Költségvetés 

A 2019. évi közgyűlés által elfogadott költségvetést összességében, főbb sorait tekintve 
sikerült úgy végrehajtani, hogy a rendelkezésre álló keretek elegendőnek bizonyultak. A 
tervezett bevételek felül, a tervezett kiadások alul teljesültek. Az FB fontosnak tartja, hogy az 
elnökség bármely költségvetési sor felhasználása és indokolt túllépése esetén is 
határozatban döntsön, illetve a túllépések indokaira a közgyűlés előtt is illene kitérni. 

A postaköltségek folyamatosan növekednek. Mindenkinek tudnia kell, hogy amikor bővül a 
tagságunk és örvendetesen nő a fegyvervásárlási kedv, az postaköltséget generál. A 
fegyvervásárlással járó adminisztráció az ORFK oldaláról papír alapú ügyintézést kíván meg, 
ettől 2019-ben eltérni nem lehetett. Elmondhatjuk, hogy amíg ez így marad, mindig számolni 
kell a postaköltségek növekedésével, annál is inkább, hogy maga postai szolgáltatás díja 
évente növekszik, ha jobban elemezni kívánjuk a költségek összetételét, könnyen 
kimutatható és összehasonlítható pl., hogy hány javaslat, darabonként mennyibe került az 
adott éveben. Az Elnökség figyelemmel kíséri a postaköltség alakulását és lépéseket kíván 
tenni, amelyek a 2020. évben hozhatnak érdemben látványos eredményt. Hasonló kérdés a 
tartalék keret című sor, javasoljuk, hogy a T. Közgyűlés megfelelő összeget rendeljen ehhez, 
hiszen minden év során jelentkeznek előre nem látható kiadások, a tagság tájékoztatása 
mellett ebből a keretből lehet gazdálkodni, 2019-ben is szűknek bizonyult. 

2019-es költségvetéshez képest szűknek bizonyult a jubileumi rendezvény keret is. A túllépés 
nem jelentős, a rendezvény színvonala, mérete Budapesten várható bekerülési költsége ezt 
értehetővé teszi. 

 

6. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

A bizonylati fegyelem betartása összességében megfelelő. Pénzmozgások a szabályosan 
kiállított számlák ellenében, az Elnökség és a főtitkár tudtával (engedélyével) történt. 

Szabálytalan, nem megengedett pénzmozgásnak nem találtuk nyomát. 

7. A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 
megtételének ellenőrzése 

A Szövetség vagyoni helyzete stabil, vagyona gyarapszik. A gazdálkodás a fentebb jelzett 
kisebb problémáktól eltekintve szabályos. Örömmel üdvözöljük, hogy a gazdálkodás a 
magasabb szintű tervezés-végrehajtás-beszámolás irányába mozdul el. 



A szakágak anyagi támogatása dicséretes, az igényelt és kapott támogatást javasoljuk 
folyamatosan részletesen dokumentálni, a pénzfelhasználásoknál az elnökségi vétójog 
használatát.  

Összességében – különösen a szakági költségvetések felhasználása tekintetében – 
javasolnánk óvatosabb, felhalmozási szemléletű takarékosabb gazdálkodást és az 
ellenőrzések rendszeressé tételét. 

Javasoljuk a mérleg és pénzügyi beszámoló közgyűlés általi elfogadását. 

 

Kelt: Jászberény, 2020. április hó 30. napján 

 

 
Dr. Bátonyi Attila 

felügyelőbizottsági elnök SK. 
 
 

 



Előterjesztés a 3. „A Szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági 
melléklet elfogadása” napirendi pont tárgyában: 

A szövetség mérlege, pénzügyi beszámolója, és a közhasznúsági melléklet már március elejére 
elkészült, és a könyvelőnk az elnökség és a felügyelőbizottság rendelkezésére bocsátotta a kész anyagot. 
Annak sarokszámait a közgyűlés ülésének halasztása miatt már a 2020.03.22./01. számú elnökségi 
határozatban elfogadtuk, és a tagság informálása érdekében közzé is tettük.  

A felügyelőbizottság véleménye is kitér a könyvelői munka és a beszámoló szakszerűségére. 

Jelen felhívásunkhoz – a következő oldalakon csatoljuk a mérleget a közhasznúsági melléklettel együtt 
és kérjük a Közgyűlést, hogy fogadja azt el.  

 

Határozati javaslat a „3. A Szövetség pénzügyi beszámolója (mérlege), valamint a közhasznúsági 
melléklet elfogadása” tárgyában: 

3/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés a Szövetség a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját 32’338 E Ft 

mérlegfőösszeggel, 32’007 E Ft saját tőkével, és 924 E Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A közgyűlés 

elfogadja egyúttal a beszámoló mellékletét képező közhasznúsági mellékletet. 
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Keltezés:
az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P.H.

egyéb szervezet megnevezése

1138 Budapest Népfürdő utca 22.B torony 15
címe

" A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !"

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
egyszerűsített éves beszámolója

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
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G. Passzív időbeli elhatárolások 13

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 31'136

Keltezés:

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Az egyéb szervezet vezetője

III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 40

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

1'121

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) 31'637

I.   KÉSZLETEK

II.  KÖVETELÉSEK 4'116

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

TárgyévA tétel megnevezése Előző év

E. Céltartalékok 0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 3'494

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 27'589

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 31'083

23'587

C. Aktív időbeli elhatárolások 57

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

ÉV
adatok E Ft-ban

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 27'703

b c

A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 3'877

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 2'756

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
Az egyéb szervezet címe: 1138 Budapest Népfürdő utca 22.B torony 15



1 8 1 6 7 8 8 3 9 4 2 0 1 0 0 0 0

" A közzétett adatokat könyvvizsgáló nem ellenőrizte !"

sor
szám

Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes Alaptev. Váll. tev. Összes
1 19'928 19'928 0 26'472 26'472
2 0 0 0
3 8'363 8'363 0 6'179 6'179
4 4'535 4'535 0 2'423 2'423
5 3'160 3'160 0 2'960 2'960
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 796 796
9 8 8 0 6 6

11 28'299 0 28'299 0 0 0 32'657 0 32'657
12 28'299 28'299 0 32'651 32'651
13 16'837 16'837 0 20'631 20'631
14 3'213 3'213 0 1'307 1'307
15 0 0 0
16 880 880 0 1'295 1'295
17 3'839 3'839 0 8'495 8'495
18 36 36 0 5 5
20 24'805 0 24'805 0 0 0 31'733 0 31'733
21 24'805 24'805 0 31'733 31'733
22 3'494 0 3'494 0 0 0 924 0 924
23 0 0 0
24 3'494 0 3'494 0 0 0 924 0 924

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Keltezés:

D. Tárgyévi eredmény (C - 12.)

                   - elkülönített pénzügyi alap
                   - egyéb
   4. Pénzügyi műveletek bevételei

    Ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
C. Adózás előtti eredmény (A - B)

A. Összes bevétel (1.+ - 2. + 3. + 4.)
     Ebből: közhasznú tevékenység bevételei
   6.  Anyagjellegű ráfordítások
   7.  Személyi jellegű ráfordítások
        Ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
   8.  Értékcsökkenési leírás
   9. Egyéb ráfordítások
   10. Pénzügyi műveletek ráfordításai
B. Összes ráfordítás (6.+ 7.+ 8.+ 9. + 10. + 11.)

12.  Adófizetési kötelezettség

                   - alapítótól kapott befizetés

2019. ÉV

      adatok E Ft-ban

A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) helyesbítései Tárgyév

   1. Értékesítés nettó árbevétele
   2. Aktivált saját teljesítmények értéke
   3. Egyéb bevételek
       Ebből:   - támogatások
                   - tagdíj

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
Az egyéb szervezet címe: 1138 Budapest Népfürdő utca 22.B torony 15



1. Szervezet azonosító adatai

1.2. Székhely

1.3. Bejegyző határozat száma: 1 1 . P K 6 0. 1 2 5 / 2 0 0 3 / 3 6

1.4. Nyilvántartási szám: 0 1 / 0 7 / 0 0 0 5 6

1.5. Szervezet adószáma: 1 8 1 6 7 8 8 3 - 1 - 4 1

1.6. Képviselő neve:

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1. Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2. Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3. Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4. Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5. Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

P. H.

Keltezés:
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Sporttevékenység

1997.évi CLVI.tv.26 §d/14

5200

Az egyesület több mint 350 versenyt rendezett az ország különböző részében, ahol kiemelkedő eredményeket 

tudhat magának.

Sportolók

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

a szövetség arra törekszik, hogy pozitív gazdálkodásból elért megtakarításait ezen fő célok érdekében fektesse bele.

Szalai László

A szövetség az alapszabályban rögzített fealdatok és célok teljesítésre  törekedett, igyekezett a dinamikus lövészsportot

és egyéb sportágainkat fejleszteni és mind szélesebb körben népszerűsíteni A korábiakban megfogalmazott célok 

értelmében nagy erőket fordítottunk az utánpótlás nevelés fejlesztésére, mely a Honvédelmi Sportszövetségbe és a 

Nemzeti Versenysport Szövetségbe történt felvételünet követően még hangsúlyosabbá vált. Pénzügyi gazdálkodásban

1138 Budapest Népfürdő utca 22.B torony 15
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Szervezet neve: 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása (Adatok ezer forintban.)

4.1. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.2. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

4.3. Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja

5. Cél szerinti juttatások kimutatása

5.1. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Nevezési díj támogatás 3'085 3'550

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Utánpótlés nevelés 200 850

5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 3'285 4'400

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 3'285

6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Elnök 84 0

6.1. Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2)

Egyéb tisztvisiselők 264 1'144

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 348 1'144

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

P.H.

Keltezés:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

Közhasznú tevékenysége érdekében 
felhasznált vagyon kimutatása 
(mindösszesen) 0

PK-442
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2019

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség



Szervezet neve: 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 28'299 32'657
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének  az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 113 488

D. Közszolgáltatási bevétel 0 0

E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a 
Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 28'186 32'169

H. Összes ráfordítás 24'805 31'733

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 3'213 1'307

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 24'805 31'733

K. Adózott eredmény 3'494 924

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,- Ft] X

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0] X

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]  X

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>=0,02]  X

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] X

Ectv. 32. § (5) b) [(L1+L2)/2>=10 fő] X

Az egyéb szervezet vezetője
képviselője

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-442egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2019

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése

Keltezés:

P.H.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 488'000 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 488'000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 488'000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 488'000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 488'000 Ft

Felhalmozási

Összesen: 488'000 Ft

Keltezés:
Az egyéb szervezet vezetője

PK-442egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2019

Kiegészítő melléklet

P.H.

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Az SZJA 488 ezer ft támogatást a tagegyesületi támogatásra fordítottuk, utánpótlás elősegítés céljából.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Családi hétvégék lövészeti családi programok támogatása

Támogató megnevezése: Honvédelmi Sport Szövetség

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 4462 ezer

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 4'462'000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 4'462'000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 4'462'000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi 892'400 Ft

Dologi 3'569'600 Ft

Felhalmozási

Összesen:

Keltezés:
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P.H.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Számos vidéki tagegyesület bevonásával sikeres családi hétvégi proramok sorozatait bonyolítottuk le a fő támogatási cél megvalósítása

érdekében.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
PK-442egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2019



Előterjesztés a 4. „A 2020-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása” napirendi pont 
tárgyában: 

Az Elnökség több éves erőfeszítései eredményeképpen végre eljutottunk oda, hogy olyan költségvetés 
kerülhet a közgyűlés elé, amely nem csak soronkénti részletezésű, hanem az egyes sorokban szereplő 
bevételi és kiadási tételek pontosan összehasonlíthatók az előző év azonos sorában szereplő tételekkel. 
Így pontosan követhető bizonyos költségelemek évről-évre történő növekedése, vagy csökkenése, ami 
fontos a tervezhetőség és a kontrolling szempontjából is. 

Ettől talán még lényegesebb, hogy a főtitkári iroda és a digitális rendszer együttes fejlődése ma már 
lehetővé teszi, hogy minden egyes kimenő és beérkező számlatétel azonnal bevezetésre kerüljön az ún. 
terv-tény táblázatba, aminek segítségével minden hónap zárásakor – a banki adatokkal szigorúan 
összevetve – meggyőződhet az ügyvezető testület a költségvetés aktuális helyzetéről, a költségvetési 
fegyelem tartásáról. Ebben új főállású főtitkárunknak, Haiszky Ernő Zoltánnak, és részmunkaidős 
asszisztensének, Farkas Zsuzsának nagy szerepe van, köszönet illeti őket. 

Bevételi oldalunkon B1-B10 sorokban különböztetjük meg bevételi típusainkat, míg kiadási oldalunk a 
K1-K24 kiadási sorokból áll, logikus csoportosításban. Ez a csatolt költségvetés tervezetben jól látható 
és követhető.  

A csatolt anyagban az is jól látszik, hogy a 2019-es közgyűlés által elfogadott éves költségvetés 
22’402’538 Ft-os záró tételétől lényegesen magasabb, 25’279’609 Ft volt a szövetség bankszámláján és 
pénztárában összesen év végén, ami cash flow szemléletben 2’877’071 Ft-al jobb eredmény, mint amit 
a közgyűlés jóváhagyott. Így ez 25’279’609 Ft lett egyben a 2020-as nyitó tételünk. 

2019-ben a Bevételi oldalon a tervezett és jóváhagyott 29’287’600 Ft helyett ténylegesen 32’657’036 
Ft bevételt realizáltunk, azaz 3’369’436 Ft-al többet, mint a jóváhagyott terv volt 

2019-ben a Kiadási oldalon a tervezett és jóváhagyott 30’471’656 Ft helyett ténylegesen csak 
28’579’797 Ft költségünk keletkezett, azaz 1’891’859 Ft-al kevesebb, mint a jóváhagyott terv volt. 

Összességében mind a mérlegből, mind a költségvetés terv-tény oszlopaiból jól látható, hogy 2019-
es gazdálkodásunk eredményes volt, a közgyűlés által jóváhagyott összegtől kevesebbet 
költöttünk, bevételünk a tervezett fölött alakult, záró egyenlegünk jobb volt, mint a jóváhagyott, 
és a szövetség vagyona tovább gyarapodott. 

2020-ban a B1-B10 bevételi sorokon összesen 31’890’000 Ft bevételt tervezünk, szemben a 2019-es 
tényleges 32’657’036 Ft bevétellel.  

Minden egyes sorban látszik a tavalyi tény adat és az idei terv adat, a számok mellett kis segédablakban 
a mögöttes logika elemeivel. 

2020-ban a K1-K24 kiadási sorokon összesen 30’110’701 Ft kiadást tervezünk, vagyis cash flow 
szemléletben szeretnénk a szövetség készpénzvagyonát év végéig tovább növelni, és az év eleji 
25’279’609 Ft nyitó tétellel szemben 27’058’908 Ft 2020-as záró készpénzállomány elérése a célunk. 

A kiadási oldalunk néhány eleméhez az alábbi magyarázatokat fűzzük: 

K1 – a szakágak 2019-ben összesen 8’801’000 Ft szakági támogatásban részesültek különböző 
formákban. 2020-ban az ezen a soron tervezett összeg 9’215’000 Ft, vagyis több, mint 400’000 Ft-al 
több, mint amit a szakágak 2019-ben felhasználtak. Szakágankénti bontásban csatolva a költségvetési 
tervezethez. Mivel azonban a rendkívüli jogrend adta helyzetben sok verseny törlésre került, nem tudjuk 
pontosan hogyan és milyen körülmények között tudjuk országos bajnokságainkat lebonyolítani, így ezen 
a költségsoron feltehetően jelentős megtakarítás keletkezik az év során. A Felügyelőbizottság szóban is 
és a jelentésében is felhívta az elnökség figyelmét, hogy ezek a költségek ne automatikusan és szabadon 



elköltött pénzösszegek legyenek, hanem külön, tételenként, az ok és a cél megjelölésével lehívható 
keretek csupán, a tényleges tételek külön-külön elnökségi jóváhagyásával. 

K2 – A főtitkár költsége azért növekszik, mert a korábbi főtitkár változatlan nettó javadalmazási szintje 
mellett, az alapszabály, és a vonatkozó jogszabályok szerinti transzparens foglalkoztatásra tértünk át. A 
főtitkár 2020.03.01-től főállású munkavállaló, aminek járulékai növelik a teljes költséget. Egy ekkora 
méretű, és ilyen gyorsan növekvő szövetség esetében ez nem lehet másképpen. A következő években 
egyre több állami támogatásra áhítozó szakszövetség nem engedheti meg magának, hogy ez ne így 
működjön.  

K3 – Eddig is volt asszisztens Egerben, csak különböző költségsorokon jelent meg a költsége. Ezt is a 
jogszabályok szerinti, korrekt részmunkaidős foglalkoztatási formára váltottuk. A főtitkár asszisztense 
részmunkaidős munkaszerződéssel dolgozik a szövetségünknek, munkáltatói jogait a főtitkár 
gyakorolja. Hasonló méretű szakszövetségek 4-5 fős stábokkal dolgoznak, mi úgy ítéljük meg, hogy egy 
főállású főtitkár és egy részmunkaidős asszisztens számunkra egyelőre elég. 

K4 – A székhely feleslegessé vált az egri iroda Budapestre költözésével. A költségvetésben már csak 5 
havi díj szerepel (2020. május 31-ig), feltételezve, hogy jelen döntéshozatal során az alapszabály 
módosítása elfogadásra kerül, és így valóban csak május végéig kell fizetnünk ezt a díjat. Ha ez nem 
sikerül, akkor a K3 sorban szereplő összeg durván (postai utánküldési díjjal együtt) 7*20’000=140’000 
Ft-al magasabb lesz 2020-ban, sőt 2021 elején, a jövő évi közgyűlésig, vagy másképpen fogalmazva, az 
alapszabály módosításáig fizetendő. 

K5 – A könyvelési költség a különböző előző könyvelők nem átalánydíj rendszerű díjai után 2019-ben 
és 2020-ban végre sikeresen átalánydíjasra módosult. Ráadásul ÁFA körön kívüli, és jól felkészült 
szakember végzi a könyvelést (ld. FB jelentést), így mindösszesen havi bruttó 35’000 Ft a díjunk, vagyis 
éves szinten 420’000 Ft. 2019-ben még a 2018-as könyvelő év eleji számlái miatt volt magasabb a 
költség. A 2018-as főkönyvi kivonat könyvviteli szolgáltatás során még 704’209 Ft szerepelt, a jelenlegi 
420’000 Ft ennek mindösszesen kevesebb, mint 60%-a. 

K6 – Az ügyvédi költség 2018-ban a főkönyv szerint még 1’648’250 Ft volt, 2019-ben még az áthúzódó 
korábbi magasabb díjak miatt 925’050 Ft, de 2019 elején, a könyvelőhöz hasonlóan, sikerült egy igen 
jól felkészült civil jogász ügyvéddel szerződést kötnünk, aki azóta jogtanácsosunk. Ő is ÁFA körön 
kívüli, így havi bruttó 50’000 Ft átalánydíj fejében, éves szinten a korábbiakkal szemben összesen 
600’000 Ft költséget jelent a szövetségnek. 

K7 – A telefon sorban még van egy több évvel ezelőtti hűségidős szerződés lejáratáig tartó 5 havi 
költség, egyébként egyetlen korlátlan csomagot fizetünk, és az irodai mobilnetet, mert ez a gyorsabb és 
jobb az adott helyszínen. 

K8 – Az irodaszer elkerülhetetlen, próbálunk ezzel is spórolni. A digitalizálás itt is segít. 

K9, K10 – Ezek évek óta futó, de eddig soha igénybe nem vett keretek, javasoljuk a megtartását, mert 
előfordulhat, hogy a növekvő szervezetben szükségessé válik a felhasználása. Egy bizonyos határon túl 
nem várható el, hogy a szövetség érdekében eljáró emberek saját zsebükből fizessenek szövetség 
érdekkörében felmerülő költségeket. 

K11 – A jelenlegi helyzetben a korábbi összeg töredékére mérsékeltük a rendezvényekre szóló keretet, 
de nem zárható ki, hogy még az idén megtartjuk a díjátadót, vagy közgyűlést, vagy bármilyen eseményt, 
amikor szükség lehet az összegre. 

K12 – Ez tényleges adatok alapján kalkulált várható összeg, gyakorlatilag működési költségsor 

K13 – Postaköltségünk az egyik legfájóbb pontunk. Az FB jelentése is kitér erre. Lényeges 
megtakarítást remélünk a budapesti iroda megnyitásától és a digitális rendszer további fejlesztésétől. 



K14 – Gyakorlatilag ez is a működés alapköltségének része, versenyengedélyek, bírói oklevelek 
nyomtatása, anyagok készítése, stb. 

K15- Bármikor felmerülhet ilyen igény, az eddigi évek gyakorlata alapján mindig szükséges volt. 

K16 – Ez az új budapesti központi iroda díja. nagyon szerencsésnek tartjuk, hogy rezsivel együtt havi 
bruttó 105’000 Ft fejében megtaláltuk ezt a helyszínt, ami nem csak egy 26 nm-es korrekt 
irodahelyiséget jelent, hanem egy felszíni parkolót is az épület előtt. A 2020-as költségvetésben 10 havi 
díj szerepel március 1-től december 31-ig. Éves szinten (12 hónapra vetítve) az alábbi, mindösszesen 
évi 97’388 Ft költségnövekedést jelent a szövetségnek, ami havi 8’116 Ft-ot jelent, cserében a 
kényelmesebb és kulturáltabb ügyintézésért: 

 

K17 – Tényadatokon nyugszik, banki forgalomtól függ. 

K18 – Ezen a soron a bírói és lövészetvezetői képzések oktatói költsége szerepel. Megállapodás szerint 
a mindenkori a bevétel 20%-a. A lépés eredményeképpen megduplázódott a bevételünk, 2019-ben 
950’000 Ft helyett 1’855’000 Ft-ot realizáltunk ezen a soron. 

K19 – A digitális irányítási rendszer nélkül most a létünk is megkérdőjeleződött volna. Fejlesztése 
nagyrészt megvalósult, de még olyan fontos apró lépések vannak hátra, melyek a rendszer 
használhatóságát javítják, hibákat javítunk, és a funkciókat tökéletesítjük. Ezen a soron szerepel egy 
még tavalyi évben ki nem fizetett nagyobb számla összege is, valamint a még megvalósítandó lépésekre 
1M Ft keretösszeg, aminek segítségével év végére teljessé válik a rendszerünk. 

K20 – A 2019-es összesen 1M Ft pályázati keret helyett az idén az elnökség határozatban döntött a 
2021-es sziluett EB előkészítésének támogatása mellett, melynek keretében a rendező egyesületnek 
500’000 Ft támogatást biztosított. E fölött 2020-ban nem tervezünk hasonló támogatásokat. 

K21 – Apró fogyó és szóróanyagok, amelyek szükségesek mikor az MDLSZ nevében más szövetségek, 
befogadó ernyőszervezetink rendezvényeit látogatjuk, stb. 

K22 – Ez a tétel évek óta szerepel, 2019-ben a nagy NVESZ rendezvény költségeibe vontuk be. 

K23 – Egy ekkora szövetség életében mindig adódnak előre nem látható és nem tervezhető ügyek, 
események, lehetőségek. A tartalék keret eddig mindig szükséges volt és mindig felhasználásra is került. 
Ld. FB jelentésben az FB ezzel kapcsolatos támogató megjegyzését. 

K24 – Itt szerepelt pl. az egri raktár/kisiroda, ami márciustól nincs, és minden olyan kistétel, amely a 
fenti sorok logikájába nem illeszkedik. 

Minden egyes sorban látszik a tavalyi tény adat és az idei terv adat, a számok mellett kis segédablakban 
a mögöttes logika elemeivel. 

A költségvetés tervezetét, valamint a „K1” költségsoron szereplő szakági bontást a következő oldalakon 
csatoljuk. 

 



Határozati javaslat a „4. 2020-as szövetségi költségvetés ismertetése, és elfogadása” napirendi pont 
tárgyában: 

4/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés elfogadja a 2020-es évre tervezett szövetségi költségvetést. 



Tény - 2019

K&H 10404955-50526884-53661001 22'890'717 Ft K&H 10404955-50526884-53661001 25'279'609 Ft
OTP 1 megszűnt 0 Ft OTP 1 megszűnt 0 Ft
OTP 2 megszűnt 0 Ft OTP 2 megszűnt 0 Ft
OTP 3 megszűnt 0 Ft OTP 3 megszűnt 0 Ft
Házipénztár - HUF 519'046 Ft Házipénztár - HUF 0 Ft
Házipénztár - EUR 176'831 Ft Házipénztár - EUR 0 Ft
Házipénztár - USD 0 Ft Házipénztár - USD 0 Ft

Subtotal: 23'586'594 Ft Subtotal: 25'279'609 Ft

Tény - 2019
Tagdíj 3'000'000 Ft (150 tag*20'000 Ft) 2'820'000 Ft B1 Tagdíj 3'000'000 Ft (150 tag*20'000 Ft)

Versenyengedély 19'800'000 Ft (2'200*9'000 Ft) 20'188'000 Ft B2 Versenyengedély 20'250'000 Ft (2'250*9'000 Ft)

Alkalmi versenyengedély 100'000 Ft (50*2'000 Ft) 36'000 Ft B3 Alkalmi versenyengedély 50'000 Ft (25*2'000 Ft)

Évközi minősítés 150'000 Ft (150 db*1'000 Ft) 209'000 Ft B4 Évközi minősítés 200'000 Ft (200 db*1'000 Ft)

Verseny licencdíj 1'500'000 Ft (300*5'000 Ft) 1'655'000 Ft B5 Verseny licencdíj 1'600'000 Ft (320*5'000 Ft)

Bírói/ Lövészet vez. képzés 950'000 Ft (50*10'000+70*5'000+50*2'000) 1'855'000 Ft B6 Bírói/ Lövészet vez. képzés 1'650'000 Ft (110*10'000+50*5'000+50*2'000)

SZJA 1% 150'000 Ft (becsült érték) 488'171 Ft B7 SZJA 1% 450'000 Ft (becsült érték)

Támogatás 100'000 Ft (becsült érték) 909'500 Ft B8 Támogatás 600'000 Ft (becsült érték, konkrét megállapodás alapján, IDPA 500'000 Ft címkézett támogatás)

Egyéb (2018-as HS pályázatok) 3'537'600 Ft (pályázati utófinanszírozás) 4'496'365 Ft B9 Átigazolások, admin és egyéb bevételek 90'000 Ft (30*3'000 Ft, becsült érték)

Subtotal: 29'287'600 Ft 32'657'036 Ft B10 Pályázatok (2019 utófin. + 2020) 4'000'000 Ft (1,5M 2019 utófinanszírozás + 2,5M 2020)

vs. 2019 jóváhagyott: 3'369'436 Ft Subtotal: 31'890'000 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 52'874'194 Ft Total nyitó + tárgyévi bevételek: 57'169'609 Ft

Tény - 2019
Szakági költségvetés 10'915'000 Ft (részletek külön oldalon) 8'801'000 Ft K1 Szakági költségvetés 9'215'000 Ft (részletek külön oldalon)

Megbízási díj 1 (járulékokkal) 3'720'000 Ft (12*310'000 Ft - Főtitkár) 3'804'800 Ft K2 Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal) 6'007'502 Ft (10*szuperbruttó 536'842 Ft - Főtitkár díjazása - net 300eFt/hó + TZ 2 hónap)

Megbízási díj 2 (járulékokkal) 810'000 Ft (90*9'000 Ft - Adminisztrátor) 882'000 Ft K3 Személyi költség - Admin (járulékokkal) 2'685'789 Ft (10*szuperbruttó  268'421 Ft - Adminisztrátor díjazása - net 150eFt/hó + Egri admin jan-feb)

Székhelybérlet 227'076 Ft (12*18'923 Ft) 242'270 Ft K4 Székhelybérlet 104'615 Ft (5*18'923 Ft + 10'000 Ft utánküldések)

Könyvelési ktsg. 420'000 Ft (12*35'000 Ft) 557'352 Ft K5 Könyvelési ktsg. 420'000 Ft (12*35'000 Ft)

Ügyvédi ktsg. 754'500 Ft (3*76500+10,5*50'000 Ft) 925'050 Ft K6 Ügyvédi ktsg. 600'000 Ft (12*50'000 Ft)

Telefon ktsg. 265'080 Ft (egy előfizetés telefon részlettel) 287'478 Ft K7 Telefon ktsg. 308'050 Ft (12*14'900 Ft)+(5*8'000 Ft)+(10*8'925 Ft) Egy  korlátlan csomag + irodai net

Irodaszer 600'000 Ft 749'724 Ft K8 Irodaszer 600'000 Ft (kártyanyomtató szalag és kártya is itt)

Utazási ktsg. / útdíj 480'000 Ft (40000*12) 0 Ft K9 Utazási ktsg. / útdíj 240'000 Ft (12*20'000 Ft)

Szállás 0 Ft 0 Ft K10 Szállás 120'000 Ft (12*10'000 Ft)

Rendezvények/Terem 3'000'000 Ft (közgyűlések, 20 éves jubileum, díjátadók) 3'000'000 Ft K11 Rendezvények/Terem 500'000 Ft (közgyűlések, díjátadó, egyéb események)

Web/Internet/Domain/Email 190'000 Ft (Email, tárhely, domain, stb.) 232'902 Ft K12 Email/MS Office/ESET/Stb. (+support) 410'561 Ft (MS licencek, O365, Office, víruskereső, IT support, stb.)

Posta ktsg. 500'000 Ft (2018 alapján) 972'076 Ft K13 Posta ktsg. 500'000 Ft (Iroda Bp-re került, személyes ügyintézés indul)

Fénymásolás/Nyomtatás 650'000 Ft (versenyengedélyek, oklevelek, stb.) 333'013 Ft K14 Fénymásolás/Nyomtatás 350'000 Ft (versenyengedélyek, oklevelek, stb.)

Egyéb szakértői díj 300'000 Ft (pl. fordítás, oktatás)) 279'007 Ft K15 Egyéb szakértői díj 300'000 Ft (pl. fordítás, oktatás)

Számlázás 0 Ft 0 Ft K16 Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely) 1'050'000 Ft (10*105'000 Ft bruttó - 26nm + 1 parkoló)

Bank ktsg. 250'000 Ft 259'347 Ft K17 Bank ktsg. 270'000 Ft (2019 alapján)

Megbízási díj 3 (járulékokkal) 1'000'000 Ft (10*100000, Toók László 2019) 1'000'000 Ft K18 Személyi költség - Képzések (járulékokkal) 540'984 Ft (Bírói képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a)

Digitális irányítási rendszer 240'000 Ft (Fenntartási és szervíz ktsg, 12*net20'000 Ft) 228'600 Ft K19 Digitális irányítási rendszer 1'838'200 Ft (Fenntartási ktsg, 12*38'100 Ft + 381eFt 2019 modul + 1'000eFt további fejlesztés)

Egyesületi támogatások 1'000'000 Ft (5*200'000 Ft pályázható fejlesztésre) 800'000 Ft K20 Tagegyesületi támogatások 500'000 Ft (IMSSU EB előkészületek - Jászberény)

Marketing / PR 1'000'000 Ft (ide értve jelvények, badge, kitűzők, stb.) 1'000'000 Ft K21 Marketing / PR 300'000 Ft (ide értve jelvények, badge, kitűzők, stb.)

Imázs kisfilmek 900'000 Ft (Elmaradt 2018-ban) 900'000 Ft K22 Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás 300'000 Ft (2019-ben PR-ra fordítva - pl. NVESZ Lupa és hasonlók)

Tartalék keret 2'500'000 Ft 2'688'302 Ft K23 Tartalék keret 2'500'000 Ft (Eddig mindig szükség volt rá! Pl. IMSSU EB célok, stb.))

Egyéb nem kategorizált ktsg. 750'000 Ft (Pl. 12*30'878,- Ft raktár = 370'536,- Ft) 636'876 Ft K24 Egyéb nem kategorizált ktsg. 450'000 Ft (Egri raktár/asszisztens iroda nincs márciustól  -10*30'878 Ft)

Subtotal: 30'471'656 Ft 28'579'797 Ft Subtotal: 30'110'701 Ft
vs. 2019 jóváhagyott: -1'891'859 Ft

2019.12.31. záró: 22'402'538 Ft 2020.12.31. záró: 27'058'908 Ft

2'877'071 Ft

Tervezett kiadások - 2019 Tervezett kiadások - 2020

Nyitó tételek - 2019.01.01. Nyitó tételek - 2020.01.01.

Tervezett bevételek - 2019 Tervezett bevételek - 2020

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2019 MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2020
Elfogadta a 2019.03.31-i éves rendes közgyűlés (2020.03.22-i közgyűlés, vagy a 2020.03.29-i megismételt közgyűlés elé terjesztve)



2020 Gyorspont IPSC IMSSU Steel Ch IDPA Gyors-kombinált Bírói  bizottság TOTAL

TERV 1'800'000 Ft 2'200'000 Ft 1'200'000 Ft 815'000 Ft 1'600'000 Ft 500'000 Ft 1'100'000 Ft 9'215'000 Ft 8'801'000 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)

414'000 Ft (Forrás vs. 2019)

TÉNY 672'605 Ft 207'016 Ft 74'997 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 954'618 Ft

SZABAD 1'127'395 Ft 1'992'984 Ft 1'125'003 Ft 815'000 Ft 1'600'000 Ft 500'000 Ft 1'100'000 Ft 8'260'382 Ft

BÍRÓI 1'100'000 Ft 631'100 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)

468'900 Ft (Forrás vs. 2019)

GYORS-KOMBI 500'000 Ft 500'000 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)

0 Ft (Forrás vs. 2019)

IDPA 1'600'000 Ft 1'268'888 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS!)

331'112 Ft (Forrás vs. 2019)

STEEL CH 815'000 Ft 911'486 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS!)

-96'486 Ft (Forrás vs. 2019)

IMSSU 1'200'000 Ft 1'084'712 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)

115'288 Ft (Forrás vs. 2019)

IPSC 2'200'000 Ft 2'959'519 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg - TÚLKÖLTÉS!)

-759'519 Ft (Forrás vs. 2019)

GYORSPONT 1'800'000 Ft 1'445'295 Ft (2019-ben ténylegesen felhasznált összeg)

354'705 Ft (Forrás vs. 2019)

MDLSZ önálló szakági költségvetése (lehetőség szerint figyelembe véve a szakági kéréseket)
(2020.03.22-i közgyűlés, vagy a 2020.03.29-i megismételt közgyűlés elé terjesztve)



Előterjesztés az 5. „Alapszabály módosítása a székhely címének módosulása miatt” napirendi 
pont tárgyában: 

A 2019-ben, illetve a megelőző időszakban szerzett tapasztalatok birtokában, az egyre növekvő méretű 
szövetség ügyeinek intézése érdekében nem volt tovább halasztható a központi ügyintézés helyének 
(korábban a mindenkori főtitkárok lakhelye szerint előbb Debrecen, később Eger) a fővárosba történő 
áthelyezése.  

Ez a lépés nagymértékben javítja a főtitkári iroda elérhetőségét, ami állandó kritika tárgya volt korábban. 
A főtitkár és a főtitkár részmunkaidős asszisztense így mindenki számára jobban megközelíthető, 
rugalmasabb elérhetőséget és személyes ügyintézés lehetőségét is kínáló központi irodában dolgozik. A 
nagy budapesti egyesületek így könnyebben intézhetik ügyeiket, és adott esetben a dunántúliaknak sem 
kell az ország keleti felébe utaznia. Ettől a lépéstől az ügyintézés gördülékenységének javulásán 
túlmenően jelentős postaköltség csökkenést is várunk (ld. FB jelentésében is), hiszen a legnagyobb 
létszámú egyesületeink így nem postán, hanem személyesen is átvehetik anyagaikat, 
versenyengedélyeiket, és mindenféle dokumentumaikat, továbbá a házipénztárba is könnyebben 
eszközölhetik befizetéseiket. A szövetség székhelye már korábban Budapestre került egy 
székhelyszolgáltatóhoz, amely székhely fenntartása így feleslegessé vált, hiszen a budapesti központi 
iroda tökéletesen megfelel székhelyként is, ezzel lehetőséget teremtve a székhelyszolgáltatás korábbi 
díjának megtakarítására. 

A budapesti iroda már megkezdte működését, azonban mivel kötelezően alapszabályban szerepel a 
székhely címe, ennek módosítása érdekében 75%-os szótöbbséggel hozott közgyűlési határozat 
szükséges.  

Kérjük, hogy a közgyűlés támogassa ezt a kizárólag technikai alapszabály módosítást. 
Amennyiben a határozati javaslat nem kerül elfogadásra, pusztán annyi következménye lenne, 
hogy továbbra is kötelező lenne a székhelyszolgáltató havi díját fizetnünk, és mivel a székhelyre 
kapjuk hivatalos iratainkat, a postai utánküldés díja is minket terhel.  

Így tehát ez a javaslat csak és kizárólag a székhely címét módosítja, és elfogadása esetén több százezer 
Ft-os éves megtakarítást eredményez. Kérjük a közgyűlést fogadja ezt el. 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a következő oldalakon csatoljuk. 

 

Határozati javaslat a „5. Alapszabály módosítása a székhely címének módosulása miatt” napirendi 
pont tárgyában: 

5/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a szövetség székhelycímét a 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 

345. szám alatti címben határozza meg, erre tekintettel a közgyűlés Alapszabály 2. § (3) bekezdését 

akként módosítja, hogy a korábbi rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: „A Szövetség 

székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.” A közgyűlés az itt írt változással egységes 

szerkezetbe foglalt alapszabályt megismerte és azt ezúton elfogadja. 



Magyar Dinamikus 
Lövészsport Szövetség 

Alapszabálya 
 
 

 egységes szerkezetbe foglalt szövege 

18. kiadás 
 

Elfogadta a közgyűlés a „___”/2020. („___”. „____”) Kgy. számú határozatával 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1. § (1)  A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a dinamikus lövészet 
körébe tartozó sportágak feladatainak ellátására létrehozott, az e sportágakban működő 
sportszervezetekre épülő, tevékenységüket összehangoló, munkájukat segítő és támogató, 
önkormányzati elven működő jogi személy, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. törvény 
rendelkezései szerint önkéntesen létrehozott és működő civil szervezet, közhasznú szervezetként 
működő sportági szakszövetség. 
 
A dinamikus lövészsport körébe tartoznak mindazon lövészeti vagy lövészet jellegű sportok, amelyek 
gyakorlása során a lövész vagy a cél, vagy mindkettő mozog, és/vagy a célok térben és időben elszórtan 
helyezkednek el, és amelyeket Magyarországon a Szövetség nemzetközi szervezetebeli tagsági 
viszonyából eredően kizárólagos joggal szervez és képvisel. Ide tartoznak továbbá a Szövetség által 
kifejlesztett a dinamikus lövészsport alapvető jellemzőire épülő sportjátékok, és azon szakágak, melyek 
nem olimpiai sportágak, és amelyek a szövetség égisze alatt jöttek létre, vagy a szövetség keretei között 
működnek, dinamikus jellegüktől függetlenül. Ugyanakkor ezen sportjátékok nem tartoznak semely más 
Magyarországon bejegyzett lövészsport-tevékenységet folytató a 2004.évi I. törvény 19.§ (3) bekezdés 
alatt nevesített sportszövetségi típusok hatáskörébe - azok nemzetközi tagsági viszonyának jogán – 
bármilyen célba juttató eszközt is használjanak. 
 
A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és pártoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. A Szövetség az Alapszabálya szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait honlapján teszi közzé. 
 
A Szövetség tevékenysége az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységnek 
minősül. 
 
A Szövetség saját maga rendelkezik nevével, logójával és minden a nevéhez, az IPSC-hez és az IMSSU-
hoz kapcsolódó joggal, különös tekintettel a hirdetési-, reklám- és a tevékenység televíziós, rádiós 
valamint egyéb elektronikus technikákkal történő közvetítésével kapcsolatos jogokra. 
 
(2) A Szövetség közhasznú minősítésének alapja, hogy az országos sportági szakszövetség (a 
továbbiakban: szakszövetség) olyan sportszövetség, amely sportágában kizárólagos jelleggel a sportról 
szóló 2004. évi I.tv. 20. § (1) bekezdés szerint a sportról szóló törvény, valamint más jogszabályokban 
meghatározott feladatokat lát el és a sportról szóló törvényben megállapított különleges jogosítványokat 
gyakorol.  
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(3) A (2) bekezdésben meghatározottakat a Szövetség az alábbi, a sportról szóló 2004. évi I. tv. 22. § 
(2) bekezdésében meghatározott feladatok elvégzésével hajtja végre 

a) szabályzatok kiadásával biztosítja a sportág rendeltetésszerű működését, 
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítja a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a 
magyar kupát stb.), meghatározza a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken, 
mérkőzéseken való részvételét, 

c) részt vesz a sportág nemzetközi szövetségének munkájában, szervezi a sportág részvételét a 
nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) működteti a nemzeti válogatott kereteket, elősegíti a sportágához tartozó sportolók részvételét 
a nemzetközi sporteseményeken, 

e) meghatározza a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés 
fejlesztését is) és gondoskodik ezek megvalósításáról, 

f)  képviseli a sportág érdekeit az állami szervek, a MOB és annak szakmai tagozatai, a többi 
sportszövetség, más egyesületek, szövetségek előtt, valamint a nemzetközi sportéletben, 

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújt tagjainak, közreműködik a 
tagok közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését és 
továbbképzését, 

h) meghatározza a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodik annak 
végrehajtásáról, 

i) szabályzataiban meghatározottak alapján ellenőrizi az adott sportág versenyrendszerében 
szervezett, vagy versenynaptárában egyébként szereplő sportrendezvények biztonságos 
lebonyolítását. 

k) gondoskodik a sportágában a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, 
valamint nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek, 

l) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség 
által megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők 
Magyarországon történő versenyzéséhez, 

m) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő versenyzőkkel, 
sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az e törvényben és a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

n) érvényesíti a doppingtilalmat, 
o) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos 

sportági követelményeket, 
p) ellátja a sportág fogyatékosok sportjával összefüggő feladatait, amit az állami sportcélú 

támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni, 
r)ellátja szabadidős sporttevékenységgel összefüggő feladatokat is, amit az állami sportcélú 

támogatás elosztásáról szóló döntés során figyelembe kell venni. 
 
 
2. § (1) A Szövetség neve: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség, Rövidítése: MDLSZ 
 
(2) Angol nyelvű neve: Hungarian Dynamic Shooting Sport Federation, Rövidítése: HDSSF 
 
(3) A Szövetség székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.  
 
(4) A Szövetség működési területe: Magyarország 
 
(5) A Szövetség alapítási éve: 1999. 
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3. § - törölve 
4. § (1) A Szövetség – többek között – tagja a dinamikus sportlövészetben működő következő 
nemzetközi szövetségeknek, az International Practical Shooting Confederation-nek (IPSC), 
International Metallic Silhouettes Shooting Union-nak (IMSSU), az International Defense Pistol 
Association-nek (IDPA), és a nemzetközi versenyeket is koordináló Steel Challenge szervezetnek, 
amelyeknek alapszabályait, szabályzatait, és határozatait magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az 
IPSC és IMSSU nemzetközi sportszövetségek magyarországi kizárólagos képviseletét is ellátja.  
 
 

II. 
 

A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 
5. § A Szövetség célja 
 
(1) A Szövetség Magyarország területén irányítja, szervezi és ellenőrzi a hatáskörébe tartozó sportágak 
tevékenységet, mint közhasznú tevékenységet, közreműködik a sportról szóló 2004. évi I. törvényben 
és az egyéb jogszabályokban meghatározott állami sportfeladatok ellátásában, képviseli sportágainak és 
tagjainak érdekeit, ide értve a mozgássérült sportolók ügyeinek és érdekeinek képviseletét, valamint 
részt vesz a nemzetközi sportszövetségek tevékenységében.  
 
 
6. § A Szövetség feladatai 
 
(1) A dinamikus lövészet területén a Szövetség alapvető feladata: 
a) szabályzatok kiadásával biztosítani a sportág rendeltetésszerű működését, 
b) a sportág nemzetközi szabályaival összhangban kialakítani a sportág versenyrendszerét, e 

versenyrendszer alapján szervezni a sportág versenyeit (pl. megrendezni az országos bajnokságot, a 
magyar kupát stb.), meghatározni a sportág hazai versenynaptárát és nemzetközi versenyeken való 
részvételét, 

c) részt venni a sportág nemzetközi szövetségeinek munkájában, szervezni a sportág részvételét a 
nemzetközi sportkapcsolatokban, 

d) működtetni a nemzeti válogatott kereteket, elősegíteni a sportágához tartozó sportolók részvételét a 
nemzetközi sporteseményeken, 

e) meghatározni a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióit (ideértve az utánpótlás-nevelés fejlesztését 
is) és gondoskodni ezek megvalósításáról, 

f) képviselni a sportág érdekeit az állami szervek, a Magyar Olimpiai Bizottság, a többi sportszövetség, 
illetve más társadalmi szervezetek, és köztestületek előtt (pl. Honvédelmi Sportszövetség, Nemzeti 
Versenysport Szövetség), valamint a nemzetközi sportéletben,  

g) az alapszabályában meghatározott módon szolgáltatásokat nyújtani tagjainak, közreműködni a tagok 
közötti viták rendezésében, elősegíteni a sportágában működő sportszakemberek képzését és 
továbbképzését, 

h) meghatározni a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepcióját és gondoskodni annak végrehajtásáról. 
 
(2) A Szövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségeinek szabályzataiban, 

illetve a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen: 
a) gondoskodik a sportágaiban a versenyzők nyilvántartásáról, igazolásáról, átigazolásáról, valamint 

nyilvántartási rendszere alapján adatokat szolgáltat az állami sportinformációs rendszernek, 
b) megadja vagy megtagadja a sportági nemzetközi szövetsége, illetve a külföldi sportszövetség által 

megkívánt hozzájárulást magyar versenyzők külföldi, valamint a külföldi versenyzők 
Magyarországon történő versenyzéséhez, 

c) a versenyszabályzatot, illetve a sportág egyéb szabályzatait megszegő, valamint a Szövetség és az 
általa képviselt sportágak rendelkezéseit, tekintélyét, célkitűzéseit csorbító versenyzőkkel, 
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sportszakemberekkel és sportszervezetekkel szemben az Stv.-ben és a külön jogszabályban 
meghatározottak szerint sportfegyelmi jogkört gyakorol, 

d) érvényesíti a doppingtilalmat, 
e) meghatározza a sportlétesítmények használatával, illetve a sporteseményekkel kapcsolatos sportági 

követelményeket. 
 
(3) A sportág céljainak elérése érdekében a Szövetség szponzorálási és más kereskedelmi szerződéseket 

köthet, ideértve – az Stv. 36-37. §-ában meghatározott módon - a sportági sportrendezvényekkel 
kapcsolatos vagyoni értékű jogok hasznosítását is. 

(4)  A Szövetség egyéb feladatai: 
a) Új lövészeti ágak versenyrendszerbe történő felvétele, saját lövészeti számok kidolgozása, 

versenyrendszerbe történő beillesztése. 
b) A Szövetség szabályzataiban köteles a környezet- és természetvédelmi, valamint a közbiztonsági 

követelményeket, előírásokat is érvényesíteni. 
c) Hazai és külföldi szakanyagok, képzési eszközök beszerzése, készítése, terjesztése, továbbá 

közreműködés a sportágak színvonalemelését segítő tudományos kutatómunkában. 
d) A szövetség hatáskörébe tartozó lövészsportágak propagandájának elősegítése és szervezése. 
e) Feladatai megvalósítása érdekében gazdálkodás a Szövetség vagyonával és szükség szerint, 

másodlagosan vállalkozási tevékenység kifejtése. 
 
(5) A Szövetségnek a közhasznú sporttevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait a Szövetség 

tagságán kívül harmadik személy is igénybe veheti. 
 
(6) A szövetség kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás nevelésére bármely lövészeti sportágat is 

űzzenek. 
 

 
III. 

 
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
7. § A Szövetség tagjai 
 
(1)  A Szövetségnek tagja lehet minden olyan – bírósági nyilvántartásba vett – jogi személy, amelynek 
tagjai részt vesznek a Szövetség által szervezett versenyeken, feltéve, hogy a jogi személy képviseletére 
jogosult személy(ek) a Szövetség Alapszabályát elfogadja (elfogadják). 
 
(2)  A Szövetség versenyrendszerében résztvevőnek az a sportszervezet tekintendő, amely legalább egy 
minősítéssel rendelkező versenyzővel részt vesz a Szövetség által rendezett vagy engedélyezett 
versenyeken évente legalább három alkalommal. 
 
(3) A Szövetség által hivatalosan képviselt – vagy kifejlesztett - sportversenyeken alkalmazott 
játékszabályok, céltárgyak értékelési rendszerek, vagy ezek részeinek felhasználásával a tagszervezetek 
más szövetség keretein belül versenyt nem rendezhetnek. A fenti előírások megsértése esetén a vétkes 
tagszervezetet, fegyelmi eljárás megindításával egyidejűleg a versenyrendszerből ki kell zárni. 
 
 (4) A tagok vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, melyet tárgyév március 31. napjáig kell 
megfizetni. A szövetség számára fizetendő díjakat az elnökség díjszabályzatban állapítja meg. Az 
elnökség következő évre vonatkozó díjszabályzatot köteles minden év november 30. napjáig elfogadni 
és december 15. napjáig közzétenni. 
 
8. § A tiszteletbeli címek adományozása 
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(1) A tiszteletbeli cím azoknak a személyeknek adományozható, akik kimagasló tevékenységükkel a 
Szövetség célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását eredményesen segítették elő és erkölcsi 
támogatásukkal, szakmai hozzáértésükkel továbbra is a Szövetség rendelkezésére állnak, vagy a 
Szövetség érdekében kimagasló tevékenységet fejtenek vagy fejtettek ki. 
 
(2) A tiszteletbeli cím lehet tiszteletbeli elnök vagy tiszteletbeli tag cím. 
 
(3) A tiszteletbeli cím adományozása a Szövetség közgyűlésének hatáskörébe tartozik. 
 
9. § A pártoló tagsági viszony 
 
(1) A Szövetség pártoló tagja lehet az a természetes személy vagy bármely szervezet, amely a Szövetség 
elnökségével kötött megállapodásban a Szövetség tevékenységét elsősorban anyagiakkal és erkölcsileg, 
ellenszolgáltatás nélkül támogatja. 
 
(2) A pártoló tagot a megállapodásban foglalt jogok és kötelezettségek mellett megilletik, illetve 
kötelezik a Szövetség tiszteletbeli címet viselőinek jogai és kötelezettségei. 
 
 
10. § A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 
 
(1)  A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes. 
 
(2)  A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel, kizárással, felmondással, törléssel szűnik 

meg. 
 
(3) Az írásban benyújtott tagfelvételi kérelemről az elnökség a következő ülésén soron kívül köteles 
dönteni. A tagfelvétel nem tagadható meg, ha a kérelmező a tagsági feltételeknek megfelel. A kérelem 
elutasítása esetén a kérelmező jogorvoslatért a Szövetség közgyűléséhez fordulhat, amely a kérelmet a 
soron következő közgyűlésén köteles megtárgyalni. 
 
(4) Tagság megszűnése 

a) Tag kilépésével: a tag tagsági jogviszonyát a Szövetség elnökéhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági viszony az írásbeli 
bejelentésnek a szövetség elnökéhez történő megérkezésével egyidejűleg szűnik meg. 
 
b) Tagsági jogviszony felmondásával: a tagsági jogviszonyt az elnökség jogosult 30 napos 
határidővel felmondani a Ptk 3:69.§ alapján,  

ba) ha a tagszervezet 3 hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tagsági jogviszony akkor mondható föl, ha a legalább 
3 hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – 15 napos póthatáridő tűzésével 
és a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék 
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt; 
bb) Ha a felvételt nyert tagszervezet a felvételét követő 365 nap elteltével sem rendelkezik 
legalább egy fő minősített sportolóval, aki a minősítését a szövetség mindenkori minősítési 
szabályzata alapján, a szövetség versenyrendszerében történő részvétellel szerezte meg. 
bc) Ha a bb) ponton kívül eső tagszervezet nem rendelkezik egyetlen olyan minősített 
sportolóval sem, aki a minősítését a szövetség mindenkori minősítési szabályzata alapján, a 
szövetség versenyrendszerében történő részvétellel szerezte meg, az adott naptári év végéig. 

 
c) A tag kizárásával: az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a 
szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés 
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.  
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ca) A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől 
számított 15 napon belül a szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.  
cb) A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 
napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés a kizárás 
tárgyában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak 
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az 
érintett taggal.  
cc) a tagnak a jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan 
vagy ismételt sértő magatartása esetén a közgyűlés- bármely tagszervezet vagy szövetségi 
szerv kezdeményezésére- a tagszervezettel szemben kizárási eljárást folytathat le.  
cd) Bármely kizárt tagnak a kizárásról szóló határozat meghozatalát megelőzően lehetőséget 
kell biztosítani arra, hogy védekezését szóban vagy írásban előadja. A tag kizárását kimondó 
elsőfokú elnökségi-, és másodfokú közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indoklással 
kell ellátni. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés kizárást 
elrendelő határozatát igazolható módon közölni kell a taggal. A tagsági jogviszony ebben az 
esetben a kizárásról szóló határozat taggal történő közlésének napján, ha a tag nincs jelen, 
akkor a részére megküldött tértivevényes postai küldemény átvételének napján szűnik meg. 

 
d) tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével. 

 
11. § (1)  A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni, a nyilvántartás vezetése a főtitkár feladata. 
 

IV. 
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
12. §  A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
(1) A Szövetség tagjai jogaikat képviselőik útján gyakorolják, így különösen: 

a) Részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein. 
b) Részt vehet a közgyűlés határozatainak meghozatalában. 
c) Választhat és választható a Szövetség szerveibe.  
d) Észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint 
szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség irataiba. 
e) Ajánlásokat tehet a Szövetséget, annak szerveit és a sportágait érintő kérdések megtárgyalására. 
f) Tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről. 

 
(2) A Szövetség tagjának kötelezettségei: 

a) A sportágaik fejlődésének és eredményességének elősegítése. 
b) A Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség szervei által hozott 
határozatoknak a megtartása, illetőleg megtartásának biztosítása. 
c) A Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, a Szövetség 
érdekeinek tagtól elvárható védelme és képviselete. 
d) A sportágaik népszerűsítése. 
e) A tagdíj megfizetése, amely a tagság alapvető feltétele. 
f) Köteles közhiteles nyilvántartásban szereplő adatait és hivatalos e-mail címét bejelenteni, valamint 

elérhetőségének, különösen törvényes képviselője személyének, székhelyének, e-mail címének 
megváltozását az adatváltozást követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

g) Legalább egy fő sportolójának rendelkeznie kell a szövetség mindenkori minősítési szabályzata 
alapján szerzett minősítéssel, mely minősítést a szövetség versenyrendszerében szerezte meg az 
adott naptári év végéig, amely a tagság alapvető feltétele. 
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(3) Egy adott sportoló minősítése csak egyetlen tagszervezetnél számít minősítésnek akkor is, ha a 
sportoló több tagszervezet igazolt versenyzője. A több tagszervezeti tagsággal vagy igazolt versenyzői 
státusszal is rendelkező sportoló a versenyévadot megelőzően köteles nyilatkozni, hogy az adott 
versenyévadban mely tagszervezet színeiben vesz részt a szövetség versenyrendszerében, ahová majd a 
minősítése is számít. E nyilatkozatot a versenyévad végéig nem vonhatja vissza és nem változtathatja 
meg. E nyilatkozat nem érinti sportoló átigazolási jogát, sem átigazolását követő versenyengedély 
kiadásához fűződő jogait. 
 
13.§ A tiszteletbeli cím viselőjének jogai és kötelezettségei 
 
(1) A tiszteletbeli cím viselőjének jogai: 

a) Tanácskozási joggal részt vehet a Szövetség közgyűlésén; 
b) A közgyűlésen javaslatokat tehet, és véleményt nyilváníthat a Szövetség, valamint szerveinek 
működésével kapcsolatban; 

 
(2) A tiszteletbeli cím viselőjének kötelezettségei: 

a) A Szövetség Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint a Szövetség határozatainak 
megtartása; a Szövetség érdekeinek képviselete. 
b) A sportág népszerűsítése. 
 

 
V. 
 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 
14. § (1) A Szövetség szervei: 

a) a közgyűlés, 
b) rendkívüli közgyűlés 
c) az elnökség, 
d) felügyelő bizottság, 
e) a bizottságok 

 
(2) A Szövetség tisztségviselői: 

a) elnök, 
b) alelnök, 
c) elnökségi tagok, 
d) felügyelő bizottság elnöke és tagjai, 
e) főtitkár 
f) nemzetközi szövetségek régió igazgatói, amennyiben ezt a feladatot nem az elnökség egyes tagjai 
látják el; 
g) szakágvezetők, amennyiben ezt a feladatot nem az elnökség egyes tagjai látják el. 
h) bizottsági elnökök 

 
(3) A szövetség vezető tisztségviselői 
     a) az elnökség tagjai 
 

 
VI. 

 
A SZÖVETSÉG KÖZGYÜLÉSE 

 
15. §  (1) A szövetség döntéshozó szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. 
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(2) A közgyűlést az elnökségnek évente legalább egyszer rendes ülésre össze kell hívni.  A közgyűlés a 
2011. évi CLXXV. törvény 37.§ (1) rendelkezésének megfelelően nyilvános, amely nyilvánosság 
jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. 
 
(3) A Szövetség Elnökségének a közgyűlés időpontját és tervezett napirendjeit, a közgyűlést 
megelőzően legalább 30 (harminc) nappal korábban kell megállapítania és azt a szövetség honlapján 
közzé kell tennie. A közgyűlés helyéről, pontos idejéről, napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a 
tagokat alkalmas és ellenőrizhető módon e-mailben (a tag e-mail címe hiányában postai úton) írásban 
értesíteni kell a közgyűlés időpontját megelőző 15. napig. A nyilvánosságot a közgyűlés helyéről és 
időpontjáról megfelelő módon, pl. a Szövetség honlapján tájékoztatni kell.  
 
(4)  Az évi rendes közgyűlést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31. napjáig kell összehívni. 
 
 
16.§ A Közgyűlés hatásköre 
 
(1) A közgyűlés hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály módosítása; 
b) a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 
Szövetséggel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más Szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
k) a végelszámoló kijelölése. 

 
 
17.§ Szavazati jog a közgyűlésen 
 
(1) A közgyűlésen szavazati joggal a tagszervezetek küldöttei rendelkeznek. A közgyűlésen minden 
küldött egy szavazattal rendelkezik.  
 
(2) A tagszervezetek alanyi jogon egy küldöttel vehetnek részt a közgyűlésen. A tagszervezet az előző 
évben minősítést szerzett minden 10 sportolója után további 1-1 küldöttel vesz részt a közgyűlésen 
(többletképviseleti jog). A tagszervezet által delegálható küldöttek számáról – a minősített  versenyzők 
számának vizsgálata után – az elnökség ad tájékoztatást közgyűlés előtt, és azt a meghívóval egyidejűleg 
közli a tagszervezettel. 
 
(3) A tagszervezeteknek törvényes képviselője útján a közgyűlés időpontját megelőzően legkésőbb 15 
nappal saját személyes részvételi szándékának bejelentésével, és/vagy küldöttek számára készített erről 
szóló meghatalmazások eredeti példányának megküldésével meg kell neveznie a főtitkár számára azokat 
a személyeket, akik küldöttként a tagszervezetet szavazati joggal a közgyűlésen képviselik. 
Amennyiben a küldött nem azonos a tagszervezet törvényes képviselőjével, úgy a tagszervezetet 
törvényes képviselője által kiállított teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazás útján 
meghatalmazott küldött(ek) képviselheti(k).  
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(4) E meghatalmazott küldött kizárólag olyan természetes személy lehet, aki a tagszervezet igazolt 
versenyzőjeként versenyengedéllyel és minősítéssel rendelkezik. A meghatalmazás útján küldöttként 
megszerzett szavazati jog a küldött által más személyre nem ruházható át.  
 
18.§ A közgyűlés határozatképessége 
 
(1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
(2) Ha a közgyűlés eredeti időpontjától számított három (3) órán belül nem válik határozatképessé, a 
közgyűlést el kell halasztani. A megismételt közgyűlést legalább 3 és legfeljebb 15 napon belüli 
időpontra kell ismételten összehívni. Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett 
kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a tagok figyelmét erre a 
meghívóban előre felhívták. Ismételten összehívott közgyűlésen csak az eredeti meghívóban szereplő 
napirendek tárgyalhatók. 
 
19.§ A közgyűlés napirendje 
 
(1)  A közgyűlés napirendjét a Szövetség elnöksége állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé. 
 
(2)  A Szövetség évi rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kötelezően tartalmaznia kell: 

a) az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása; 
b) a Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló jóváhagyása; 
c) Felügyelő bizottság beszámolója; 
d) Közhasznúsági melléklet elfogadása  
e) a Szövetség tagjai által beterjesztett javaslatok; 

 
(3)  A közgyűlési meghívó, a Szövetség honlapján történő közzétételétől számított 10 naptári napon 
belül, a tagok és az egyesület 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 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában. 
 
(4) A Szövetség – mint közhasznú szervezet - a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles 
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
közzétenni. 

 
20. § A közgyűlés határozathozatala 
(1)  A közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással, a jelenlevő szavazásra jogosultak több mint 
felének "igen" (a továbbiakban: egyszerű többség) szavazatával hozza. 
 
(2) Az alapszabály módosításához a jelenlevő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, 
míg a szövetség céljának módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló döntés meghozatalához a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
(3) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot a Szövetségnek a 16. § (1) bekezdés c) pontjában 
meghatározott tisztségviselők választásakor, illetve ha azt a szavazásra jogosultak egyharmada 
indítványozza. Egy jelölt esetén a közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő 
megválasztásáról. 
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(4) A közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója és élettársa ( a továbbiakban együtt hozzátartozó ) - a határozat alapján - kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
(5) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a közgyűlésen 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a 
közgyűlés levezető elnöke, és a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott 
személy hitelesíti. 
 
(6) A közgyűlést az elnök vagy a képviseletében eljáró tisztségviselő nyitja meg és az általa 
meghatározott személy vezeti le. A határozatképesség megállapítását követően meg kell választani a 
jegyzőkönyvvezetőt, és két fő jegyzőkönyv hitelesítőt. Amennyiben a Közgyűlés elfogadott napirendjén 
tisztségviselő választás vagy egyéb titkos szavazást igénylő napirendi pont is szerepel, akkor három fős 
szavazatszámláló bizottságot kell választani. 
 
21.§  A tisztségviselők választása 
 
(1) A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket öt évre választja. Az így megválasztott 

tisztségviselők más, a közgyűlés által megválasztott tisztséget nem viselhetnek, és – a fegyelmi 
bizottság elnökén kívül – a fegyelmi bizottság tagjai sem lehetnek. 

 
(2) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, majd az 
elnökség tagjait, és ezt követően a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait, majd a Fegyelmi Bizottság 
elnökét kell megválasztani. 
 
(3) Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több mint 
felének "igen" (50 %+1) szavazatát megszerezte. Ha több jelölt esetén a közgyűlés a szükséges döntést 
nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani. Az új választási fordulóban a legkevesebb 
szavazatot kapott jelölt, valamint az a jelölt, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak 15%-ának szavazatát 
sem kapta meg, már nem vesz részt. A választást mindaddig ismételni kell, amíg a jelöltek valamelyike 
a megválasztáshoz szükséges szavazatot meg nem szerzi. 
 
(4) A szövetség elnöki tisztségére az a jelölt választható meg, aki az elnöki pozíció betöltésére írásbeli 
pályázatot küld meg e-mail útján a főtitkár számára legkésőbb a közgyűlési meghívó közzétételétől 
számított 10. napon. A pályázatokat legkésőbb a közgyűlést megelőző 5. napon a szövetség honlapján 
– ha több pályázat is beérkezett – azonos időben kell közzétenni. A pályázattal szemben formai és 
tartalmi követelmények nem támaszthatók. A benyújtott pályázatot a közgyűléssel szóban ismertetni 
kell. Az ismertetés joga a pályázót illeti meg, amennyiben e jogát nem kívánja gyakorolni, akkor a 
pályázata ismertetését a főtitkár – akadályoztatása esetén a levezető elnök által kijelölt személy – végzi. 
A pályázat ismertetése szószerinti, vagy összefoglaló jellegű is lehet. 
 
(5) Az alelnököt a szövetség megválasztott elnökségének tagjai a közgyűlésen maguk közül választják 
meg egyszerű szótöbbséggel, nyilvános szavazás útján a fegyelmi bizottság elnökének megválasztását 
követően a tisztújító közgyűlés alkalmával.  
 
22. § A Szövetség rendkívüli közgyűlése 
 
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni: 

a) a Szövetség elnökségének határozata alapján; 
b) ha a Szövetség tagjainak egyharmada az ok és cél megjelölésével írásban kéri; 
c) ha a bíróság elrendeli; 
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d) ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv indítványozza; 
e) ha a Szövetség elnöki tisztsége vagy a Felügyelő Bizottság elnöki tisztsége bármilyen okból 
megüresedik, továbbá az elnökség létszáma kiválás következtében felére, a Felügyelő Bizottság 
létszáma egy főre csökken; 
f) Felügyelő Bizottság elnöke kezdeményezi; 
g) Tagszervezet kizárását elrendelő elnökségi határozat elleni fellebbezés esetén. 

 
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított legkevesebb tizenöt, 
legfeljebb harminc napon belüli időpontra az elnökségnek össze kell hívni. Amennyiben az elnökség 
működésképtelen úgy a közgyűlési meghívót az elnök, az alelnök vagy a Felügyelő Bizottság elnöke 
írja alá, ebben a sorrendben. 
 
(3) A rendkívüli közgyűlés összehívására a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni 
azzal az eltéréssel, hogy indokolt esetben az elnökség rövidebb határidőket is megállapíthat. 

 
 

VII. 
 

A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 
 
23. § Az elnökség feladata és hatásköre 
 
(1) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. Az 
elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az 
ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak, vagy 
amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Szövetség más szerveinek hatáskörébe utalt. 
 
(2) Az elnökség feladata és hatásköre: 

a) a Szövetség közgyűlésének összehívása; 
b) a Szövetség törvényes és alapszabálynak megfelelő működésének biztosítása; 
c) gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése; 
d) a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, és a jogszabályokban és az alapszabályban 
megjelölt egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása; 
e) a sportágak fejlesztési programjának kidolgozása; 
f) egyéb bizottságok létrehozása és megszüntetése - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozók 
kivételével; 
g) főtitkár kinevezése (határozatlan időtartamra) 
h) az általa létrehozott bizottságok vezetőinek és tagjainak megválasztása, illetve felmentése; 
i) másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlása; 
j) állami kitüntetések és egyéb elismerések adományozására javaslattétel, illetve a szövetségi 
elismerések adományozása; 
k) az éves költségvetési tervezet és a költségvetési beszámoló elfogadása; 
l) a tagfelvételi kérelem elbírálása, illetőleg a tiszteletbeli tag cím adományozására javaslat 
előterjesztése a közgyűlésen, pártoló tagokkal a szerződés megkötése; 
m) a szövetségi bizottságok, testületek munkájának figyelemmel kísérése; 
n) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály vagy az Alapszabály, továbbá a 
Szövetség egyéb szabályzata, illetőleg a Szövetség közgyűlése a hatáskörébe utal. 

 
 
24. § Az elnökség tagjai 
 
(1) Az elnökség létszáma öt fő. 
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(2) Az elnökségnek csak olyan magyar állampolgár, Magyarországon letelepedett illetőleg 
Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet tagja, aki nincs 
eltiltva a közügyek gyakorlásától. Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásként látják el. 
 
(3) Nem lehet a Szövetség vezető tisztségviselője az a személy, aki más szövetség tisztségviselője, olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető 
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
(4) Az elnökség tagjai: 

a) az elnök 
b) alelnök 
c) további három elnökségi tag 

 
(5) Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: 

a) az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 
b) észrevételek, javaslatok tétele a Szövetség működésével, a sportággal kapcsolatban; 
c) felvilágosítás kérése a sportággal összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel 

kapcsolatban; 
d) javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására; 
e) megbízás alapján a Szövetség képviselete; 
f) a szövetségi határozatok és ajánlások megtartása, illetőleg végrehajtása; 
g) folyamatos kapcsolattartás a Szövetség tagjaival és szerveivel; 
h) beszámolás az elnökségben vállalt feladatok végrehajtásáról. 

 
(6) Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók. 
 
(7) Az elnökségi tagság megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 
b) lemondással; 
c) visszahívással; 
d) elhalálozással. 

 
(8) Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, 
aki egy év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt. 

  
 
25. § Az elnökség működése 
 
(1) Az elnökség maga állapítja meg munkatervét. Az elnökség szükség szerint, de legalább 
háromhavonta ülésezik. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnök, a főtitkár vagy két 
elnökségi tag az ok és cél megjelölésével indítványozza. A rendkívüli elnökségi ülést az ok 
keletkezésétől számított 30 napon belül meg kell tartani. 
 
(2) Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, valamint a 

főtitkárt. 
 
(3) Az elnökség üléseiről emlékeztetőt kell felvenni. Az emlékeztetőnek tartalmaznia kell a napirendet, 
a megjelentek felsorolását, az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a 
hozott határozatokat. A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, a Szövetség tagságát 
az emlékeztető közzétételével értesíteni kell. 
 
26. § Az elnökség összehívása 
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(1) Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó 
kérdésekről legalább egy héttel korábban értesíteni kell az elnökség tagjait és a meghívottakat. 
Halaszthatatlanul sürgős esetekben az elnök rövidebb határidőt is megállapíthat. 
 
 
27. § Az elnökség határozatképessége, döntéshozatala 
 
(1) Az elnökség határozatképes, ha legalább három fő jelen van, akik közül az egyik az elnök vagy az 
alelnök  
  
(2) Határozatképtelenség esetén az elhalasztott ülést 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Az 
ismételten összehívott elnökségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a jelenlevők számára 
tekintet nélkül határozatképes. 
 
(3) Az elnökség a határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség nemleges döntésnek minősül. 
 
(4) Az elnökség ülésén szavazási kötelezettség áll fenn. A szavazási kötelezettség alól – indokolt esetben 
- az elnök felmentést adhat. Felmentést kell adni a szavazás alól annak az elnökségi tagnak, akit a 
szavazás tárgya személyében érint. 
 
(5) Az elnökség titkos szavazással hoz határozatot bármely elnökségi tag kívánságára. 
 
(6) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozója, valamint élettársa (továbbiakban hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség, cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági 
jogviszony alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
27/A. § Az elnök jogosult az Elnökség ülését, videókonferencia lebonyolítással is foganatosítani. Az 
elnök köteles a videókonferencia időpontjáról és napirendjéről szóló meghívót e-mailben a tagok részére 
a videókonferencia formájában tartott ülés időpontját megelőzően legalább 72 órával megküldeni. A 
videókonferenciával bonyolított elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 fő jelen van, 
akik közül az egyik az elnök vagy alelnök. A videókonferenciát rögzíteni kell és a videókonferencia 
videó anyagát legalább az emlékeztető hitelesítéséig meg kell őrizni. A videókonferencián hozott 
határozatokat írásban rögzíteni kell, amelyet az elnökségi ülést vezető elnök vagy az elnök és legalább 
1 fő elnökségi tag hitelesít. Egyebekben a videókonferencia formájában megtartott elnökségi ülés 
lebonyolítására a 27. §-ban rögzítetteket kell alkalmazni. 
 

 
VIII. 

 
A SZÖVETSÉG ELNÖKE 

 
28. § A Szövetség elnöke 
 
(1) A Szövetség legfőbb tisztségviselője a Szövetség elnöke. Az elnök az elnökség közreműködésével 
irányítja és vezeti a Szövetség tevékenységét. 
 
(2)  Az elnök feladatai és hatásköre: 

a) a közgyűlés és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése; 
b) a Szövetség képviselete; 
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c) az Alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok 
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; 
d) gondoskodik az elnökségi ülések emlékezetőinek őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról; 
e) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről; 
f) aláírási és utalványozási - jogkör gyakorlása;- bankszámla feletti rendelkezés esetén egy elnökségi 
taggal, vagy a főtitkárral közösen; 
g)  a munkáltatói jogok gyakorlása a főtitkár felett; 
h) mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a 
közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 
(3) Az elnököt az alelnök, továbbá a főtitkár vagy az elnök által megbízott más elnökségi tag helyettesíti. 
 
(4) Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára 
nézve a Szövetség más tisztségviselőjére is átruházhatja  
 
(5) A Szövetség elnöke: Szalai László (születési hely és idő: Keszthely, 1961.10.26., anyja neve: Tar 
Mária) 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 56. szám alatti lakos. 

 
(6) Az elnök jogosult a szövetség törvényes képviseletére. A képviseleti joga gyakorlásának terjedelme 
általános, módja önálló összhangban a Ptk 3:29.§ rendelkezésével. 
 
29. § A Szövetség alelnöke 
 
(1) A Szövetség alelnöke a Szövetség elnökének általános helyettese. Az alelnök jogosult a szövetség 

törvényes képviseletére. A képviseleti joga gyakorlásának terjedelme általános, módja együttes. 
Együttes képviseleti jogát az elnök tartós akadályoztatása esetén bármely elnökségi taggal vagy a 
főtitkárral közösen gyakorolhatja. 

 
(2) Az alelnök feladatai és hatásköre: 

a) az elnök helyettesítése   
b) a sportágak tevékenységének koordinálása, munkájuk figyelemmel kísérése; 
c) a főtitkár vezetésével működő hivatali szervezet tevékenységének felügyelete; 

 
(3) Az alelnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott 
feladataiban és hatásköreiben az általa felkért elnökségi tag helyettesíti. 
 

 
IX. 

 
A SZÖVETSÉG FŐTITKÁRA 

 
30. §  (1)  A Szövetség hivatali szervezetének vezetője a Szövetséggel munkaviszonyban vagy 
megbízási jogviszonyban álló főtitkár. 

 
(2) A főtitkárt az elnökség jelöli ki határozatlan időtartamra 
 
(3) A főtitkár feladatai és hatásköre: 

a) összehangolja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, adminisztratív és gazdasági 
munkáját; 
b) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók munkáját; 
c) szervezi a közgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását; 
d) előkészíti az elnökség üléseit, tanácskozási, javaslattételi joggal részt vesz az üléseken; 
e) gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört; 
f) megbízás alapján képviseli a Szövetséget; 
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g) a Szövetség működése gazdálkodási feltételeinek biztosításával összefüggő menedzseri teendőket 
lát el; 

h) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Szövetség tevékenységéről; 
i) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzőkönyveinek vezetéséről; 
j) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről; 
k) végrehajtja az elnök, az elnökség határozatait; 
l) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok végrehajtását, 
szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok módosítását; 
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb szabályzat, illetőleg a 
közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal. 

 
(4) A főtitkár tevékenységéről az elnökségnek számol be. 
 
(5) A főtitkárt távolléte és akadályoztatása esetén a szövetség elnöke által megbízott személy 

helyettesíti. 
 
 

X. 
 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 
 
31. § (1) A közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére 
Felügyelő Bizottságot választ. A Felügyelő Bizottság létszáma három fő, egy elnök és két tag. 
 
(2) A Felügyelő Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A Felügyelő Bizottságnak 
nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
álló, a Szövetségben gazdasági feladatokat ellátó személy, aki a Szövetség elnökségének tagjával, 
illetőleg a Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll. A 
Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói. Nem lehet a Felügyelő Bizottság 
elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának – tagsági jogviszony 
alapján - nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetőleg e személyek 
hozzátartozója. 
 
(3) A Felügyelő Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja. 
 
(4) A Felügyelő Bizottság éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, melyről a Szövetség elnökségét 

tájékoztatja. 
 
 
32. §  (1) A Felügyelő Bizottság feladata 

a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; 
b) a Szövetség működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások 
betartásának ellenőrzése; 
c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése; 
d) az éves mérleg (zárszámadás) felülvizsgálata; 
e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások 
teljesítésének évenkénti vizsgálata; 
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; 
g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. 
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33. §  (1) A Felügyelő Bizottság tagjai feladatuk ellátása során jogosultak a Szövetség működésével, 
gazdálkodásával kapcsolatos bármely iratba betekinteni, a Szövetség tisztviselőitől, munkavállalóitól 
tájékoztatást kérni, a tisztségviselők és munkavállalók kötelesek a tájékoztatást megadni. 
 
(2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatni köteles a Szövetség 
elnökét és a főtitkárt. Az ellenőrzés során a Felügyelő Bizottság a pénzügyi gazdasági, illetőleg a belső 
ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el. 
 
(3) Az ellenőrzés tapasztalatairól a Bizottság elnöke a vizsgálat befejezésétől számított 15 napon belül 
tájékoztatja a Szövetség elnökségét. Ha a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, 
egyúttal megszüntetésére is fel kell hívni a figyelmet. 
(4) A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban meghatározott határidő elteltétől 
számított 30 napon belül a Felügyelő Bizottság utóvizsgálat keretében ellenőrzi. 
 
(5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az elnökség nem ismeri el vagy az utóvizsgálat sem vezetett 
eredményre, a Felügyelő Bizottság közvetlenül az intézkedésre jogosult szervhez fordulhat, szükség 
esetén kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását. A Felügyelő Bizottság köteles az 
intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy: 

a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan 
sértő esemény, mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 

 
(6) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell 
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is 
jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést 
nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 
 
(7) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Szövetség közgyűlésének köteles beszámolni. 
 
(8) A Felügyelő Bizottság működésére a jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben az elnökség 
működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
 

XI. 
 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 
 
34. § (1) A Szövetség elnöksége az Stv.-ben valamint annak végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott, sportágba tartozó személyekkel és szervezetekkel szembeni elsőfokú fegyelmi eljárások 
lefolytatására a mandátumának időtartamára fegyelmi bizottsági tagokat választ. A bizottság három 
tagú, a közgyűlés által megválasztott elnökből és az Elnökség által megválasztott két tagból áll. 
 
(2) A Fegyelmi Bizottság feladatait, hatáskörét és működésének szabályait az elnökség által elfogadott 
Fegyelmi Szabályzat állapítja meg. 
 
(3) A Fegyelmi Bizottság élén a bizottság elnöke áll. A Fegyelmi Bizottság tagjai a Szövetségben más 
tisztséget nem viselhetnek és azzal munkaviszonyban nem állhatnak. 
 
 
35. § Egyéb bizottságok 
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(1) A Szövetség elnöksége egyes szakfeladatok ellátására további - állandó és ideiglenes - bizottságokat 
hozhat létre. A bizottságok tagjait az elnökség legfeljebb mandátumának időtartamára választja. 
 
(2) A bizottságok feladatait és hatáskörét a Szövetség szervezeti és működési szabályzata határozza meg. 
 
(3) A bizottságok véleményezési, javaslattételi illetőleg szervezési joggal rendelkeznek mindazokban 
az ügyekben, amelyekre rendelték őket. 
 
(4) A bizottságok üléseit a bizottság elnöke vezeti. A bizottság üléseire meg kell hívni a Szövetség 
elnökét és főtitkárát. 

 
 
 

XII. 
 

RÉGIÓ IGAZGATÓK ÉS SZAKÁGVEZETŐK 
 
36. § (1) A régió igazgatók a Szövetség hatáskörébe tartozó sportágakat irányítják, szervezik, ellenőrzik, 
első fokú sportszakmai döntéseket hoznak a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az 
érvényes sportszabályokban meghatározott módon mindazokban a kérdésekben, melyek az Alapszabály 
értelmében nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, más tisztségviselők, illetve a Szövetség más 
szervének hatáskörébe. 
 
(2) A régió igazgató az elnökség által meghatározott sportágakban kerül megválasztásra. 
 
(3) A régió igazgató a sportágában a szövetséget képviseli a nemzetközi szövetségben. 
 
(4) A Nemzetközi Szövetség érdekeit a Szövetségben régió igazgató képviseli. 
 
(5) A régió igazgató feladatát, hatáskörét és felelősségét szervezeti és működési szabályzatban kell 

rögzíteni. 
 
 
37. § (1) A régió igazgatókat az elnökség választja meg az elnökség mandátumáig tartó időtartamra. 
 
(2) A megválasztott régió igazgató nem létesíthet a Szövetséggel munkaviszonyt. 
 
(3) A régió igazgató megbízatása megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 
b) lemondással; 
c) visszahívással; 
d) elhalálozással. 

 
(4) A régió igazgató visszahívásáról az elnökség többségi szavazattal dönt. 
 
37/A.§ (1) A szakágvezetők feladatköre megegyezik a régióigazgatók feladatkörével azzal a kivétellel, 
hogy nemzetközi szervezetekben képviseleti feladatot a szakágvezetők nem látnak el.  
 
(2) A szakágvezetőkre egyebekben a régióigazgatókra vonatkozó szabályok irányadók. 
 
(3) A szakágvezetők és régióigazgatók személye azonos is lehet, e körben összeférhetetlenség nem áll 
fenn. 
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XIII. 
 

A SZÖVETSÉG SZABÁLYZATAI 
 
38. § (1) Az elnökség az alábbi szabályzatokat köteles elfogadni: 

a) a szervezeti és működési szabályzatot;  
b) a versenyszabályzatot; 
c) a nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatot; 
d) a sportfegyelmi szabályzatot; 
e) a gazdálkodási-pénzügyi szabályzatot; 
f) doppingellenes szabályzatot; 
g) versenyrendezési szabályzatot; 
h) sportrendezvény biztonságos lebonyolításával kapcsolatos előírásokat tartalmazó szabályzatot; 
i) a sportszakemberek képesítési követelményeit és feladatait tartalmazó szabályzatot 
j) adatvédelmi szabályzatot 
k) minden olyan egyéb szabályzatot, amit jogszabály kötelezővé tesz és a fenti felsorolásban nem 

szerepel. 
 
(2) A versenyrendezési szabályzatban kell a sportág jellegének megfelelően rendelkezni a sportolók 
élet-, baleset- és vagyonbiztosítására vonatkozó előírásokról. 
 
(3) A Szövetség szabályzatait nyilvánosan közzé kell tenni a Szövetség honlapján. 
 
 

XIV. 
 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 
 
39. § (1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 
 
(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek össze: 

a) az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési 
költségeinek fedezésére kapott támogatás, illetőleg adomány; 
b) a tagsági díjak; 
c) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
d) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
e) a Szövetség eszközeinek befektetéseiből származó bevétel; 
f) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel; 
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 
(3) A Szövetség költségei: 

a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek; 
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek, 
amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

 
(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. A Szövetség 
tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek. A 
Szövetség gazdálkodása eredményét nem oszthatja fel, azt az alapszabályban meghatározott 
tevékenységére fordíthatja. 
 
(5) A Szövetség kizárólag közhasznú céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet 
vállalkozási tevékenységet. A Szövetség váltót, illetve más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
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bocsáthat ki, illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve 
hitel törlesztésére nem használhatja fel. A Szövetség a cél szerinti tevékenységből és a vállalkozási 
tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
(6) A Szövetség gazdálkodásának részletes szabályait a Szövetség gazdálkodási szabályzata határozza 

meg. 
 
(7) A jelen alapszabályban nem szabályozott szövetség gazdálkodását érintő kérdésekben a hatályos 
jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 
 

XV. 
 

A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 
 
40. § (1) A Szövetség megszűnik: 

a) feloszlás útján történő megszűnésének a közgyűlés által történt kimondásával; 
b) feloszlatásával; 
c) megszűnésének megállapításával; 
d) más szervezettel történő egyesülésével. 

 
(2) Megszűnés esetén a Szövetség vagyonával kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 27. § 
(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni. 
 
 
Jelen alapszabályt a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség közgyűlése 2020. „____.” hó „____.” 
napján mint 18. módosítást elfogadta. Rendelkezéseit ettől a naptól kell alkalmazni. 
 
 
Budapest, 2020. „____.” hó „____.” nap 
 
 
 

Szalai László 
elnök 

 
Alulírott dr. Solymos Zsigmond ügyvéd (1115 Budapest, Bartók Béla út 152/C II/212B) 
ellenjegyzésemmel igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel 
a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. A jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat 
2. § (3) bekezdésében feltüntetett változások megegyeznek a 2020.05.____ napján kelt alapító okirat-
módosításban foglaltak tartalmával.  

Jelen okiratot Budapesten, 2020. év ___. hó ____. napján ellenjegyzem. 



Előterjesztés a 6. „Egy fő elnökségi tag lemondása miatt, egy fő elnökségi tag megválasztása” 
napirendi pont tárgyában: 

Haiszky Ernő Zoltán elnökségi tag 2020.02.29. hatállyal lemondott elnökségi tagságáról, hogy 
2020.03.01-től betölthesse a szövetség főtitkári pozícióját, mely két funkció összeférhetetlen lett 
volna. Ezért egy fő elnökségi tag pótlásáról kell döntenünk a jövőben. Jelenleg, az Alapszabály szerint 
az Elnökség 4 fővel is működő-, és döntésképes. Az Elnökség a jogtanácsosunkkal folytatott 
konzultációsorozatot követően arra az álláspontra jutott, hogy a 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 
adta keretek között, de az Alapszabályban előírt választási metódus betartásával nem bonyolítható le a 
tisztségviselő választás. Csorbulna a helyszíni jelöltállítás demokratikus joga, nem hallgathatók meg a 
jelöltek, és mivel már jelen pillanatban is több jelölt van, nem bonyolítható le a többfordulós titkos 
szavazás amíg valamelyik jelölt végül megkapja a min. 51%-os többséget, így az Elnökség azt 
javasolja a Közgyűlésnek, hogy jelen formában – az ülés tartása nélküli döntéshozatallal megtartott 
közgyűlésen – tekintsen el az Elnökségi tag választástól, ezt a döntést a következő rendes közgyűlés 
hatáskörébe utalva, ahol személyes jelenlét mellett vitatható meg a kérdés, és demokratikusabban 
bonyolítható le a választás. 

Határozati javaslat a 6. Egy fő elnökségi tag lemondása miatt, egy fő elnökségi tag megválasztása” 
napirendi pont tárgyában: 

6/2020. számú közgyűlési határozat 

A Közgyűlés a tisztségviselők jelölését, a jelöltek meghallgatását, a jelöltek alapszabály szerinti 

megválasztását csak nyilvános, közvetlen és demokratikus ülés tartása keretében látja biztosítottnak, 

ezért - figyelembe véve azt is, hogy az elnökségi tag megválasztásáig a 4 tagú elnökség határozatképes 

- úgy határoz, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, a következő rendes közgyűlésén dönt új 

elnökségi tag választásáról. 

 

Budapest, 2020.05.11.   

Az MDLSZ Elnöksége nevében, 

Szalai László 

elnök 

 

  



Tájékoztatás a szavazás rendjéről 

Szavazati jog: A korábban megszokott üléseinkhez hasonlóan az ülés tartása nélküli döntéshozatali 

eljárás során is a szövetség alapszabályának 17.§ szakasza szerinti küldöttek rendelkeznek szavazati 

joggal a szövetség legfőbb szerveként működő közgyűlésben. A küldöttek listáját honlapunkon 

korábban közzétettük, azonban a küldöttlistát jelen levelünk mellékleteként is megküldjük. 

Szavazás módja: A küldöttek szavazataikat keltezéssel (aláírás helye, dátuma) ellátva, aláírva postai 

úton az MDLSZ, 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345. postai címre küldhetik meg. A 

Kormányrendelet 7. § (3) bekezdése értelmében az elektronikus üzenetben foglalt nyilatkozat 
elektronikus írásbeli jognyilatkozatnak minősül, ezért a küldöttek szavazataikat szkennelve, e-
mailben is megküldhetik. 

Szavazat érvényessége: a küldött szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a 

küldött személye (neve és lakóhelye), a szavazásra bocsátott határozati javaslatok a 

határozattervezeteinek sorszáma és az arra adott szavazat. 

A szavazatok leadásának határideje: A szavazat megküldésére jelen levelünk megküldésétől 

számított 15 nap áll rendelkezésre. 

A szavazás eredményessége: A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha a küldöttek legalább 

annyi szavazatot megküldenek az elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő küldött jelenléte 

a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén, vagyis a 79 hitelesített mandátumból 
legalább 50 mandátummal rendelkező leadja szavazatát. Az alapszabály módosításához 60 
támogató szavazat szükséges (75%). 

Szavazás eredményének megállapítása: A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három 

napon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás 
eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási 

határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napja. 

Transzparencia: Tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy a beérkezett szavazatokat az elnökség a 

szövetség honlapján nem teszi közzé, ugyanakkor a szavazás eredményének megállapítását követően 

bármelyik küldött, illetve tagszervezet írásbeli kérésére az elektronikusan érkezett és a postai úton átvett 

valamennyi szavazólap megtekintését online felületen keresztül lehetővé tesszük. 

Budapest, 2020.05.11.      

Az MDLSZ Elnöksége nevében, Szalai László, elnök 

  



SZAVAZÓLAP 
Alulírott, (név): ____________________________________________________________________  

lakcím: ___________________________________________________________________________  

küldött, a fentiekben megismert határozati javaslatok alapján a napirendi pontokra az alábbi 
szavazatokat adom le: 

1/2020. számú közgyűlési határozati javaslat 1. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés az elnökség beszámolóját elfogadja. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

2/2020. számú közgyűlési határozati javaslat 2. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés a Felügyelőbizottság beszámolóját elfogadja. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

3/2020. számú közgyűlési határozati javaslat 3. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés a Szövetség a 2019. üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját 32’338 E Ft 
mérlegfőösszeggel, 32’007 E Ft saját tőkével, és 924 E Ft tárgyévi eredménnyel elfogadja. A közgyűlés 

elfogadja egyúttal a beszámoló mellékletét képező közhasznúsági mellékletet. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

4/2020. számú közgyűlési határozati javaslat 4. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés elfogadja a 2020-es évre tervezett szövetségi költségvetést. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

5/2020. számú közgyűlési határozati javaslat 5. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés úgy határoz, hogy a szövetség székhelycímét a 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 

345. szám alatti címben határozza meg, erre tekintettel a közgyűlés Alapszabály 2. § (3) bekezdését 

akként módosítja, hogy a korábbi rendelkezés helyébe a következő rendelkezés lép: „A Szövetség 
székhelye: 1158 Budapest, Késmárk utca 16. III. em. 345.”  

A közgyűlés az itt írt változással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt megismerte és azt ezúton 

elfogadja. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

6/2020. számú határozati javaslat 6. napirendi pont tárgyában 
A Közgyűlés a tisztségviselők jelölését, a jelöltek meghallgatását, a jelöltek alapszabály szerinti 

megválasztását csak nyilvános, közvetlen és demokratikus ülés tartása keretében látja biztosítottnak, 

ezért - figyelembe véve azt is, hogy az elnökségi tag megválasztásáig a 4 tagú elnökség határozatképes 

- úgy határoz, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően, a következő közgyűlésén dönt új elnökségi 
tag választásáról. 

 Igen Nem Tartózkodom 
Szavazat    

Kelt: ____________________________, 2020. __________hó __________nap 

_____________________________ 
aláírás 

 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum SZALAI LÁSZLÓ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2020.05.11. 12.49.12


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: moning1@t-online.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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