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Kedves Sporttársaim! 

 

Az éves rendes közgyűlésünk előtt az Alapszabály szerinti mandátum regisztráció és hitelesítés lezajlott 

a főtitkári irodában. A 393 lehetséges mandátumból 103 küldöttet regisztráltak a tagegyesületeink, így 
2023.03.18-án ez lesz a maximális, szavazattal rendelkező résztvevőink száma. Csatolom a mandátum-

táblát, amiből mindenki láthatja versenyengedély számok alapján, hogy mely egyesület és hány 

küldöttet delegált a közgyűlésre. 

 

Az elnökség nevében újra kérek minden regisztrált küldöttet, hogy vegyetek is részt a közgyűlésen! A 

határozatképességhez legalább a 103 regisztrált mandátum fele, plusz egy szavazat szükséges, és ezt 

minden egyes döntés során vizsgálni kell, vagyis ennek a minimális létszámnak a közgyűlés végéig jelen 

kell lennie ahhoz, hogy ne kelljen megismételt közgyűlést tartani... Kérlek, segítsetek abban, hogy ne 
kelljen újra időt, pénzt, és energiát fordítani egy feleslegesen megismételt közgyűlés lebonyolítására. 

 

A mandátummal rendelkező küldöttek már emailben megkapták a főtitkártól a teljes közgyűlési anyagot, 

de mivel a közgyűlés és annak anyagai nyilvánosak, ezért jelen hírlevelünk mellékleteként közzétesszük 

a teljes dokumentációt, ami hamarosan a szövetségi honlapon is szabadon elérhető lesz minden 

érdeklődő számára. 

 

Ezúton is mindenkinek – akinek része volt sport-, sportdiplomáciai-, lobbi-, szakmai-, pénzügyi-, és 
egyéb sikereink eléréseben az elmúlt év során – köszönöm a munkáját az egész elnökség nevében.  
 
További sikereket és kitartást kívánok közösen magunknak, szövetségünk további építése érdekében. 
Legyen Béke, Rend, és Haladás! 
 

 

Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 

 

Dr. Fábián Lajos Károly 

elnök 
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- 3. napirend Elnökségi beszámoló 

- 4. napirend Felügyelőbizottság beszámolója 

- 5. napirend Szakági beszámolók 

- 6. napirend Mérleg és Közhasznúsági melléklet 

- 7. napirend Határozati javaslat 

- 8. napirend Szövetségi költségvetés 



Sorszám Egyesület
Elérhető Regisztrált

1
5 Fegyverkupa Extrém Sportlövő és Vadászíjászat 
Egyesület 15 1 1 3243

1 1 7400

1 1 8164

1 1 5363

1 1 6172

1 1 5025

1 1 6806

1 1 8270

1 1 5036

1 1 6020

1 1 7674

1 1 5040

1 1 7404

1 1 3244

1 1 4094

2 ABI Diáksport Egyesület 1

3 Acéllövedék Sportlövész Egyesület 11 1 1 1019

1 1 2529

1 1 3332

1 1 4575

1 1 2501

1 1 4576

1 1 2499

1 1 2511

1 1 8566

1 1 3422

1 1 4023

4 Acélzivatar Sportegyesület 2

5 Alba Volán Sportclub 1

6 Alfa Lövész Klub Sportegyesület 2

7 Alpokalja Lövész Sportegyesület 3

8 Alpokalja Sportegyesület 16 1 1 943

1 1 2026

9 ARZENÁL Lövész Sportegyesület 1

10
B.T.K. Szituációs Lövész és Szabadidős 
Sportegyesület 6 1 1 1521

1 1 4348

1 1 5658

1 1 2023

1 1 1715

11 Bakony Dinamikus Lövész Egyesület 7

12 Balaton Sport Lövész Klub Balatonszárszó 2

13 Balatonfűzfői Lövész Egylet 1

14 Ballistic Sportegyesület 1

15 Baranyai Tűzerő Taktikai Lövészsport Egyesület 2

16 Bátor Lövedék Lövész Sportegyesület 1

17 Bázis Lövész Egyesület 1

18 Bel Sport Egyesület 3 1 1 71

1 1 2512

1 1 5163

19 BESNYŐI Sportegyesület 1

20 Bihari Lövészklub Berettyóújfalu 3

21 BKV - Metro Lövész és Íjász Egyesület 2 1 1 4508

1 1 6366

22 BKV Technikai és Tömegsportklubok Egyesülete 1

23 Bocskai Honvédelmi Sportegyesület 1

24 Borjádi Lövészklub 4

25 Börzsöny Lövészsportklub Márianosztra 1

26 B-Pro Bellators Sport- és Szabadidő Egyesület 5

27 Budafoki Mesterlövész Sportegyesület 1

28 Budai Lövész Egylet Sportegyesület 1

29 Budapesti Mesterlövész Egyesület 1

30 Celeritas Sportlövész Egyesület 9 1 1 6793

1 1 6180

31 Centurio, Túra és Hagyományörző Egyesület 1

32 Churchill Lövész Kft. 1

33 Civis Lövész Sportegyesület 1

34 CPS Lövész Klub 1

Mandátumok száma Regisztrált küldött 
sorszáma

Versenyengedély 
száma

Cirax
Mandátum lista



35 Csepel Lövész Egylet 1

36 Csikóvári Para Sport Egyesület 2 1 1 1652

37 Dabasi Tereplövész (Field Target) Sportegyesület 1

38 Damjanich János Lövészklub 1

39 Debrecen Városi Lövész Egylet 3

40 Debreceni Action Air Sportegyesület 1

41
Debreceni Koronglövő és Autó-Motor Sport 
Egyesület 1

42 Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület 2

43 Debreceni Military Sportegyesület 2 1 1 16

44 Debreceni Rendőr Sportegyesület 1

45 Diána Lövészegylet - Csongrád 1

46 Diána Sportlövész Klub - Paks 1 1 1 5114

47 Dombóvári Lövész Egyesület 1

48 Egy a csapat Sportegyesület 1

49 Első Magyar Polgári Lőegylet Pápa 1

50 Első Pécsi Polgári Lőegylet 5

51 Encsencsi Vadászíjász Egyesület 1

52
Erdőspusztai Lovas, Lövész Sport és Szabadidős 
Egyesület 1

53 Esztergomi Spartacus Sportegyesület 1

54 Falcon Lövész Sportegyesület 3

55 Fekete Sólyom Lövész Sportklub 22

56 Fonyódi Családi Sport Egyesület 1

57 Főnix Lövész Sportegyesület 1

58 Gárdonyi Sportlövő Klub 3

59 Gemini Team Lövész Egyesület 4

60 Gepárd Közhasznú Sportegyesület 1

61 Gewiss Training Sportegyesület 1

62 Globus Lövész Klub Sportegyesület 7 1 1 2639

1 1 5518

1 1 26

1 1 6977

1 1 3444

1 1 2111

1 1 3002

63 Göcsej Sportlövész Egyesület 3 1 1 9

64 GT Tactical SE 1

65 Hajag Lövész egyesület 1 1 1 8130

66 Határvidék Sportlövész és Testedző Egyesület 1

67 Haverok Fegyverben Sportlövész Egyesület 1

68 Hercules Fiai Honvéd Sport Egyesület 1

69 Hét Vezér Dinamikus Lövész Sportegyesület 3

70 Honfoglalás Lovas és Lövész Klub Egyesület 3

71 Honvéd Arrabona Sportegyesület 2

72 Honvéd Kossuth Lövész Klub 1

73 IPA Nemzeti Adó- és Vámhivatali Szervezete 1

74 Játszó-Tér Kultúrális Egyesület 1

75 JP Team Sportlövész Egyesület 3 1 1 2764

1 1 6131

1 1 4360

76 Káli Lövész Sport Klub 1

77 Kapos-Balaton Taktikai Sportegyesület 1 1 1 8

78 Karabélyos Sport és Lövész Klub 1

79 Karinthy Frigyes Gimnázium Lövész Egylet 2 1 1 304

1 1 3448

80 Kék Madár Vadásztársaság Bőny Egyesület 1

81 Kékvonal Lövész Klub Sportegyesület 1

82 Kisbéri Sportlövő Sportegyesület 1

83
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR 
SPORTEGYESÜLET 1

84 Kunhalom Lövész Egyesület 1

85 Latrányi Lövész és Tömegsportklub 2

86 Liget Lovassport Egyesület 1

87 Long Colt Sport Egyesület 3 1 1 1247

1 1 3223

1 1 2136

88 Lovas Lövész Egyesület 4

89 Lőszerelem Sportegyesület 1 1 1 5417

90 Lövészklub Jászfelsőszentgyörgy 1

91 Lövészklub Nagyberény 1



92 LUDOVIKA Sportegyesület 4 1 1 2554

1 1 990

1 1 2492

1 1 7658

93 Macsek&Macsek 1

94 MAGNUM SC. Sportegyesület 3

95 Magyar Rendőr Szituációs Lövész Egyesület 2

96 Magyar Tábor Hagyományőrző és Sport Egyesület 1

97 Magyar Utánpótlás Neveléséért Sport Egyesület 1 1 1 5812

98 Marok Sportfegyver Egyesület 1

99 Maros Lövész Egyesület 2

100 Mecsek Lőklub 3

101 Mester Lövész Sportegyesület 2

102 Mezőtúri Lövész Sport Egyesület 1

103 MFS Sportlövő Egyesület 1

104 Miskolci Sportlövész Egyesület 3

105 MTTSZ Béke Egyesület 2

106
MTTSZ Damjanich János Technikai és Tömegsport 
Klub

1

107 MTTSZ Lövész- Íjász Sportegyesület 5 1 1 1013

1 1 1167

1 1 1630

1 1 1183

108 MTTSZ Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet 2 1 1 1028

109 MTTSZ Szolnoki MÁV Lövészklub 1

110 Mudo Szabadidő Sportegyesület 1

111 Nagymányoki Lőegylet 4 1 1 1102

1 1 1636

1 1 2142

112 NW Team Sportegyesület 1

113 Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület 1

114 Nyírmihálydi Lövészklub Sportegyesület 1

115 Nyugat-Magyarországi Lövész egyesület 1

116 PANDA-TEAM Sportlövő Egyesület 2

117 Pandúr Lövész-Klub Sportegyesület 10 1 1 526

1 1 4136

1 1 5069

1 1 6927

1 1 7032

1 1 8070

1 1 6840

1 1 5550

1 1 7972

1 1 6672

118 Pécsi Vasutas Sportkör 1

119 Pelikán Lövészegyesület 2

120 Polgári Lövészsport Egyesület - Szombathely 2

121 Police Academy Sport Club - PASC 5

122 ProShooting Lövész Egyesület 2 1 1 2107

123 Puskás Lövész Egyesület 6

124 Püspökladányi Városi Lövész és Tömegsport Klub 1

125 Rapid Sportlövész és Hagyományőrző Egyesület 4

126 Rendvédelmi Szituációs Lövész Sportegyesület 1

127 Rumcájsz Lövész Egylet 3

128 Salgó Sport Klub 1

129 Sheriff Sportlövész Egyesület 1

130 Shooting Masters Lövész Sportegyesület 1

131 Shooting Time IPSC Sportegyesület 1

132 SigSauer Lövészeti Sportegyesület 1

133 Sitmar LTD Lövész Tömegsport Egyesület 3 1 1 1245

1 1 6992

1 1 2462

134 Soproni Polgári Lövész Egyesület 2

135 Sport-Szelet Sportegyesület 1

136 ST Lövész Sportegyesület 1

137 Stukker-XIX Sportlövész Egyesület 2

138 Surdi Lövész Klub Sport Egyesület 1

139 Szászvári Lövész Egylet 10 1 1 245

1 1 1121

1 1 1181

1 1 5809



140 Székesfehérvári Jericho Lövészklub 1

141 Szent Hubertus Szituációs Lövészklub 3

142 Taktikai Lövész Sportegyesület 1 1 1 4569

143 Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület 1

144 T-BODY Fitness Sportegyesület 6

145 Technikai Sportok Klubja 1

146 Ten-X Lövészegyesület 1

147
Tiszakécskei Lövész Technikai és Szabadidősport 
Egyesület 2

148 Tíz Nyíl Lövész Egyesület 1

149 TKD-KOVKER Kft. 1

150 Tromblon Sportlövész Egyesület 1

151 Tűzkatlan Lövész Egyesület 1

152 Újfehértói Lövész Sport Egyesület 1

153 Újfehértói Sportlövők Honvédelmi Sport Egyesülete 1

154 Underground Polgári Sportlövész Egyesület 3 1 1 4032

155 Urupan Motors, Lovas és Lövészklub Sportegyesület 1

156 Üllői Lövész Klub 6 1 1 603

1 1 4358

1 1 3583

1 1 5304

1 1 2653

1 1 4301

157 Városi Lövészklub Tatabánya (51173/2002) 14 1 1 1014

158 Veszprémi Rendőr Sportegyesület 1

159 Veszprémi Sportlövész Egyesület 1

160 Veterans Shooting Club 1

161 Viharsarki Sportlövész Egyesület 3

162
Villanás Lövész- Vitorlás- és Motorsport 
Sportegyesület 1 1 1 1374

163 West Hungary Dinamikus Sportegyesület 2

164 ZEN Rendészeti Sportegyesület 1

165 ZEN Sport, Oktatási és Szabadidős Kft. 1

166 ZTE Sportlövész Klub és Kultúrális Egyesület 1

393 103

Összesen:



Cirax
3. napirend



Elnökségi Beszámoló
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség éves rendes közgyűlése elé

Budapest – 2023. március 18.

Dr. Fábián Lajos elnök s.k.

Varjú János alelnök s.k.

Dr. Regényi Kund elnökségi tag s.k. (mandátuma lejárt 2022.10.07-én)

Kovács Lajos Tibor elnökségi tag s.k.

Dr. Eördögh Attila elnökségi tag s.k.



Tények és számok – 2022
• 166 tagegyesület (2021: 158, 2020: 151, 2019: 142)
• (15 új tagegyesület, 3 kilépett, 2 kizárva = taglétszám 8-al nőtt, újabb 5% növekedés év/év)

• 4’998 új versenyengedély kiadva (2021: 3’868, 2020: 2’998), 29% növekedés év/év

• 2’811 minősítést szerzett versenyző (2021: 2’416, 2020: 2’049, 2019: 1’812), újabb 16% növekedés év/év.

• 63 (2021: 62, 2020: 57) tagegyesületünk összesen 442 ! (2021: 385, 2020: 337) versenyt rendezett, 15% növekedés
év/év.
• (442 szövetségi verseny = 229 Gyorspont + 52 Steel Challenge + 28 IMSSU + 35 IDPA + 54 IPSC + 44 Gyorskombi)
• (19 Országos Bajnokság + 19 kiemelt, Tier 3, Level III verseny)

• 2’434 db sportlőfegyver beszerzéséhez adtuk ki a jogszabály által megkövetelt szakszövetségi támogató
nyilatkozatot (2021: 1’801), 35% ! növekedés év/év

• 571 db versenybírói és lövészetvezetői vizsgabizonyítványt állítottunk ki a sikeres vizsgákat tett jelöltek számára
(2021: 276), 106% növekedés év/év

• 2022 a főállásban dolgozó főtitkár, és részmunkaidős új főtitkári asszisztens, valamint az új központi iroda második
teljes éve volt.

• A főtitkári iroda betölti funkcióját, a szövetség adminisztratív ügyei rendben vannak, rendőrségi,

és egyéb hatósági kapcsolataink és ügyintézésünk olajozottan működnek.



Tények és számok – 2022 (2.)
• Újabb Honvédelmi Sportszövetségi pályázatokat nyertünk 2’430’000 Ft értékben.

• Történetünk során először, mindösszesen 16’018’947,- Ft állami támogatásban részesültünk
• (ebből 2’200’000,- Ft az NSR csatlakozásra céltámogatás)

• A Testnevelési Egyetemen folytatódik a dinamikus lövészsport oktatása a nappali tagozatos testnevelők
tantárgyaként.

• Új nemzetközi tagságaink okán (IPRF - http://www.precisionrifle.org), (ICFRA - https://www.icfra.com) 2022
októberétől teszt jelleggel új szakágat hoztunk létre a nemzetközi szabályrendszereken nyugvó precíziós lövészet
meghonosítása és megerősítése céljából.

• A 2022-es IMSSU VB-n csapatunk 3 arany-, 1 ezüst-, 2 bronz érmet, valamint 1 negyedik, 2 hetedik és 1 nyolcadik
helyezést ért el. (Az értékelés az NVESZ rendszere szerinti, egyéb kategória helyek nélkül! Gratulálunk és köszönjük!)

• A 2022-es IDPA EB-ről csapatunk 3 arany-, 1 ezüst-, 1 bronz éremmel, és 2 ötödik helyezéssel tért haza. (Gratulálunk
és köszönjük!)

• A 2022-es IPSC pisztoly VB-n 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztünk. (Egyik bronz csapat! Gratulálunk és köszönjük!)

• 2023 nyarán IMSSU Európa Bajnokságot rendezünk Jászberényben.

• 2024-ben IDPA Európa bajnokság házigazdái leszünk.

• Elnyertük a 2025-ös IPSC Shotgun Európa Bajnokság rendezési jogát.

http://www.precisionrifle.org/
https://www.icfra.com/


Tények és számok – 2022 (3.)

• A szövetség vagyona tovább gyarapodott, a szövetség pénzügyi helyzete soha nem volt ilyen stabil
• A 2022-es pénzforgalmi (cash flow) szemléletű költségvetés teljesülési (terv-tény) számait ld. a költségvetési
előterjesztés napirendi pontban. Pénzforgalmi szemléletben 31,3M Ft-al teljesítettük túl a 2022-as rendes
közgyűlés által jóváhagyott számainkat.
• A 2023-as évet pénzforgalmi szemléletben 79,6M Ft nyitó pénzkészlettel kezdjük, és 65,3M Ft-os bevételi,
valamint 63,4M Ft-os kiadási terv mellett további felelős, növekedést célzó, egyensúlyi gazdálkodást
garantálunk, ami megfelel az utóbbi hat év gyakorlatának. (Ld. költségvetési javaslat)
• Az elmúlt 7 év nyitó kp. egyenlegei:
2023- 79,6 MFt, 2022 – 47,6 MFt, 2021 – 30,2 MFt, 2020 – 25,3 MFt, 2019 – 23,6 MFt, 2018 - 27,7 MFt, 2017 – 18,1
MFt

• 2022-es mérleg sarokszámaink is jelentős vagyongyarapodást és rendkívül pozitív trendet mutatnak:
Mérleg főösszegünk: 91’473 eFt (2021: 56’160 eFt, 2020: 45’813 eFt) – +62,8% ↑

Saját tőkénk: 90’102 eFt (2020: 54’858 eFt, 2019: 38’307 eFt) – +64,2% ↑

Tárgyévi eredményünk: 35’244 eFt (2020: 16’551 eFt, 2019: 6’300 eFt) – +112,9% ↑

• 2022-ben – 22 év után! – bekerültünk az állami támogatotti körbe! Ez egy algoritmus alapján
2022-ben mindösszesen 16’018’947,- Ft ténylegesen folyósított többcélú támogatást jelentett.



Programunk végrehajtása tovább halad

• Az eredeti ötéves ciklust meghatározó, 2017-es elnökségi programunkat gyakorlatilag végrehajtottuk.

(részleteket ld. a 2018-2021 évek beszámolóiban, és a honlap archívumaiban).

• A 2018-as és a 2020-as tisztújításokat követően a 2017-ben megválasztott ügyvezető testületből ma már csak

Dr. Fábián Lajos szövetségi elnök tagja az ügyvezető testületnek, de a program végrehajtásában a

folytonosság végig fennmaradt.

• Egy ekkora szervezetben, ilyen növekedési ütem mellett mindig adódnak új, korábban nem tervezett

feladatok is, ezekkel folyamatosan megküzdöttünk. Ilyenek a folyamatosan felmerülő új sportolói és hatósági

igények kielégítése az IT rendszerrel és hasonlók. (Pl. NSR, digitális rendszer folyamatos fejlesztése, az állami

támogatások és HS pályázatok felhasználásának sokszor iszonyatosan bonyolult adminisztratív igényei, stb.)

• Új és fontos elemként jelent meg a nemzetközi kapcsolattartás fokozott igénye, az angol nyelvtudás

kikerülhetetlen jelentősége az elnökségi tagok (vagy az elnökség jelentős része) számára.

• Az IPSC, az IMSSU, az IDPA, a USPSA, az IPRF, és az ICFRA nemzetközi tagságból, valamint a nemzetközi

versenyek szervezési munkáiból, a sportdiplomáciai feladatokból adódóan egyre növekvő szükséglet, egyben

teher, de lehetőség is a folyamatos, ma már napi szintű nemzetközi kommunikáció!

• Hűek maradunk fő célkitűzésünkhöz:

„LEGYEN BÉKE, REND ÉS HALADÁS!”



Tagságunkkal történő információmegosztás és kommunikáció erősítése

• A 2018-2021-es évek beszámolóiban a fejlesztési program lépéseiről részletesen beszámoltunk.
Részleteket ld. a honlapon is elérhető archívumokban.

• Az Elnökségi Hírlevelek továbbra is rendszeresen megjelennek, melyeket ma már rendszeres Főtitkári
Tájékoztatók is kiegészítenek, továbbá az erre igényt tartó szakágvezetők is élhetnek a kommunikáció
ezen formájával. Nagy részletességgel osztjuk meg gondjainkat, és sikereinket a honlapunkon
keresztül is, illetve automatizált köremail küldő rendszerünk minden, email címét előzetesen
regisztrált sportolónknak elektronikus levélben továbbra is kiküldi a honlapra felkerülő fontosabb
híreket és információkat.

• Jelen pillanatban már az Elnökségi Hírlevél 110. száma is megjelent, és úton van a 111. és a 112.
szám.

• A jövőben is tervezzük a Hírlevelek további megjelentetését, hiszen bevált és népszerű
kommunikációs eszközzé vált az elmúlt években.

• Fontos megemlítenünk, hogy az MDLSZ Elnökségi Hírlevél és Főtitkári Tájékoztató zéró nyomdai
költséggel és csak digitális formában jelenik meg, így anyagilag és környezetvédelmi szempontból is a
leghatékonyabb forma.

• Nagyon sokat segít a sportolóinkkal való kommunikáció javítása során a tagok email címeinek
regisztrációja. Az ezzel kapcsolatos fegyelem nagyon sokat javult 2021 év végére, 2022-ben pedig
ezzel már nem volt számottevő probléma.

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



Adminisztráció

• 2022 volt a főtitkári irodánk második teljes éve az új székhelyünkön, a 2020. márciusi indulást
követően. Könyvelőnk és jogtanácsosunk harmadik teljes évét tölti szövetségünkkel. Mind a
könyvelési, mind az ügyvédi díjakat sikerült átalánydíjra módosítani 2020 elejétől – ezt a rendszert
tartjuk – így költségeinket pontosan tervezhetjük és kontrollálhatjuk. Minimális – főleg reálpiaci és
inflációt kompenzáló – emelés természetesen szükséges évről évre, de az anyagiak kedvezőek és
átláthatóak szövetségünk számára. Részleteket ld. a költségvetési előterjesztésben.

• Nyilvántartásaink naprakészek, teljes ügyintézésünk közel 100%-ban digitálisan történik.

• A szövetségi versenybírói bizottság elnöke, Hegyi Gyula vezetése alatt a képzések tempója tovább
fokozódott, 2022-ben megduplázódott a sikeres vizsgát tett jelöltek száma (ld. Tények és számok),
az ebből származó bevételi tervünk 150%-kal túlteljesült.

• További fontos partnerségek létrehozatalán dolgozunk a Magyar Honvédséggel,
Büntetésvégrehajtással, különböző állami erdőgazdaságokkal, és olyan szervezetekkel, ahol erre
igény mutatkozik. Ezt a folyamatot a honvédség főtiszti karának átszervezése jelenleg lelassította,
újra kell gondolnunk az ezzel kapcsolatos feladatokat.

• A főtitkári iroda munkáját az alelnök rendszeresen ellenőrzi, a felügyelőbizottság sem tett
említésre méltó észrevételt a szövetségi adminisztrációval kapcsolatban.



Digitális szövetség irányítási rendszer 

• Ügyintézésünk ma már gyakorlatilag digitális csatornákon át zajlik.

• A 2017-ben elhatározott és 2020 elejére már működő rendszer megmentett minket a teljes leállástól. Ha
nincs a rendszerünk, akkor a Covid-zárlat teljesen megbénította volna ügyintézésünket, és teljes
működésünket.

• A rendszernek, valamint a főtitkárnak és asszisztensének köszönhetően, egyfajta speciális „home office”
rendszerben is működőképesek maradtunk a két Covid-év alatt.

• A rendszer fejlesztése soha nem állhat le, újabb és újabb szövetségi belső, illetve hatósági külső igények
követése kritikusan fontos. 2022-ben is jelentős fejlesztési lépések történtek.

• Nagy kihívás a sportági/szakági igények viszonylag gyors fejlődés/változása miatti új igények lekövetése, a
minősítések digitalizálása, stb., amit Főtitkárunk – az IT fejlesztőkkel napi kapcsolatban – menedzsel,
szemét állandóan a rendelkezésre álló költségvetési forráson tartva, hogy ne lépjük túl a jóváhagyott
kereteket. A részletekről a főtitkári iroda tud felvilágosítást adni, ennek a napi munkának a teljes, több száz
oldalt kitevő dokumentációja kimerítené jelen beszámoló kereteit.

• Az NSR (Nemzeti Sportinformációs Rendszer) csatlakozás feltételeinek is megfeleltünk.



Hazai elismertségünk – Nemzetközi szerepünk (emlékeztető a 21-es beszámolóból)

• Ma már az EMMI által életre hívott, a nem olimpiai sportági szakszövetségeket tömörítő Nemzeti Versenysport

Szövetség (NVESZ – www.nvesz.hu), a Honvédelmi Minisztérium civil köztestületeként működő Honvédelmi

Sportszövetség (www.honvedelmisport.hu), és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidősport

Szövetsége (MTTOSZ . www.mttosz.eu) elismert tagjaként dolgozunk ezekben a szervezetekben is.

• Nem győzzük ezen tagságaink és ott elvégzett munkánk jelentőségét hangsúlyozni országos sportági

szakszövetségünk jövője szempontjából. Emlékeztetőképpen megjegyezzük, hogy 2017-ben még a közgyűlésen volt
olyan tagszervezetünk, akik az EMMI (vagyis a magyar kormány) ellen indított peres úton szerette volna felvételünket

elérni, ami nyilván zsákutca, ajtókat berúgva nem lehet bebocsátást kérni egyetlen otthonba sem. Elnökünk, Dr.

Fábián Lajos a HS küldöttközgyűlésének 5 évre választott állandó delegáltja, az MTTOSZ elnökségi tagja.

• 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 kerültek végül jogszabályi bevezetésre hazánkban, így többek között pl. sportlövőink

megtarthatták automatából átalakított félautomatáikat, karabélyaikat (az új EU szerinti A5 és A6 kategóriát, mely

majdnem az egész kontinensen tiltott).

• Ennek keretében pl. a Testnevelési Egyetemen 2021-ben – új tantárgy formájában – nagy sikerrel megkezdődött a

dinamikus lövészsport oktatása. Köszönjük Tanács Gábornak, szövetségi oktatási referensünknek és csapatának a

munkáját.

• Sikeres pályázatainknak köszönhetően folytattuk általános ismeretterjesztő, a lövészetet és szakágainkat népszerűsítő

rendezvényeink szervezését.

• Dr. Fábián Lajos az IPRF Világszövetség elnökségébe is meghívást kapott, Dr. Regényi Kund az IPRF nemzetközi tanács

(council) tagja, míg Kovács Lajos Tibor az IMSSU világszövetség vezetésének tagja, és folytattuk nemzetközi

ernyőszervezeteinkben korábban megkezdett munkánkat, pl. Sötét Gábor IPSC, stb.

http://www.nvesz.hu/
http://www.honvedelmisport.hu/
http://www.mttosz.eu/


Szakmai munka – Szakági önállóság

• 2018 óta – tagegyesületeink kérésének eleget téve – fokozatosan növeljük a szakágaink szakmai
önállóságát, és a szakmai munkát majdnem kizárólagosan szakágaink vezetésének hatáskörébe utaltuk.

• Alapszabály szerint a mindenkori alelnök felelős a szakágak tevékenységének koordinálásáért, ami az
utóbbi években már nem közvetlen szakmai irányítást jelent, inkább a felmerülő kisebb-nagyobb
konfliktusok kezelését, és segítségnyújtást ha a szakágak erre igényt tartanak, illetve az elnökséggel való
kapcsolattartást. Az IPSC, az IMSSU és az IDPA szakágvezetése már csapatmunkában zajlik egy-egy kis
vezetői csapat irányítása mellett, míg a Steel Challenge, Gyorspont, Gyorskombinált és IPRF/F-Class
szakágak egyszemélyi vezetés alatt állnak. A szakágvezetőket ugyan alapszabály szerint az elnökség nevezi
ki, de ezt formaságnak tekintjük, az elnökség elfogadja a szakágon belülről érkező, demokratikus többségi
javaslatot a személyi kérdésekben.

• A szövetségi költségvetés egy jelentős része a szakágak rendelkezésére áll évek óta a mindenkori
közgyűlés által elfogadott éves keretösszeg erejéig, azzal a kikötéssel, hogy a szakágak a kérdéses
összegeket az ok és a cél előzetes megjelölésével hívhatják le, és a mindenkori ügyvezető testület dönt a
kifizetésről.

• A tagság részéről is egyre nagyobb az érdeklődés a szakágakban folyó munka megismerése érdekében,
ezért az elnökség elfogadta azt a korábbi tagegyesületi javaslatot, mely szerint váljon el a szakágak
beszámolója az elnök beszámolójától, és tárgyalja azt a közgyűlés külön napirendként, a 2023-as
szövetségi költségvetés megvitatása és elfogadása előtt.

• Központi, szakágak fölötti kezdeményezés az ún. junior program, amit az Elnökség 2021.04.27/01. számú
határozatával indított útjára kísérleti jelleggel 2021-ben. A program sikeresnek bizonyult 2022-ben is. A
sikert látva kérjük a közgyűlést, hogy külön soron engedélyezze a junior program 2M Ft-os keretét.



Tisztújítás 2023

• Két elnökségi tag mandátuma érintett:
• Dr. Regényi Kund – lejárt 2022.10.07.
• Varjú János (jelenlegi alelnök) – lejár 2023.05.19.

• FB elnök mandátuma érintett:
• Dr. Bátonyi Attila – lejár 2023.05.19.

• Két FB tag mandátuma érintett:
• Tóth István – lejár 2023.05.19.
• Ludányi Attila – lejár 2023.05.19.

• Az elnökség javaslata a közgyűlés felé, hogy – a költségek és idő kímélete érdekében – a tisztújítást
kezeljük a jelenlegi közgyűlésen. A 2023.05.19-én lejáró mandátumok a lejáratig megmaradó
érvényessége mellett, a mai közgyűlés 2023.05.20-tól válassza meg az egy elnökségi tagot, a
felügyelőbizottság elnökét és a két felügyelőbizottsági tagot, míg a már lejárt mandátumú egy elnökségi
tag helyére mai dátummal válasszuk meg az új tagot.

• A folytonosság, a megkezdett munka sikeres folytatása, az olajozott ügyvezető testületi működés
érdekében az elnökség kéri a közgyűlést, hogy fontolja meg Varjú János és Dr. Regényi Kund
újraválasztását, akik a jelölést elfogadják. Munkájuk a sok-sok részlet, a főtitkári iroda koordinációja,
IDPA kapcsolatok, HS pályázatok, NVESZ elszámolás, stb. (Varjú János), a külföldi idegen nyelvű
kapcsolattartás, sportági képviselet, IPRF/F-Class felügyelete (Dr. Regényi Kund) nagyon nehezen adható-,
és vehető át. Helyükre legalább egy, angolul írásban és szóban magas szinten tárgyalóképes, és jelenlegi
működésünket jól ismerő elnökségi tag megválasztása életbevágóan fontos.



Összegzés

• A szövetség helyzete mind jogilag, mind pénzügyileg rendkívül stabil.

A költségvetésünk egyensúlyban van, vagyonunk jelentősen gyarapszik. Programjaink
finanszírozása biztosított. Digitális rendszerünk tovább fejlődött, és 2023-ban is tovább fejlődik.

• Adminisztrációnk stabil, hatósági kapcsolataink rendben.

• Nemzeti Versenysport Szövetségi és Honvédelmi Sportszövetségi tagságból adódó előnyöket
élvezzük, országunk honvédelmi és hazafias nevelési, valamint sporttérképén elnyertük
helyünket.

• Állami pénzügyi támogatásban és elismertségben részesülünk.

• Tagegyesületeink száma 2022 – 2019 viszonylatban: 166, vs. 158, vs. 151, vs. 142
• Minősített sportolók száma 2022 – 2019 viszonylatban: 2’811 vs. 2’416, vs. 2’049, vs. 1’812
• Szövetségi versenyek száma 2022 – 2020: 442, vs. 385, vs. 337
• Komoly presztízsű nemzetközi ernyőszervezetekkel építettük tovább kapcsolatainkat

(IPSC, IMSSU, IDPA, USPSA, IPRF, ICFRA)

• 2023 – 2025 időszakban három világversenyt rendezünk (IMSSU EB, IDPA EB, IPSC EB)



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

ÉS SEGÍTIK KÖZÖS ERŐFESZÍTÉSEINKET!

Az MDLSZ Elnöksége nevében:
Dr. Fábián Lajos Károly

elnök
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Magyar Dinamikus  
Lövészsport Szövetség 
Felügyelő Bizottság 

 

A Felügyelő Bizottság beszámolója  
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
 2022. évi gazdálkodásáról és működéséről. 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) a 2023. évben is a Szövetség Alapszabályában foglalt kötelezettségeinek, az 
abban meghatározott ellenőrzési szempontoknak megfelelően végezte tevékenységét.   

A tagság részéről ismét sok megkeresés érkezett, de meg kell jegyeznünk, hogy az FB a szakmai 
döntésekben nem vett részt és nem is kíván állás foglalni szakmai kérdésekben, mivel az nem a 
feladata, bár véleménye szerint a szakágak eredményesebb ellenőrzése érdekében érdemes lenne 
felülvizsgálni a bírói bizottság ismételt létrehozását, feladatkörének pontosítását és bővítését. 

A Felügyelő Bizottság az elektronikus úton megkapott dokumentumokkal, a Főtitkárnál történő 
helyszíni ellenőrzésekkel, az elnökségi üléseken való részvétellel és az üléseken meghozott határozatok 
ellenőrzésével követte nyomon az Elnökség és a Főtitkár ténykedését, hogy mennyire biztosítja 
munkájuk a Szövetség közgyűlése által jóváhagyott működésüket.  

 

1. A Szövetség működése 

Elnökség 

  

A Szövetség működését a tárgyi időszakban az Elnökség megfelelően biztosította. FB tagjai több 
alkalommal vettek részt elnökségi üléseken és elnökségi értekezleteken.   

Az Elnökség legjobb tudása és szándéka szerint járt el, folyamatosan követve a jogszabályi változásokat, 
egyeztetve a Szövetség jogászával. 

Az Elnökség létszáma átmenetileg 4 főre csökkent. Az Elnökség azt a lehetőséget választotta, hogy a 
2023-as közgyűlésig halasztja a tisztújítást, rendkívüli közgyűlés összehívása helyett. 

A Szövetség bővülése miatt, az elnökség munkájának javítása érdekében, szükségszerűnek érezzük a 
munkafolyamatok átgondolását, a szakágak szakmai munkájának felügyelésének kiszélesítését, ehhez 
esetleges segítők vagy alapszabály módosítás után az elnökség tagokkal való bővítését. 

 

Főtitkári Iroda  

Az FB az éves rendes közgyűlést követő időtartamban két alkalommal tartott helyszíni ellenőrzést   a 
Főtitkár ügyviteli helyiségében, mely ellenőrzések a Szövetség szabályos, a közgyűlés által jóváhagyott 
működését érintették. 

Cirax
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A Szövetség működését a főállású Főtitkár és a részmunkaidős adminisztrátor napi munkája biztosítja. 
Ez a felállás jelenleg működőképes, a kettő alkalmazott munkája megítélésünk szerint jó színvonalú. 

A 2023-as költségvetési tervezetben szerepel egy harmadik, részmunkaidős státus létesítése is, 
fokozottabb munkateherrel járó időszakokban való segítségnyújtás céljából. 

 

Digitális irányítási rendszer működtetése  

 

A Szövetség lényegi működését a Digitális irányítási rendszer (honlapon található program) biztosítja.  

A rendszer fenntartása a költségvetés működési oldalán komoly kiadási tételt jelent, de ezt a 
Szövetség méretei, a felhasználók jogos igényei igazolják. Továbbra is számolnunk kell minden évben 
azzal, hogy fejlesztési költségek jelentkezni fognak a havi rendelkezésre állási díjon felül. 

A megnövekedett sportolói létszám kapcsán felmerülő adminisztratív igények nem lennének 
kielégíthetők a modern informatikai megoldások nélkül. Így nem csak időt, hanem pénzt is 
megtakarítunk, külön megemlítve, hogy a COVID okozta vészhelyzetben is sikerült megőrizni a 
Szövetség működését. 

Szükséges a rendszer továbbfejlesztése, a munka megkönnyítése végett, mivel például még mindig 
nem tud olyan alapvető hibát kezelni, mint pl. az eredményeket rögzítő táblázat adatainak sorba 
rendezése. 

Sajnálatos módon ez év elején az informatikai rendszer egyik programozójának hibájából kismértékű 
adatvédelmi incidens történt, néhány tagunk pár óra időtartamban hozzáférhetett olyan adatokhoz az 
informatikai rendszeren belül, amihez nem volt jogosultsága. Az észlelést követően a hiba azonnal ki 
lett javítva, a jogtalan hozzáférés megszüntettetésre került.  

A jelenleg fejlesztés alatt álló, NSR informatikai rendszerhez a Szövetség csatlakozott, de ezzel a 
munkák csak elkezdődtek, folyamatosan kell további feladatokkal számolni. Az állam által létrehozott 
sportolói nyilvántartó rendszerhez kötelező jelleggel csatlakozni kell a sportszövetségeknek és a 
sportegyesületeknek, ezért kérjük az egyesületek segítő közreműködését. 

 

           Könyvelő  

A szolgáltató szerződés szerint, szakszerűen végezte tevékenységét, az FB ellenőrzési tevékenységét 
segítve. A munkája után kapott javadalmazás a jelenlegi piaci ár alatt van. 

 

            Ügyvéd 

A Szövetség bővüléséből adódó megnövekedett feladatok miatt szükséges az Elnökségnek állandó 
ügyvédi konzultációs lehetőséget fenntartani. A jelenleg szerződésben álló ügyvéd a szerződésében 
álló feladatokat jó szinten látja el, mindenkor rendelkezésre bocsátotta idejét és tudását a tisztázandó 
jogi kérdés esetén, melyre fokozottan szükség volt 2022-ban is. Anyagi juttatását az elvégzett 
munkához képest megfelelőnek tartjuk. 
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2. Pénz- és vagyonkezelés, gazdálkodás 

Szabályzatok 

Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer, az új gazdálkodási ciklus elkezdése előtt átnézésre és 
pontosításra kerüljenek, valamint minél több konkrétummal lenne célszerű megtölteni őket.  

 

Pénzkezelés 

A pénzkezelés szabályos. A banki átutalások esetében működik a kettős írásbeli (elektronikus) 
ellenjegyzési gyakorlat (elnök-főtitkár). 

Házipénztárak 

Az FB a 2022. évi működés vonatkozásában többször ellenőrizte a házipénztárt.  

Az ellenőrzések folyamán eltérést és egyéb problémát nem tapasztalt. 

Az FB felhívta a figyelmet az elnökségi ellenőrzések fontosságára és rendszerességére. 

 

 Tárgyi eszközök 

Az FB 2022 vonatkozásában is jelezte az Elnökség felé a minél korábbi évenkénti leltár szükségességét 
a tárgyi eszközökről (a kis értékűekről is), valamint a selejtezés végrehajtását, tekintettel arra, hogy ezt 
a hatályos Leltározási Szabályzat 1. pontja is előírja. 

Az évi tárgyi eszközök leltározása és a selejtezése ez év februárjában megtörtént.  

 

Tagegyesületekkel szembeni követelések, tartozások 

A behajtatlan követelések és túlfizetések problémája az évek során jelentéktelenné zsugorodott. 
Köszönjük a tagegyesületek példás hozzáállását. 

 

3. Szövetség működésére, gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és 
egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése 

A gazdálkodásnál figyelembe lett véve a Számviteli törvény és az Adózás rendjéről szóló törvény. 

Az FB a Szövetség működése folyamán törvénytelenséget nem tapasztalt. 

 
Tagdíjak, nyilvántartások 

A Felügyelő Bizottság helyszíni ellenőrzései során betekintett a tagegyesületek nyilvántartásába.  

Örvendetes, hogy az tagegyesületek száma nő, de a minősitett versenyzővel nem rendelkező 
egyesületek tagsági viszonyának kérdése továbbra is ellentmondásos, amelyet jeleztünk az Elnökség 
felé.  
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A probléma nem égető, de az alapszabályban az idevonatkozó rész pontosításra szorul álláspontunk 
szerint. 

A tagsági viszonyok rendezettek, átláthatók. Egy-egy kérdéses esetnél, az Elnökség rövid időn belül 
döntést hozott.  

 

4. Éves beszámoló felülvizsgálata 

Az FB a 2022. évi mérleg készítésének, véglegesítését végig figyelemmel kísérte. A keletkezett 
számlákat az ügyvezetés helyszínén áttekintette. A könyvelés, rendszerezetten, valós alapbizonylatok 
alapján zajlott. Hibát, eltérés nem tapasztaltunk. 

.  

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

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

A Szövetség pénzügyi helyzete nagyon stabil, a Szövetség vagyona tovább gyarapodott, a tervszerű és 
szabályszerű gazdálkodásból kifolyólag. 

 

Költségvetés  

 

A 2022-es költségvetés bevételi és kiadási oldala enyhe bevételi többlettel lett megtervezve (56M és 
55M). Ehhez képest 75.623.000.- bevétel teljesült, szemben 43.671.000.- kiadással. A 
versenyengedélyek száma, és az újonnan elnyert állami támogatás szinte kétszeres mértéke felelős a 
jelentős többletért. A kiadások tekintetében az elnökség óvatos, visszafogott, a szakági kiadások sem 
szoktak 100%-ban teljesülni. 

Hasonló pozitív méreggel való teljesülés jellemző volt az elmúlt években is. Ennek köszönhető, hogy 
egyre nagyobb mértékű pénzmaradvány halmozódik fel a bankszámlán. Jelzésértékű, hogy az éve eleji 
jelentősebb befizetésekkel jelen beszámoló készületkor már 107 Millió forint fölött volt a 
számlaegyenlegünk, mely összeg több, mint fele az évente egymásra épülő felhalmozódési folyamat 
eredménye. Ezen összeg olyan mértékű, hogy a fokozott mértékű pénzromlással szemben indokolt 
lenne valahogy reálértékét megőrizni. Az FB aktívan jelezte az Elnökség felé, hogy támogat bármilyen 
erre irányuló elképzelést. Az eltelt év során az elnökség visszatérően vette fontolóra a kérdést, 
mérlegelve minden lehetőséget. Végül a 2023-as rendes közgyűlés elé fog kerülni egy döntési javaslat, 
hiszen ilyen mértékű pénzügyi elköteleződés természetesen a Közgyűlés felhatalmazását kívánja. A 
javaslat alapján az elnökség jogosult lenne bizonyos értékig egy fővárosi ingatlan megvételére. 
Álláspontunk szerint a megoldás hosszútávon vagyongazdálkodási szempontból a Szövetség érdekeit 
szolgálná. 
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Tagdíj, versenyengedély és verseny licensz díj  

 Az egyesületi tagdíj, a verseny licensz díj és a versenyengedélyek díja biztosítja a Szövetség megfelelő 
működését. 

A befolyt pénz, a hatékony gazdálkodásból kifolyólag folyamatosan növeli a Szövetség vagyonát. 

 

Szakági támogatások 

A szakágak anyagi támogatását jónak tartjuk, de javasoljuk továbbra is az igényelt és kapott támogatást 
részletesen dokumentálni, a pénzfelhasználásoknál pedig az elnökségi vétójog erőteljesebb 
használatát. A tavalyi évi szakági beszámolókat az FB még nem látta, nem készültek el, de az összegek 
elköltésének bizonylatait ellenőrizte, hiányosságot nem tapasztaltunk. Ismételten hangsúlyoznánk, 
hogy a szakágak a Szövetség teljes éves kiadásainak jelentős részét használják fel céljaikra. Örvendetes, 
hogy már tavalyi közgyűlésen a szakágvezetők élő szóban is beszámoltak munkájukról a közgyűlésnek. 
Reméljük, ez a tendencia folytatódni fog. 

 

Pályázatok, támogatások  

A kapott pályázati pénzek felhasználása tervszerű lett. Nagyobb nyilvánosságot kapnak a pályázati 
lehetőségek. Továbbra is javasoljuk, hogy egyenlő lehetőséget kell kapnia valamennyi egyesületnek,  a 
pályázati kiírásokat a honlapon meg kellene jeleníteni. 

A Szövetség történetében mérföldkőnek számít, hogy bekerültünk az államilag támogatott 
sportszervezetek körébe. 16.000.000.- forint, ami nagyon komoly összeg és mintegy kétszerese annak, 
amire előzetesen ígéretünk volt. A támogatás fogadása, felhasználása és elszámolása komoly 
adminisztratív kihívással jár, a főtitkári iroda jelentős energiákat kellett erre fordítson, eredményesen. 

 

Bérköltségek 

Az alkalmazottak bérének reálértékét az Elnökség igyekezett megőrizni. (Jutalom és béremelés). 

Az egyéb foglalkozatottak juttatásainál ajánlani tudjuk az egyszerűsített foglalkoztatást, annak kedvező 
közterhe miatt. 

Javasolnák a bírók, versenyellenőrök anyagi juttatásának kidolgozását, a bírói bizottság részéről. 

 

Junior program 

A jelenlegi junior program pénzügyi támogatása véleményünk szerint átgondolásra szorul. Fel kell 
mérni a szakágak vezetőinek segítségével az egyesületi igényeket és ki kell dolgozni egy valós, 
teljesíthető követelményrendszert és annak anyagi ösztönzését. Folyamatos ellenőrzést javaslunk, 
mivel a jelenlegi rendszerben vannak kisebb hibák, az erre kiadott pénz felhasználása nem mindig 
hatékony. Szükségesnek tartjuk egy elnökségi tag állandó odafigyelését a junior programra. 
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6. A bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése 

A bizonylati fegyelem betartása összességében megfelelő. Pénzmozgások a szabályosan kiállított 
számlák ellenében, az Elnök és a Főtitkár tudtával (engedélyével) történtek. 

Szabálytalan, nem megengedett pénzmozgásnak ellenőrzéseink során nem találtuk nyomát. 

 

7. A szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 
megtételének ellenőrzése 

A megfelelő gazdálkodásból kifolyólag a Szövetség vagyona nő, egyre több eszköz, vagyontárgy áll 
rendelkezésre, annál pontosabb, rendszeresebb ellenőrzés, vagyonleltár lesz indokolt a jövőben. 

Az FB ellenőrzései célirányosan a meglévő és újonnan vásárolt eszközökre és az Elnökség általi 
ellenőrzések meglétére irányultak. 

A Szövetség vagyonának megóvása érdekében az FB szükségesnek látja a meglévő pénzeszközöket 
ingatlanba fektetni. Szóba jöhet lakás, iroda vagy esetleg földterület vásárlása lőtér létrehozása 
céljából. 

 

8. Összegzés 

A Szövetség működése álláspontunk szerint törvényes. A gazdálkodás az előírásoknak megfelelő, 
szabályos. 

A Szövetség további, hatékonyabb működése szempontjából megfontolandó lenne az Alapszabály 
pontosítása, módosítása. 

A Szövetség 2022.évi beszámolóját tárgyalásra, elfogadásra alkalmasnak minősítjük. Javasoljuk 
elfogadását.  

A 2023. évi költségvetés tervezete megalapozott, biztosítja a Szövetség működését, ezért 
elfogadásra javasoljuk. 

Kelt: Jászberény, 2023. 02. 15. 

        dr. Bátonyi Attila sk. 



Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 
1158 Budapest, Késmárk u. 16. 
 
 
MDLSZ Éves közgyűlés 
 
 
 
Tárgy: 2022. évi gyorspont és hazai versenyszámok szakág sportszakmai beszámolója 
 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
  
Tárgyévben a szakág azon versenyeinek a száma, amelyeken minősítést lehetett 
abszolválni 216 db volt. Ez jelentős növekedés a korábbiakhoz képest. 
 
 
Gyorspont  
 
 
 Versenyek:  
 

 198 versenykiírásból 1 országos bajnokság, 9 kiemelt verseny, és 188 minősítő verseny  
került megrendezésre 

 
 

Országos bajnokság:  
 
 
A Szászvári Lövész Egylet által 2022.09.03-04. között Szászváron megrendezett gyorspont 
országos bajnokságon,10 kategóriában 404 versenyeredmény született. 
 
 
Országos rekord: 
 
 
 A tavalyi évben 2 új országos rekord született. 
 
 
Szabályrendszer: 
 
A versenyszabályzat módosításra került, amely 2022.01.01-én lépett hatályba. Továbbá a 
10-14 éves korcsoportok számára létrehozott 7,5J alatti légfegyveres gyorspont puska 
versenyszám szabálykönyve is bevezetésre került. 
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Rapid Gyorspont 
 
 
Versenyek: 
 
 
Tavaly 1 országos bajnokság és 1 kiemelt rapid gyorspont verseny került megrendezésre. 
 
 
Országos bajnokság:  
 
 
Az MTTSZ Lövész-Íjász SE által 2022.07.22-24. között Tabon megrendezésre kerülő rapid 
gyorspont országos bajnokságon, 10 kategóriában 219 versenyeredmény született. 
 
 
 
Országos rekordok: 
 
 
4 versenyszámban, 4 új országos rekord született. 
 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
A versenyszabályzat módosításra került, amely 2022.01.01-én lépett hatályba. 
 
 
 
Maxi gyorspont 
 
 
Versenyek: 
 
 
1 országos bajnokság és 1 minősítő verseny került megrendezésre. 
 
 
 
Országos bajnokság:  
 
 
Az Üllői Lövész Klub által 2022.05.20-22 között Üllőn megrendezésre kerülő rapid gyorspont 
országos bajnokságon, 12 kategóriában 262 versenyeredmény született. 
 
 
Országos rekordok: 
 
 
7 versenyszámban, 8 új országos rekord született. 
 
 



Szabályrendszer: 
 
 
2 új versenyszámmal bővült a szabálykönyv, amely 2022.01.01-től lépett hatályba. 
 
 
 
Légfegyveres gyorspont 
 
A 7,5 J alatti légfegyveres gyorspont puska versenyszáma a 10-14 éves korcsoport 
utánpótlás-nevelésének elősegítése céljából jött létre. Külön köszönet illeti Pető 
László és Czimre József sporttársakat, akik az érintett korcsoport élettani 
sajátosságainak figyelembevételével dolgozták ki a szabályzatot. 
 
 
Versenyek: 
 
2 minősítő verseny került megrendezésre. 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
A versenyszabályzat módosításra került, amely 2022.01.01-én lépett hatályba. 
 
 
 
 
Precíziós 

 
 

Kiskaliberű versenyek * 
 
(*A nagykaliberű versenyek 2020.01.01-től a gyorskombinált szakághoz tartoznak) 
 
 
A 14 megrendezett versenyből 3 országos bajnokság (50 m és 150-200 m) 2 kiemelt, 
valamint 7 minősítő verseny volt.   
 
Országos bajnokság:  
 
 

• A Viharsarki SE által 2022.09.09-10-én Békéscsabán megrendezett kiskaliberű 150  
           méteres és 200 méteres precíziós országos bajnokságon 38, illetve 24 

versenyeredmény született. 
 

• A Viharsarki SE által 2022.09.24-én Békéscsabán megrendezett kiskaliberű 50 
           méteres precíziós országos bajnokságon 24 versenyeredmény született. 

 
 

 
 



Országos rekord: 
 
50 méteres versenyszámban abszolút rekord került beállításra. 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
 A versenyszabályzat a 2022. évben változatlan maradt. 
 
 
Történelmi és Vadászfegyveres 
 
Versenyek: 
 
 
1 minősítő verseny került megrendezésre 
 
 
Szabályrendszer: 
 
 
Az átszerkesztett versenyszabályzat 2022.01.01-től lépett hatályba. 
 
 
 
 
Kérem a sportszakmai beszámoló T. Közgyűlés által történő elfogadását. 
   
Megjegyzés: sajnos a közgyűlésen akadályoztatásom miatt nem tudok majd 
személyesen jelen lenni, így - jelen állás szerint – egy megbízott sporttárs képviseli a 
szakágat. A feladatát megkönnyítendő, kérem mindazokat, akiknek a szakági 
sportszakmai beszámolóval kapcsolatban lenne kérdése, úgy azt 2023.03.14-ig 
szíveskedjen írásban elküldeni részemre, a zanto.istvan@gmail.com címre. A 
megbízott sporttárs a közgyűlésen ismerteti az írásban megküldött szakágvezetői 
válaszokat. 
 
 
 

 
Kelt, Budapest, 2023. február 16.                                                    Zántó István 
                                                                                                              MDLSZ Gyorspont és hazai 
                                                                                                            versenyszámok szakágvezető 
 

                                                                                                                        
 



Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 

1158 Budapest, Késmárk u. 16. 
 
MDLSZ Éves közgyűlés 
 
 
Tárgy: 2022. évi gyorspont és hazai versenyszámok szakág pénzügyi beszámolója 
 
 

Tisztelt Közgyűlés! 
 
  
 A gyorspont és hazai versenyszámok szakág 2022. évi felhasználható keretösszege:  
 
2.000.000 HUF azaz Kettőmillió Forint volt. Ebből az alábbi összegek kerültek  
 
célmegjelöléssel felhasználásra:  
 
 

• Maxi gyorspont OB díjai                                                                    189.159 HUF 
 

• Rapid OB díjai                                                                                   302 494 HUF 
 

• Gyorspont OB díjai                                                                            542 278 HUF 
 

• Kiskaliberű precíziós (50 és 150-200 m) díjai                                   100 005 HUF 
 

• Díjátadón átadott díjak                                                                      414 987 HUF 
 

• Gyorspont díjátadó költségei                                                            164. 874 HUF 
 

 

   Felhasznált összeg: 1.713.797 HUF 

 

   Fennmaradó összeg: 286.203 HUF 

 

 

Kérem a T. Közgyűlés jóváhagyását a maradványösszeg 2023. évre történő 

áthozatalához. 

   
Megjegyzés: sajnos a közgyűlésen akadályoztatásom miatt nem tudok majd 

személyesen jelen lenni, így - jelen állás szerint – egy megbízott sporttárs képviseli a 

szakágat. A feladatát megkönnyítendő, kérem mindazokat, akiknek a szakági 

költségvetéssel kapcsolatban lenne kérdése, úgy azt 2023.03.14-ig szíveskedjen 

írásban elküldeni részemre, a zanto.istvan@gmail.com címre. A megbízott sporttárs a 

közgyűlésen ismerteti az írásban megküldött szakágvezetői válaszokat. 

 

 
Kelt, Budapest, 2023. február 16.                                                    Zántó István 
                                                                                                              MDLSZ Gyorspont és hazai 
                                                                                                            versenyszámok szakágvezető                          

                                                                                                                       



IPSC szakág – 2022. évi beszámoló 
 

Tisztelt Tagság, Tisztelt Elnökség! 

 

Engedjétek meg nekem, hogy beszámolómat a 2022-es Thaiföldi Világbajnokság eredményével kezdjem 
mint a tavalyi év legfontosabb eseményével. Legjobb tudomásom szerint, szövetségünk történelmének 
legsikeresebb világbajnokságán vagyunk túl! Szeretném megragadni a lehetőséget, hogy gratuláljak 
minden résztvevőnek és közülük is kiemeljem dobogósainkat: 

Hollósi Nikolett – Világbajnoki Ezüstérem, egyéni 

Ciesielski Marcin – Világbajnoki Bronzérem, egyéni 

Miglécz Gyula – Világbajnoki Bronzérem, csapat 

Bobály Mihály – Világbajnoki Bronzérem, csapat 

Szászi Csaba – Világbajnoki Bronzérem, csapat 

Versenyzőink mellett még megszeretném köszönni bírói munkáját a világbajnokságon Sötét Gábornak és 
Gerencsér Miklósnak.   

Sötét Gábor a világbajnokságon mint AreaCro vett részt, ami szintén sportdiplomáciai siker. 

 

2022 számokban: 

 A 2022-es évben a Szakág legnagyobb kiadása, mint minden évben, a szövetségünk illetve sportolóink 
„tagdíja” volt a világszövetség felé. Ennek a díjnak a kifizetése azért szükséges, hogy a szövetség tagja 
lehessen a világszövetségnek, rendezhessen IPSC versenyeket, versenyzői indulhassanak nemzetközi 
tornákon és pályázhassunk nagy versenyek rendezéséért. 

Ez az összeg kerekítve: 1.200.000. Ft-volt 

 

A kiadásaink másik nagy része, a Sörétes Európa-bajnokság rendezési jogának elnyerésére szánt összeg 
volt. A sikeres prezentáció feltételeinek biztosítása. Készítettünk prezentációs filmet, ajándékba nemzeti 
mezeket, kitűzőket, egyedi felvarrókat és a Régió Igazgató helyszínre utazásának a költségét is tudtuk 
támogatni annak 50 százalékával. 

Ez az összeg kerekítve: 650.000. Ft-volt 

Mint utólag kiderült, a kiadások megtérülni látszanak hisz 2025-ben Magyarország rendezheti meg a 
Sörétes Európa-bajnokságot. A versennyel kapcsolatos teendők (előkészületek, tervezések, pályáztatás, 
stb…) ez év feladata lesz. 

 

A sorban következő kiadási tétele a szakágnak a Thaiföldi Világbajnokságon résztvevő sportolóink 
támogatása volt, hogy méltóképp tudják képviselni hazánkat. Mint az előző években, most is minden 
induló kapott egyedi magyar színekkel díszített mezt illetve sapkát. A mezeink megjelenésének 

Cirax
IPSC



akkora sikere volt idén is, hogy már a megnyitó ünnep ellőtt kérték más nemzetek versenyzői a mez 
cserét kifejezve tetszésüket. (privátban kaptam megkeresést, hogy szabad e majd cserélni… )  

Ez az összeg kerekítve: 300.000. Ft-volt 

2023-ban megrendezésre kerül többek közt Görögországban az IPSC pisztoly Európa-bajnokság illetve 
Csehországban a PCC Világbajnokság (lehet 2024 év eleje). Reméljük, hogy a közgyűlés támogatásával a 
nagyobb létszámú sportolónk egységes nemzeti megjelenését is tudjuk majd biztosítani. Szándékosan 
ugyan azt a mintát használjuk nemzeti pólóinkon ezzel is segítve sportolóinkat, hogy a kapott mezeket akár 
több versenyen is használhassák. Ezzel jelentős kiadást tudunk megspórolni. 

 

Utolsó tétel a kiadásaink között a már 3. éve használt online licens kitöltő program díja. Ennek 
köszönhetően sokkal könnyebb lett a szakágunkkal ismerkedő sportolók felkészítése az IPSC szigorú 
biztonsági szabályaira. 

Ez az összeg kerekítve: 200.000. Ft-volt  

Ez tartalmazza a 2021-es és a 2022-es költséget, mind a két tétel ebben az évben lett rendezve. Szakágunk 
erre használta el a tavaly megmaradt keretet, illetve szeretné az idén megmaradó keretet is erre használni 
a jövő évben. 

 

2022-ben 4 IPSC Országos bajnokság került megrendezésre. Pisztoly és a sörétes OB-t a Mester Lövész 
Sportegyesület, míg a puska és a PCC OB-t a Celeritas Sportlövész Egyesület rendezte. Engedjétek meg 
nekem, hogy munkájukat itt is megköszönjem. 

Ebben az évben az Országos bajnokság díjaira nem kellett költenünk, hisz az előző évi többletrendelésből 
(minimum 100db/rendelés) elég maradt. Ezért is döntöttünk pár évvel ezelőtt az egységes, de egyedi díjak 
mellett, hogy azokat fel lehessen használni évről-évre. Ezzel több százezer forint kiadást megspórolva 
szövetségünknek.  

Ez az összeg kerekítve: 0 Ft-volt 

Viszont sajnos a következő évben újra kell rendelést leadnunk. A gyártó ez év novemberi árajánlata alapján 
egy év alatt 50%-os áremelkedésük volt. (Abban az esetben, ha új gyártót keresnénk, akkor a gyártó klisé 
árát is újra kellene fizetni, így a váltás gazdaságtalan lenne.) 

D.V.C. 

Simon László 

IPSC szakágvezető 

 

Kiegészítés: 

Bár nem tartozik a szakág éves beszámolójához de szeretnénk ezt a hivatalos lehetőséget 
felhasználni arra, hogy felkérjük Dr. Regényi Kundot és Varjú Jánost adják be újra pályázatukat az 
MDLSZ elnökségi posztjára illetve kérjük a közgyűlést, hogy ebben Őket szavazatával támogassa. 

Köszönjük! 



Tisztelt Vezetőség! 

 

 

A 2022-es versenyszezonban 11 egyesület 24 versenyt rendezett. Nagy örömünkre több új egyesület 

is elkezdet sziluett versenyeket rendezni. A két napos Országos Bajnokságon több mint 10 egyesület 

versenyzői  vettek részt közel 70 fő, 259 nevezés érkezett a különböző versenyszámokra.  A 2022. évi 

Svédországi  VB-n csapatunk  eddigi legjobb eredményét hozta. 26 versenyszámban indulva kilenc 

aranyéremmel, és  összességében  húsz dobogós helyezéssel tértek haza lövészeink . 

 

2022.-évi költségeink: 

1 2022.06.09 2020-2021 IMSSU Mebership Fees 99 530 Ft 

2 2022.06.18 Harmónia 91 Kft. Számla:00625-0122t  196 005Ft 

3 2022.07.05 ESA Empire Kft - ESA/2022-000119 IMSSU szakág VB pólók 8 db 95 822 Ft 

4 2022.07.05 Gidea Pistol C/O      - HUNGARIAN Team Fee forWC 2022 Metallicsilhuette 601 892Ft 

5 2022.08.16 Szurka Kft 000459/2022 IMSSU OB díjak 225 495Ft 

6 2022.10.13 MTTSZ Füzesabony LKLN5SA 3489312 OB lőtérbérleti díj 100 000Ft 

  

2023-évre tervezett költségek: 

Lőtérbérleti díj : EB-re való felkészülés edzőtábor Jászberény  2nap, 300.000ft/Ha NVESZ pályázatba 

elszámolható/ 

                             OB. Füzesabony 2nap 120.000ft.  

                             Nagykal. puska, nagykal.pisztoly OB. 1nap+1verseny Jászberény 180.000ft. 

OB. díjak 50m.-100m.-200m.:400.000ft. 

IMSSU EB.  ruházat 300.000ft. 

Légfegyveres utánpótlás beindítása támogatása 100.000ft. 

Célanyag szállítása fuvardíj 100.000ft. 

IMSSU nemzetközi tagdíj 100.000ft. 

EB, rendezés támogatása/promóciós anyag/  300.000ft 

összesen: 1.900.000ft. 

Köszönettel IMSSU Szakágvezetés 
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                      Steel Challenge Szakági beszámoló 2022


A Steel Challenge szakág vezetését 2022 májusban vettem át. Mivel meg kellett 
ismernem a rendszer felépítését és belső működését ezért nem a szakági pénz 
elköltésével kezdtem a feladatokat. 


2022-es évben 51 versenyt rendeztünk, ebből 17 versenyen vettem részt lövőként, és 
további 4 versenyen szemlélőként. Elsődleges cél az volt, hogy maximális biztonság 
mellett a versenyek lebonyolítása a Steel Challenge szabályoknak megfelelően 
történjen. A tapasztalatok alapján az alábbiakkal kapcsolatban vannak észrevételeim:


          -Biztonság növelése 

          -Utánpótlás nevelés

          -Országos Bajnokságon a részvételi arány növelése

          -Kiemelt “A” kategóriás és nemzetközi versenyek hiánya

          -Bírói létszám növelése

          -Versenyek lebonyolításának egységesítése

          -Szakág népszerűsítése


-Biztonság növelése 
2022 évben a szabályok néhány pontja módosítva lett. Ezek a módosítások a 
biztonság növelése érdekében történtek, ami főleg a sörétes puska használatát 
érintette.

A módosított szabályzat 2023 január első napján lépett életbe.


-Utánpótlás nevelés 
Kidolgozásra került egy lehetőség amivel az engedélymentes, 7,5 Joule csőtorkolati 
energia alatti légfegyverekkel, airsoft fegyverekkel Steel Challenge versenyeken részt 
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lehessen  venni. Az utánpótlás korosztályból sokan lépnek feljebb, ezért a szabályokat 
úgy alakítottuk ki, hogy ne legyen probléma a váltás az éles fegyverekre.

Ugyan azokat a verseny körülményeket és fegyverhasználati szabályokat alkalmazzuk.

Elkészült a verseny rendezéshez az informatikai háttér, amely a minősítéseket kezeli, 
és megrendezésre kerül az első hivatalos OB is.


-Országos Bajnokságon a részvételi arány növelése 
Sajnos a 2022 évben megnövekedett költségek és a helyszínek elérhetősége, nagyban 
befolyásolta a résztvevők számát. A megrendezett bajnokságok veszteséggel zárultak 
a rendezők részéről, a kevés induló miatt, szomorúsággal a résztvevők részéről.

A 2023 évben új lendülettel szeretnénk javítani az egyenlegen. A helyszín 
megválasztása sajnos nem egyszerű mert a szabályok alapján kirakható pályák 
némelyike kevés lőtéren állítható fel.

A szakági keretből szeretném az OB népszerűségét növelni valamint a nevezési díjakat 
csökkenteni.


-Kiemelt “A” kategóriás és nemzetközi versenyek hiánya 
A Steel Challenge szakágnak sajnos nincs hivatalos Europa Bajnoksága, és a 
nemzetközi versenyek is hiányoznak. 

2021 évben útnak indult Central European Open névvel egy kezdeményezés a 
nemzetközi versenyek bővítésére. 2023 évben lehetőséget keresünk az újbóli 
megrendezésre.


-Bírói létszám növelése 
A versenyek szabályos lebonyolítása miatt szükségünk van további bírói létszámra.

A bírók számának növelését részben szakági támogatásból szeretném növelni. A 
támogatáshoz kidolgozásra kerül egy rendszer ami elvárás lenne a leendő bírókkal 
szemben.


-Versenyek lebonyolításának egységesítése 
A rendezők sok helyen papír alapon rögzítik a mért időket. Cél az lenne, hogy minél 
többen a  Practiscore használatával bonyolítsák le a versenyeket. A teljes működéshez 

informatikai fejlesztés is szükséges. A szakági keretből szeretném megvalósítani a 
fejlesztést.A szervezőkkel egyeztetve a lebonyolítást az időmérés indítását is 
egységesíteni szeretném, így a versenyzők ugyan olyan körülmények között 
versenyezhetnének mindenhol. A bírói képzés taglalni fogja ezeket a körülményeket is.




Steel Challenge szakág költségvetése, költségvetés tervezete: 

MDLSZ szakági támogatás a 2022 évre:      1.650.000. Ft 

Felhasznált támogatás a 2022 évben                         0. Ft.

2022. évi maradvány                                     1.650.000. Ft


2023. évre 1.600.000. forintot szeretnék kérni a szakág támogatására amit az alábbiak 
szerint használnánk fel:


Sörétes Országos Bajnokság versenyzők támogatása.              400.000. Ft.

Golyós fegyver Országos Bajnokság versenyzők támogatása:  600.000. Ft.

Légfegyver/Airsoft Országos bajnokság támogatása:                150.000. Ft.

Bírói képzés támogatása:                                                            350.000. Ft.

Informatikai fejlesztések:                                                             100.000. Ft.

Összesen:                                                                                 1.600.000. Ft.


-Szakág népszerűsítése 
A 2023 évben szeretnék készíteni egy videó anyagot ami részletesebben bemutatja a 
Steel lövészet rejtelmeit, szabályokat, népszerűsíti a sportot más szakágban lövők 
illetve újonnan csatlakozott versenyzők számára.


Köszönöm szépen a figyelmet és a támogatást!


      Budapest, 2023.02.16.


                                                                                         Erdélyi József

                                                                                           szakágvezető
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Szakági Beszámoló 2022. 

2022- ben a szakág 38 versenyt és ebből 5 db országos bajnokságot 
rendezett. Ezeken a versenyeken 1605 slotot lőttek meg a 
versenyzők. 

 

A szakágunk két részre oszlik: 

Gyorskombinált Versenyek. 

- 22 verseny / 1086 lövő. 

Precíziós Versenyek . 

- 16 verseny / 519 lövő. 
 

Az Országos Bajnokságok . 

 

- Precíziós Nagytávolságú Távcsöves Puska Verseny.: 65 lövő(5 FK 
rendezte) 

- Precíziós Kombinált Puska Pisztoly 1000 Pontos OB.: 56 lövő ( 5 
FK rendezte) 

- Sörétes Puska+ Pisztoly Gyorskombinált OB.: 23 lövő (Sitmár SE 
rendezte) 

- Karabély + Pisztoly Gyorskombinált OB.: 97 lövő ( 5 FK rendezte) 
- NK Dinamikus Pisztoly OB .: 82 lövő ( 5 FK rendezte) 
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Precíziós Versenyek : 

- Prosooting kft /Se rendezésében 10 db értékelt verseny került 
megrendezésre 194 részvétellel, átlagban 15-18 résztvevővel. ( 
F-class, IPRF Próbaidős versenyek ) 

- NKE Ludovika SE rendezésében 1 db verseny 39 lövő 
részvétélével. ( Precíziós Dinamikus ) 

- 5 FK SE rendezésében 5 db verseny 286 résztvevő 
közreműködésével. Átlagban 58 lövő/verseny. (Precíziós 
statikus) 

Gyorskombinált Versenyek. 

- Sitmár Se rendezésében 7 db verseny : 144 lövő. 
- Panda Team Se rendezésében 2 db verseny : 83 lövő. 
- 5 FK SE rendezésében 13 verseny : 859 lövő . 

 

A szakág 6 egymástól eltérő irányvonalú versenyszámmal 
rendelkezik. Ebből 2022- ben 5 országos bajnokságot rendeztünk 
meg.  

A szakág nem rendelkezik nemzetközi szabályozás alá tartozó 
versenyrendszerrel, de teljesen hasonló nagytávolságú precíziós 
puskaverseny a lengyel mintára épülve van, amely 300-600-800 m – 
es verseny ahol minden évben 10-20 fővel részt veszünk már 10 éve, 
rendszeresen dobogós helyekkel is. 

A Gyorskombinált és Precíziós Kombinált versenyek a Rendőrség és a 
Honvédség körében is támogatásra találtak, rendszeresen vesznek 
részt rajtuk katonák és rendőrök, hivatalból vagy szabadidőben is. 
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A 2021- es szabálykönyvet 2022-ben minimálisan korrekcióztuk 
illetve bevezettük az új verseny rendszert ami a gyorskombinált  
szituációs versenyek  irányvonalra épül , de csak pisztoly 
felhasználásával lőhető, a Nagykaliberű Dinamikus Pisztoly verseny 
néven ami a vártnál sokkal nagyobb népszerűségre tett szert, már az 
első évben minden verseny teltházas volt.( a felső határokat mi 
szabjuk, a hely és idő függvényében).  

 

Költségvetés: 2022-ben 

- A szakági támogatás a két szakágra 750e Ft.  
- Mivel az alap szakági támogatása a Gyorskombináltnak volt 

500e Ft kerete majd mikor mellé került a Precíziós az további 
+250 e Ft ot kapott úgy döntöttem, hogy a két szakág költségeit 
egyben kezelem, mert a 2021- ben a támogatást a Precíziós 
célanyagtartó állványokra költöttük, (amelyeknek az 
amortizációja,  két év)  de még bírják a felhasználást így a 2022- 
es őssz szakági támogatást célanyagra és díjakra költöttük el. 
Minden Ob-t rendező egyesület a plaketteket és érmeket 
megkapta továbbá 2-3 versenyre való lőlapot.  

- Ez a szakág éves működési keretének azt a részét fedezte ami a 
versenyzőkhöz kerül , a díjazás. Mivel kiemelten fontosnak 
tartom a színvonalas emlék üveg plakettek használatát , minden 
versenyre egyedit gyártatunk  amit a lövő 20 év múlva is tud, 
hogy hol kapta.  Vannak akik ezt megoldják egy kézzel írott 
oklevéllel vagy egy plé serleggel, de nálunk ez nem lehetséges. 

- Kaptunk továbbá 250 e Ft értékben támogatást amely 10 db 
reklámhordozó paraván elkészítésének a 2/3- át fedezte, ezek 
azok  a 180x180cm- es MDLSZ logóval ellátott vászon táblák 



 
 

 
Gyorskombinált & Precíziós Szakág 

MDLSZ 
 
 
   

amelyeket léc keretre szerelve a versenyeken térelválasztó 
paravánként használunk. Fotókon , videókon látható. 
 
Szakági Bírói képzés  

- 10 fővel volt egy elméleti és gyakorlati oktatás és vizsga. 
- 43 fővel volt egy időszakos online vizsga ami 37 főnek volt 

sikeres. 

 

2023 – as verseny év tervei: 

A 2022-ben a Precíziós Szakág alatt-mellett működő,  új szakág a 
nemzetközi precíziós szakirány is rendezett versenyeket. Ez a 2023-
ban  kiválva, ismét próbaidőn lévő „Nemzetközi Precíziós Szakág” 
amely az IPRF és az F-Class irányzatokat foglalja magában már külön 
tevékenykedik. A tavalyi évben amíg hozzánk tartozott a várt 
eredményt nem hozta meg amely nem minden esetben a rendező 
egyesület korlátai, sokkal inkább a hazai viszonylatokba nehezen 
áthozható nemzetközi szabályok miatt voltak némiképpen 
sikertelenek. Azt tudni kell, hogy azok az országok ahol ezen  verseny 
szabályok szerinti rendezvények működnek lényegesen több lövővel 
és jobb anyagi és lőtér területi lehetőségekkel vannak ellátva, 
továbbá ott is vannak olyan verseny rendszerek ezen 
versenyrendszerek mellett amelyek ha valakinek jobban tetszik akkor 
van választási lehetősége. Ez jelenleg nálunk is adott. Évekkel ezelőtt 
nem volt erre lehetőség, de a Precíziós szakág bevezetése amin 3 évig 
dolgoztunk mostanra népszerűvé vált és többen több irányból is 
próbálnak ilyen olyan versenyeket rendezni, európai és egyéb 
szövetségi versenyek másolása vagy abba való belépés után azok 
meghonosításával, továbbá a testvér szövetségünknél is újra 
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elkezdték a precíziós irány vonalat feléleszteni. Itt jegyezném meg 
statisztika kedvéért, hogy a 2022- es 300 méteres országos 
bajnokságukon a versenyzők létszáma 30 fő körül volt, a miénken 
meg 65 fő.  

Ezen okokból a hazai Precíziós szakág terve, hogy az idei 2023- as 
évben az eddigi évek 6-8 versenyénél most kevesebb versenyt rendez 
teret engedve a nemzetközi precíziós szakág rendezvényeinek, mivel 
sajnos a nehéz gazdasági helyzet eleve korlátozza ezt az alapvetően 
legdrágább lövészeti verseny rendszert. 

 

Országos Bajnokságok 2023. 

 

2 db Precíziós Országos Bajnokság lesz idén rendezve a szakág által.  

- Az 1000 pontos Távcsöves Puska és NK Pisztoly pontlövő / 5FK 
SE Nagytétény 

- A Nagykaliberű Nagytávolságú Precíziós. / TTT-Klapka+5 FK SE. 
Szomód. 

3 db Gyorskombinált Országos Bajnokság lesz rendezve.: 

- Sörétes Puska + NK Pisztoly . / Panda Team Se . Csongrád. 
- NK Dinamikus Pisztoly . / Panda Team SE. Csongrád. 
- Karabély+Pisztoly. / 5 FK SE. Nagytétény. 

A Gyorskombinált Szakágunk idén 2 országos bajnokságot is a Panda 
Team Se szervezésére bízott, mint feljövő egyesület támogatásunkat 
élvezi. 
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A 2023- as évben 1 db bírói képzés volt tervezve , ami lövészetvezetői 
képzéssel egyben volt megtartva. 11 fő sikeres vizsgát tett.  

Az idei költségvetésünket az országos bajnokságok emlék plakettjére 
illetve a versenyeken célanyagra szánjuk, a rendezvényeket 
megrendező egyesületek részére arányosan elosztva. 

A szakág Gyorskombinált része tervezi az idei évtől a digitális átállást , 
ezen és ennek a költségein még dolgozunk. Több alternatíva van 
kilátásban és tesztelés alatt is. 

A szakág folyamatosan szigorítás és szabályozás alatt van a szakág 
vezetés részéről, terveink közt szerepel , hogy csak a  maximális 
felkészültséggel rendelkező lövők vegyenek részt  a 
rendezvényeinken, kizárva ezzel bármilyen balesetveszély helyzetet. 

A szakági képzések amely a biztonságos fegyver kezelésről és a 
versenyeinken való eredményes részvételre való felkészítésről szóltak 
a 2022- es évben több mint 25 alkalommal kerültek megrendezésre 
különböző fegyver nemekben.  

A szakág létszáma folyamatosan nő, pl az idei első versenyünkre 60 
hely volt befoglalható ami 2 hónapra előre 8 nap alatt el is kelt. 

 

Budapest.2023.02.15.     

 

Szikszay Tamás 03243. 

 Szakágvezető. 

GYK&Prec. 



Szakágvezetői beszámoló ,  IPRF És F Class  szakágak  
Tisztelt Sporttársak , Tisztelt Elnök Úr , Tisztelt Elnökség  

 

Engedjétek meg hogy először is köszönetemet fejezzem ki a bizalomért , amikor 
megbízott szakágvezetőként rám bíztátok ennek a két, egymástól  merőben 
eltérő lövészeti forma  hazai meghonosítását . 
2022 10 01 , tehát a szakág megalakulása óta nagyon sok mindent létre kellett 
hozni , hogy a  megfelelő technikai háttér , és a szabályrendszer összhangba 
kerüljön .   Próba versenyek során teszteltük a különböző célok , akadályok , 
időmérő eszközök működését , illetve a feladatok nehézségi fokát  igyekeztünk 
úgy beállítani , hogy legyen benne  kihívás a tapasztalt lövészek számára   , de 
még lőhető legyen a kevésbé gyakorlott versenyzők számára is . A 
szabályrendszer alapvetően a külföldi anya szövetségek szabályzata alapján lett 
összeállítva , de mindkét esetben a hazai realitásokhoz adoptáltuk . 
Részletesen az IPRF ről : 
 Röviden összefoglalva , az IPRF versenyeken   épített és terep akadályokat 
használunk a fegyver feltámasztására ,  és  rövid végrehajtási idő alatt , 
különböző távolságokon kitett  változó méretű fém célokat kell eltalálni .  
A verseny jellegéből adódóan és a nemzetközi szabályoknak megfelelve 
különböző   méretű , formájú és anyagú akadályokat kellett legyártanunk , hogy 
megfelelően fel tudjunk készülni a hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvételre . A nagy kaliberű versenyszámok során használt cél anyag különös 
problémát jelentett , ugyanis jelenleg   a legtöbb versenyt  max 300 m pályán 
tudjuk lőni , és a célok kis mérete , párosítva a lövedékek nagy energiájával 
komoly problémákat okoz. A felfüggesztések és a célok is hamar tönkre mennek 
. De itt is megtaláltuk azokat a megoldásokat , amelyekkel csökkenteni tudjuk az 
elhasználódás mértékét . 
 Az elmúlt évi Világbajnokság francia szervezőinek segítségével hamarosan 
használhatjuk az ott alkalmazott on line rendszert a verseny  eredmények gyors 
feldolgozása érdekében  , de a hardver hátteret ide is meg kell teremtenünk , 
tabletek , a programokkal kommunikálni képes  időmérő órák ,  routerek stb  
formájában . 
, A 2023 évre egy Short range és egy Long Range OB hirdettünk , de az év 
folyamán számos .22 LR minősítő versenyre kerül sor . A nagy kaliberű minősítő  
versenyek az Országos Bajnokságokra korlátozódnak , ez egy konszenzus 
eredménye , de remélem hogy jövőre már több lehetőségünk lesz ebben a 

Cirax
IPRF / F-Class



szakágban is nagy kaliberű minősítő versenyek szervezésére . 
A versenyeken jellemzően 15-30 fő közötti a résztvevők létszáma , ezt a jelenlegi 
infrastruktúrával , bírói háttérrel max  kb 50 főig tudjuk kiterjeszteni a megfelelő 
színvonal megtartása mellett . 
A fejlődés már most  , kb 6 hónap működés alapján is jól mérhető az 
eredményekben , és bízom benne hogy az idő előrehaladtával ez a munka 
nemzetközi  eredményekben is meg fog jelenni . 
Dolgozom azon , hogy az ország több pontján is megrendezésre kerüljenek az 
IPRF versenyek , minél több sporttársunk megismerhesse  , kipróbálhassa ,  és 
ha elnyerte a tetszését ,  résztvevője legyen ennek a lelkes kis közösségnek . 

 

F Class  
Az F Class lövészet a maximális pontosságú lövések kidolgozásának 
magasiskoláját képviseli .  
Mindenki , aki részt vett már hagyományos nagy pontosságú , precíziós , vagy 
bármi másnak nevezett versenyen , szembesült azzal , hogy a fekete  célközepes 
lőlapra leadott lövéseket nem látta  , főleg ha nagyobb távolságra voltak mint 
100 m , és elég jól lőtt ahhoz hogy ne lőjön ki a közepéből .  
 Csak remélhette hogy jó a beállítása és jók lesznek az eredményei . 
 Legtöbbször  akkor látod hova lőttél , ha kimehetsz az értékeléshez a célhoz , 
vagy megkapod a lőlapodat , jellemzően a verseny végén , tehát többé kevésbé 
vakon lövöd végig a távokat  
 Lehet hogy csak egy klikk módosítás   kellett volna hogy a 8 zóna helyett a 10 
zónát  lődd .  
Ebben ad  többet az F Class , mint az összes többi hasonló lövészeti ág .  
Itt minden lövésedet látod , és azonnali korrekciókat tudsz végrehajtani .  
Kanada  , ahonnan az F Class elindult , illetve Anglia  , az Egyesült Államok , 
Ausztrália , Dél Afrikai Köztársaság , Írország  rendelkezik olyan lőterekkel , 
amelyek az F Class klasszikus formáját képviselik . A lőtáblákon minden lövés 
után bejelölik a találatot a táblák alatt található biztonságos helyen lévő segítők 
. 
Ez nálunk nem kivitelezhető , nincsenek ilyen lőtereink , de  modern technikai  
eszközökkel , illetve megfelelő lőlapok alkalmazásával kivitelezhető , hogy 
minden lövésedről megfelelő információval rendelkezz. 
 Nem kis anyagi ráfordítással és nagyon sok munkaórával  megvalósítottuk , 
hogy ma Magyarországon 10 lőállásig , akár 1200 m távolságig meg tudunk 
szervezni , és le tudunk bonyolítani   az F Class szabályrendszere alapján 



megrendezett versenyeket .  Ez a technikai háttér mobil , könnyen szállítható , 
és bárhol felállítható kb 1 óra alatt . Természetesen a fejlesztések itt nem állnak 
meg , a nemzetközi szabályrendszer szerinti  szabványos lőlapokat továbbra is 
használjuk , ezekből pedig fogy rendesen . 
A .22 LR puskákkal , 150 – 200 m távolságig , ugyanolyan nehézségi fokú 
versenyeket lehet lőni , mint a nagy kaliberrel 600- 800 m ig , a kis kaliberű 
versenyek pénztárca barát jellemzői miatt is nagy népszerűségnek örvendenek a 
sporttársak körében . Reményeim szerint az ország több pontján található 
lőtereken is hamarosan megrendezésre kerülnek ezek a versenyek . 
 

A 2023 évre a hazai versenyek mellett az Olaszországban megrendezésre kerülő 
IPRF .22 LR Világbajnokságon is részt veszünk , illetve több külföldi , Szlovák , 
Lengyel , Cseh versenyen is meg szeretnénk jelenni mind az IPRF , mind az F 
Class színeiben  .  
Jó lenne egy egységes csapat megjelenést elérni , egy rangos versenyen ez is 
számít , nem mindegy hogy milyen benyomást keltünk a megjelenéskor . 
Köszönöm az eddigi támogatást , és remélem hogy a szövetség anyagi 
hozzájárulása is nagyban tud segíteni az IPRF és F Class szakág további 
fejlődéséhez . 

Tisztelettel 

Tógyer Imre , megbízott szakágvezető  
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Keltezés: 2023.01.30
az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P.H.

egyéb szervezet megnevezése

1158 Budapest Késmárk utca 16. 3.em 345
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

Cirax
6. napirend



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

2 0 2 2

sor Előző év(ek)
szám helyesbítése

a d e

1 9 047

2 6 083

3 2 964

4

5 82 426

6 1 608

7 1 199

8

9 79 619

10

11 91 473

12 90 102

13

14 54 858

15

16

17 35 244

18

19 0

20 1 201

21

22

23 1 201

24 170

25 91 473

1 197

(képviselője)

G. Passzív időbeli elhatárolások 105

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor) 56 160

Keltezés: 2023.01.30

II.   HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Az egyéb szervezet vezetője

III.   RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 197

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

F. Kötelezettségek (21. - 23. sorok)

I.   INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

4 081

III.  BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+ 6. + 11. sor) 56 160

I.   KÉSZLETEK

II.  KÖVETELÉSEK 967

III.  ÉRTÉKPAPÍROK

IV. PÉNZESZKÖZÖK

IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

TárgyévA tétel megnevezése Előző év

E. Céltartalékok 0

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL 16 551

VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

II.  TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY 38 307

III.  LEKÖTÖTT TARTALÉK

D. Saját tőke (14. - 19. sorok) 54 858

47 627

C. Aktív időbeli elhatárolások

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

ÉV

adatok E Ft-ban

B.  Forgóeszközök (7. - 10. sorok) 48 594

b c

A. Befektetett eszközök (2.-4. sorok) 7 566

I.   IMMATERIÁLIS JAVAK 3 485

II.  TÁRGYI ESZKÖZÖK

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
Az egyéb szervezet címe: 1158 Budapest Késmárk utca 16. 3.em 345



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 41 760 41 760 0 52 138 52 138
2 0 0 0
3 12 105 12 105 0 24 092 24 092
4 5 905 5 905 0 17 372 17 372
5 6 200 6 200 0 6 720 6 720
6 0 0 0
7 0 0 0
8 0 0 0
9 5 5 0 10 10

11 53 870 0 53 870 0 0 0 76 240 0 76 240
12 53 870 53 870 0 76 240 76 240
13 18 349 18 349 0 18 862 18 862
14 12 255 12 255 0 16 215 16 215
15 0 0 0
16 3 021 3 021 0 1 953 1 953
17 3 678 3 678 0 3 899 3 899
18 16 16 0 67 67
20 37 319 0 37 319 0 0 0 40 996 0 40 996
21 37 319 37 319 0 40 996 40 996
22 16 551 0 16 551 0 0 0 35 244 0 35 244
23 0 0 0
24 16 551 0 16 551 0 0 0 35 244 0 35 244

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Keltezés: 2023.01.30

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

2022. 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: 1158 Budapest Késmárk utca 16. 3.em 345



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

ezer Ft
Előző év Tárgyév Helyesbítés

5169 16249

635 923

(képviselője)

B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

Az egyéb szervezet címe: 1158 Budapest Késmárk utca 16. 3.em 345

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2022. ÉV

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

A. Központi költségvetési támogatás

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség



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: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

teljes családok sportolásában segédkezünk, érdeklődési körüknek megfelelően biztosítunk hasznos időtöltési lehetőséget.

Sporttevékenység

1997.évi CLVI.tv.26 §d/14

7520

A szövetség 442  (négyszáznevenkettő) amatőr versenyt rendezett az ország különböző részeiben, amely versenyeken

egyre nagyobb létszámban vesznek részt amatőr sportolók. A Honvédelmi Sportszövetség által támogatott rendezvényeinken

Amatőr sportolók

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

A szövetség az alapszabályban rögzített feladatok és céljai érdekében 2022. évben is tovább fejlesztette az amatőr 
lövészsportot,mely tapasztalataink szerint egyre népszerűbb, és egyre több sportoló csatlakozik tagegyesületeinkhez. Nagy erőket 
fordítottunk újabb nemzetközi szervezetekhez való csatlakozásunk elősegítésére és szövetségünk nemzetközi sportdilomáciai 
tevékenységének fejlesztésére.A Nemzeti Versenysport-, és Honvédelmi Sportszövetségben elnyert tagságunk tovább kamatozik. 
Több, mint 442 amatőr lövészversenyt szerveztünk, köztük kiemelt versenyeket és országos bajnokságokat és nemzetközi 
megmérettetéseket.

1158 Budapest Késmárk utca 16. 3.em 345

PK-442egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség



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

Szakágaink sporttevékenységének támogatása 6 490 7 375

5.2. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Utánpótlés nevelés 2 297 2 442

5.3. Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév

Sportágaink népszerűsítése és Lőtér fejlesztés 4 945 5 280
Cél szerinti juttatások kimutatása 
(összesen) 13 732 15 097

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

6.1. Tisztség 0 257

Elnök 0 0

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

Egyéb tisztségviselők 0 0

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott 
juttatás összesen: 0 257

2023.01.30
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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

0



Szervezet neve: 

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

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel 53 870 76 240
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének  az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. 
évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 635 922

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)] 53 235 75 318

H. Összes ráfordítás 37 319 40 996

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás 12 255 16 215

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 37 319 40 996

K. Adózott eredmény 16 551 35 244

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

2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Mutató teljesítése

Mutató teljesítése

Keltezés:

P.H.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

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

2022



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: SZJA 1% visszatérítése

Támogató megnevezése: Magyar Állam / NAV

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 922 603 Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 922 603 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 922 603 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 922 603 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 922 603 Ft

Felhalmozási

Összesen: 922 603 Ft

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

P.H.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Az SZJA 1% ból beérkezett 922.603,-Ft támogatást a szakágak támogatásra fordítottuk, indirekt módon a szakmai munkájuk segítésére.

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

PK-442egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
2022

Kiegészítő melléklet



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Sportág népszerűsítő, hazafias gondolkodást és nevelést elősegítő program I.

Támogató megnevezése: Honvédelmi Sportszövetség -TAM/4/2022/359

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 1.850.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1 480 000 Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 1 480 000 Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 1 480 000 Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 1 480 000 Ft

Felhalmozási

Összesen: 1 480 000 Ft

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Kiegészítő melléklet

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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Fém Sziluett Lövész (IMSSU) szakága országos versenysorozatot rendezett 
„Honvédelmi Sportszövetség versenysorozat” névvel. A társadalom és a honvédelem kapcsolatának erősítésére a program 
állomásain a honvédelmi alapismeretek egy témakörében elméleti és gyakorlati foglalkozásra került sor.
A versenysorozat állomásai és időpontja a következők voltak, röviden jelezzük a megrendezésre került előadások témaköreit:
Napkor, lőtér, 2022 június 5, hagyományőrzés (Íjászat)
Füzesabony, lőtér, 2022 július 16, tájékozódás, térképészet
Tatabánya, városi lőtér, 2022 július 30, hagyományőrzés (2. világháborús fegyverek és felszerelés)
Üllő, lőtér, 2022 szeptember 11, hagyományőrzés (Elöltöltős lövészet, vitézi rend)
Jászberény, Hábencius lőtérpark, 2022. szeptember 17.

P.H.



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Sportág népszerűsítő, hazafias gondolkodást és nevelést elősegítő program II.

Támogató megnevezése: Honvédelmi Sportszövetség - TAM/2/2022/210

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 950.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 950.000,-Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 950.000,-Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 950.000,-Ft

Felhalmozási

Összesen: 950.000,-Ft

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Kiegészítő melléklet

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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Célközönség tekintetében az általános és középiskolák tanulói voltak, a gyerekeknek -airsoft fegyverekkel- a szituációs lövészet azon 
szakágait mutattuk be be, melyek alapjai a később elsajátítandó katonai, illetve rendvédelmi fegyveresen végrehajtott taktikáknak. 
Rendezvényünkön az oda ellátogatók részére szituációs lövészeti pályát építettünk, ahol fiatal versenyzőink a közönség részére airsoft 
fegyverekkel mutatták meg a szituációs lövészet szépségét.
Szövetségünk tagegyesületei közül sok olyan akad, amelyek vezetői, tagjai ma is aktív vagy már visszavonult hivatásosok, akik 
megismertetik a gyerekekkel a biztonságos fegyverkezelés alapjait és azok álló illetve mozgó helyzetből történő használatát. A nap végén 
a legeredményesebb diákokat és legjobban teljesítő iskolákat is díjazásban részesítjük.
A 2022.09.03-án megrendezésre került egynapos programunk helyszíne hazánk jelenkori és jövőbeli rendvédelmi, illetve katonai vezetőit 
képző intézménye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem volt, amely autentikus rendezvény helyszínül bizonyult.
Program egyik fő célja a szituációs lövészet, mint honvédelmi sportág népszerűsítése, oktatása és bemutatása, ezzel elősegítve a 
kormányzat céljának elérését, hogy a fiatal generációban kialakuljon, illetve erősödjön a hazaszeretet érzése, valamint a haza esetleges 
fegyveres védelmének elfogadása, ezen gondolatsor elmélyítése.
A nap során a résztvevők megtekintették a hivatásos szervek bemutatóját, melyre a honvédség aktív és már visszavonult munkatársait, 
illetve az NKE jelenlegi hallgatóit hívtuk meg, így mind a múltbeli, mint pedig napjaink képzései, valamint technikai eszközök bemutatásra 
kerültek.
Rendezvényünk színvonalát emelte, hogy 30-40 db történelmi lőfegyver került bemutatásra, amelyek ismerete érdekességként jelenik 
meg az általános honvédelmi- történelmi ismeretekben. Ezekkel párhuzamosan az egyetem oktatatói és hallgatói bemutatták a jelenkori 
honvédség kézifegyvereit és egyéb védelmi eszközeit.
A lövészetek és egyéb események közötti időket sporttársaink látványos egészségügyi, imitált szúrt és lőtt sebek ellátásának oktatására 
szolgáló szakbemutatók színesítették.

P.H.



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: NSR API fejlesztés - állami támogatás - Nemzeti Sportinformációs Rendszer

Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárság, később HM. 

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 2.200.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 2.200.000,-Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 2.200.000,-Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi

Dologi 2.200.000,-Ft

Felhalmozási

Összesen: 2.200.000,-Ft

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Kiegészítő melléklet

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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetésének sportágazati implementációs vizsgálatával és támogatásával közvetlenül 
összefüggő költségekhez a Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (EMMI) és a Digitális Jólét Nonprofit 
Korlátolt Felelősségű Társaság (DJN Kft)  között létrejött 62252-3/2018 számú Támogatási szerződés, valamint a Digitális Jólét Nonprofit 
Kft és a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (MDLSZ) között létrejött, DJNKFT-0720/0602/2022 számú Támogatói Okiratainak 
rendelkezései alapján végeztük el az MDLSZ, NSR API fejlesztésével kapcsolatos szakmai fejlesztéseket. 

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

P.H.



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Koronavírus - világjárvány hátrányainak enyhítésére programok támogatása 

Támogató megnevezése: Nemzeti Versenysport Szövetség - NVESZ/0189/2022 

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 7.250.000,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 5.075.000,-Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 7.250.000,-Ft

- tárgyévben folyósított összeg: 5.075.000,-Ft

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi 2.748.044,-Ft

Dologi 4.501.956,-Ft

Felhalmozási

Összesen: 7.250.000,-Ft

Keltezés: 2023.01.30
Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Kiegészítő melléklet

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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:
2020 tavaszán a világjárvány kitörése után, a kormányrendeletekkel összhangban az MDLSZ elnöksége 2020.03.15./1. számú 
határozatában felfüggesztette a teljes versenyrendszert és 2020.05.18-ig minden versenyt törölt a versenynaptárból, ez 57 versenyt 
érintett.A 2020.03.17./1. számú határozattal bezárta a főtitkári irodát. A járvány és ezek az intézkedések ellehetetlenítették a dinamikus 
lövészsportban való részvételt.Az MDLSZ elnökség 2020.05.01./1. számú határozatával – a 170/2020. Kormányrendelettel összhangban 
– a versenyrendszer felfüggesztését megszüntette, azonban a kormányrendelet (és a határozat) szerint csak olyan versenyeket volt 
szabad lebonyolítani, ahol nézők és kísérők nem lehettek jelen. Ezzel együtt megtiltotta az eredményhirdetést és az étkeztetést. Ez 
megnehezítette a versenyzők részvételét, hiszen családjukat nem tudták magukkal hozni a versenyekre, maguknak kellett gondoskodni 
az étkezésről, valamint helyezéseikért nem kaptak érmeket, így a rendezvényeken megjelent sportolók száma alacsonyabb volt, mint a 
járvány kitörése előtt. 2022-re az oltási programnak és a megelőző intézkedéseknek köszönhetően a veszélyhelyzet nagymértékben 
csökkent, ismerve a rendszeres sportolás és közösségben való részvétel jótékony biológiai és pszichológiai hatásait, az elnökség 
elkötelezte magát a sportág népszerűségének a járvány megjelenése előtti szintre emelése mellett. 
A COVID járvány következményeként elmaradt tömeges versenyek pótlására kiírt versenyekhez érmeket, kupákat és plaketteket 
biztosítottunk, ezzel is támogatva a szervező klubok és szakemberek munkáját a versenyrendszer újjászervezése és a versenyzői 
érdeklődés elősegítése érdekében. A megrendezésre kerülő versenyekről a főtitkári irodán keresztül rendszeresen tájékoztattuk 
sportolóinkat. A járvány miatt elmaradt díjátadók, illetve a szakemberek, klubvezetők részére tartandó tájékoztatók megrendezését segítve 
előadói termet biztosítottunk. A járvány miatt elmaradt versenyek egy részében támogattuk a verseny megrendezéséhez szükséges 
feltételek biztosításával a lőtérbérlést a rendező egyesület számára. Nemzetközi versenyek megrendezhetősége, illetve versenyzőink 
versenyzési részvételének biztosítása érdekében biztosítottuk a nemzetközi szövetségek tagdíjainak kifizetését. A bírói/lövészetvezetői 
képzést újra szerveztük, ezzel pótoljuk a járvány okán azoknak a bíróknak a létszámát, akik egészségügyi okokból kényszerültek 
befejezni versenybírói tevékenységüket.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

P.H.



Szervezet neve:

Támogatási program elnevezése: Nem olimpiai sportágak 2022.évi működési költségeivel összefüggő költségek támogatására  

Támogató megnevezése: Honvédelmi Minisztérium - 5447- 4/2022

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama: 1 év

Támogatási összeg: 8.743.947,-Ft

- ebből a tárgyévre jutó összeg: 8.743.947,-Ft

- tárgyévben felhasznált összeg: 8.743.947,-Ft

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa: visszatérítendő                          vissza nem térítendő

Személyi 5.198.000,-Ft

Dologi 3 545 947 Ft

Felhalmozási

Összesen: 8.743.947,-Ft

2023.01.30
Keltezés: Az egyéb szervezet vezetője

képviselője

Kiegészítő melléklet

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

2022

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség

Támogatás forrása:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Az utánpótlás neveléssel szorosan összefügg a fiatalabb generációk honvédelmi és hazafias nevelésének ügye, melynek érdekében népszerűsítő 
programokat terveztünk és bonyolítottunk le 2022-ben is. Az elmúlt évek tapasztalata alapján elmondhatjuk, hogy ezek a rendezvények egyre 
népszerűbbek, az eseményeken komplett családok vesznek részt, ahol nem csak sportágaink, de a Magyar Honvédség története, fejlődése, 
egykori, illetve jelenlegi fegyverzetének egyes elemei is bemutatásra kerülnek. Részvétel az oktatásban. Több évig tartó előkészületek után az 
NVESZ megkapta az Oktatási Hivataltól a Pedagógus Akkreditált Továbbképzési Programhoz az engedélyt, mely programban részt veszünk. 
Szakmai programunk rendkívül fontos eleme, és az utóbbi évek nagy sikere, hogy a Testnevelési Egyetemen megkezdtük a dinamikus lövészsport 
oktatását a nappali tagozatos testnevelő tanárok számára, egyelőre szabadon választható tárgyként. A Szövetség kialakította, Elnökségi 
határozattal elfogadta, tagegyesületeink között meghirdette utánpótlásnevelési programját, ennek következményeként legfőképpen vidéki 
kluboknál jelentősen nőtt a serdülő, illetve a junior korosztályú versenyzők létszáma. Ezen versenyzői korosztály versenyzési igényeinek 
kiszolgálása érdekében létrehoztunk egy újabb korosztályos versenyszámot, mely nagy sikernek örvend. A 2021.évi népszerűségére és sikerére 
alapozva, az elnökség 2022. évre, majd 2023-ra vonatkozóan is megemelt összeget, 2-2 millió Ft célzott keretösszeget jelölt meg a junior 
támogatási programjában.

P.H.



A 7. napirendben szereplő határozathozatalt szóbeli előterjesztés előzi meg a közgyűlésen.  
 
Háttérinformáció érdekében szintén ld. a 2022.11.30-i elnökségi ülés emlékeztetőjét itt: 
https://mdlsz.com/wp-content/uploads/2022/12/2022.11.30.-Elnoksegi-ules-emlekezteto.pdf  
 
A határozat tervezete: 
 
„A közgyűlés úgy határoz, hogy a szövetség vagyonának megőrzése céljából hozzájárul 
ahhoz, hogy a szövetség, a bankszámláján felhalmozódó készpénz tartaléka terhére 
legfeljebb 50.000.000,- Ft (azaz ötvenmillió forint) bruttó vételáron olyan fővárosi ingatlant 
vásároljon, aminek hasznosítása (bérbe adása) révén a szövetség rendszeres bevételre tehet 
szert, továbbá az ingatlan várható értéknövekedése biztosítja a szövetségi vagyon hosszabb 
távú értékmegőrzését.  
A tárgyi ingatlan a tranzakció idején nem képezheti a szövetség tisztviselőjének, vagy a 
tisztviselő Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának vagyonelemét.  
Ezen döntés végrehajtására a közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy az ingatlant 
kiválassza, a szövetség nevében megvásárolja és rendelkezzen az ingatlan hasznosításáról, 
illetve az ehhez szükséges adásvételi és bérleti szerződéseket megkösse és a szükséges 
nyilatkozatokat megtegye.  
Amennyiben a piaci körülmények jelentősen változnak, bármilyen kockázati bizonytalanság 
felmerül, az elnökség felfüggesztheti jelen határozat végrehajtását, és elállhat az ingatlan 
vásárlástól. 
A tranzakció járulékos költségeit a szövetségi költségvetés tartalék keretéből, vagy olyan 
költségvetési átcsoportosításból lehet finanszírozni, ami a közgyűlés által elfogadott 
költségvetés szerinti működést nem veszélyezteti. Ilyenek lehetnek például, de nem 
kizárólagosan az eljárási illeték (4%), a földhivatali igazgatási szolgáltatási díj (6’600 Ft), 
közvetítői díj, banki tranzakciós költség, ügyvédi munkadíj, stb.” 

Cirax
7. napirend



Házipénztár - HUF 413 745 Ft
Házipénztár - EUR 0 Ft
Házipénztár - USD 0 Ft

Subtotal: 47 627 169 Ft

Tény - 2022 Diff.
B1 Tagdíj 6 320 000 Ft (158 tag*40'000 Ft, 2021-es bázison) B1 6 720 000 Ft 400 000 Ft
B2 Versenyengedély 30 000 000 Ft (3'000*10'000 Ft, 2021-es bázison) B2 35 787 500 Ft 5 787 500 Ft
B3 Alkalmi versenyengedély 100 000 Ft (50*2'000 Ft, 2021-es bázison) B3 108 000 Ft 8 000 Ft
B4 Évközi minősítés 1 800 000 Ft (300 db*6'000 Ft, 2021-es bázison) B4 3 132 000 Ft 1 332 000 Ft
B5 Verseny licencdíj 3 500 000 Ft (350*10'000 Ft, 2021-es bázison) B5 4 510 450 Ft 1 010 450 Ft
B6 Bírói/ Lövészet vez. képzés 3 050 000 Ft (170*15'000+100*5'000 - 2021-es bázison) B6 4 735 000 Ft 1 685 000 Ft
B7 SZJA 1% 500 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján) B7 922 603 Ft 422 603 Ft
B8 Támogatás 300 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján) B8 200 000 Ft -100 000 Ft
B9 Átigazolások, admin és egyéb bevételek 360 000 Ft (60*6'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján) B9 1 058 500 Ft 698 500 Ft

B10 Pályázatok (pl. HS) 3 000 000 Ft (becsült érték, előző évek gyakorlata alapján) B10 2 430 000 Ft -570 000 Ft
B11 Állami támogatás (NVESZ) 7 443 947 Ft (előzetes információ az NVESZ-től) B11 16 018 947 Ft 8 575 000 Ft

Subtotal: 56 373 947 Ft 75 623 000 Ft 19 249 053 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 104 001 116 Ft

Tény - 2022 Diff.
K1 Szakági költségvetés 11 200 000 Ft (részletek külön oldalon) K1 7 375 106 Ft 3 824 894 Ft
K2 Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal) 8 382 000 Ft (8 órás munkaidő, 1* szuperbr. 585'000 Ft + 12*szuperbr. 649'750,- Ft) (575'000 Ft Br/hó 2022) K2 8 184 220 Ft 197 780 Ft
K3 Személyi költség - Admin (járulékokkal) 5 886 000 Ft (6 órás munkaidő, 1* szuperbr. 292'500 Ft + 12*szuperbr. 466'125 Ft) (412'500 Ft Br/hó 2022) K3 5 945 294 Ft -59 294 Ft
K4 Székhelybérlet/székhelyszolgáltatás 0 Ft (megszűnt költséghely) K4 0 Ft 0 Ft
K5 Könyvelési ktsg. 690 000 Ft (1*45'000 + 11*50'000 + 1*45'000 (21-es mérleg) + 1*50'000 (22-es közgyűlés)) K5 653 500 Ft 36 500 Ft
K6 Ügyvédi ktsg. 900 000 Ft (1*60'000 Ft + 11*70'000 Ft + 1*70'000 Ft a rendes közgyűlés) K6 918 900 Ft -18 900 Ft
K7 Telefon ktsg. 330 000 Ft (Egy  korlátlan csomag + irodai net, 2021 bázison) K7 264 944 Ft 65 056 Ft
K8 Irodaszer 750 000 Ft (2021 bázison) K8 848 420 Ft -98 420 Ft
K9 Utazási ktsg. / útdíj 360 000 Ft (12*30'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék) K9 110 140 Ft 249 860 Ft

K10 Szállás 240 000 Ft (12*20'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék) K10 0 Ft 240 000 Ft
K11 Rendezvények/Terem 900 000 Ft (közgyűlések, díjátadó, egyéb események, 2022-ben több személyes részvételű rendezvény) K11 41 800 Ft 858 200 Ft
K12 Email/MS Office/ESET/Stb. (+support) 580 000 Ft (MS licencek, O365 email előfizetések, Office, víruskeresők, stb., 2021 bázison) K12 396 240 Ft 183 760 Ft
K13 Posta ktsg. 850 000 Ft (2021 bázison) K13 1 019 465 Ft -169 465 Ft
K14 Fénymásolás/Nyomtatás 300 000 Ft (2021 bázison) K14 304 275 Ft -4 275 Ft
K15 Egyéb szakértői díj 300 000 Ft (pl. fordítás, oktatás, 2021 bázison) K15 0 Ft 300 000 Ft
K16 Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely) 1 428 750 Ft (2022-es költség,szerződés hosszabbítva 2024.12.31-ig) K16 1 597 154 Ft -168 404 Ft
K17 Bank ktsg. 280 000 Ft (2021 bázison) K17 275 144 Ft 4 856 Ft
K18 Személyi költség - Képzések (járulékokkal) 917 293 Ft (Bírói/Lövészetvezetői képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a - bruttó =nettó*1,503759) K18 1 031 787 Ft -114 494 Ft
K19 Digitális irányítási rendszer/NSR csatlakozás 8 505 840 Ft (Előző évek alapján, 10% indexálással, 2,5M új fejlesztés + 5M Ft NSR kötelező csatlakozás) K19 6 040 550 Ft 2 465 290 Ft
K20 Tagegyesületi támogatások 1 500 000 Ft (2021 bázison, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel) K20 200 000 Ft 1 300 000 Ft
K21 Marketing / PR 950 000 Ft (IPRF VB, IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonlók) K21 231 902 Ft 718 098 Ft
K22 Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás 950 000 Ft (IPRF VB, IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonlók) K22 972 058 Ft -22 058 Ft
K23 Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.) 4 000 000 Ft (Eddig mindig szükség volt rá, ld. előző évek aktuális adatait)) K23 1 644 292 Ft 2 355 708 Ft
K24 Egyéb nem kategorizált ktsg. 450 000 Ft (2021 bázison) K24 517 653 Ft -67 653 Ft
K25 Junior program 2 000 000 Ft (2021 bázison a teszt program alapján, új, K25 sorban) K25 1 575 000 Ft 425 000 Ft
K26 Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS,stb.) 3 000 000 Ft (2021 bázison, eddig a K24 sort torzította, 2022-ben külön K26 sor) K26 3 523 955 Ft -523 955 Ft

Subtotal: 55 649 883 Ft 43 671 799 Ft 11 978 084 Ft

2022.12.31. záró: 48 351 233 Ft 79 604 894 Ft →→ 31 253 661 Ft

Tervezett bevételek - 2022

Tervezett kiadások - 2022

K&H 10404955-50526884-53661001 47 213 424 Ft

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2022
(Elfogadta a 2022. évi rendes közgyűlés  - 2022.03.20.)

Nyitó tételek - 2022.01.01.

Cirax
8. napirend



Házipénztár - HUF 169 375 Ft
Házipénztár - EUR 0 Ft
Házipénztár - USD 0 Ft

Subtotal: 79 604 894 Ft

Tény - 2023 Diff.
B1 Tagdíj 6 600 000 Ft (165 tag*40'000 Ft, 2022-es bázison) B1 4 520 000 Ft -2 080 000 Ft
B2 Versenyengedély 35 000 000 Ft (3'500*10'000 Ft, 2022-es bázison) B2 26 580 000 Ft -8 420 000 Ft
B3 Alkalmi versenyengedély 100 000 Ft (50*2'000 Ft, 2022-es bázison) B3 4 000 Ft -96 000 Ft
B4 Évközi minősítés 2 100 000 Ft (350 db*6'000 Ft, 2022-es bázison) B4 30 000 Ft -2 070 000 Ft
B5 Verseny licencdíj 4 000 000 Ft (400*10'000 Ft, 2022-es bázison) B5 1 930 000 Ft -2 070 000 Ft
B6 Bírói/ Lövészet vez. képzés 3 750 000 Ft (200*15'000+150*5'000 - 2022-es bázison) B6 0 Ft -3 750 000 Ft
B7 SZJA 1% 650 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek átlaga alapján) B7 0 Ft -650 000 Ft
B8 Támogatás 200 000 Ft (becsült érték, utóbbi évek gyakorlata alapján) B8 0 Ft -200 000 Ft
B9 Átigazolások, admin és egyéb bevételek 900 000 Ft (150*6'000 Ft, előző évek gyakorlata alapján) B9 264 000 Ft -636 000 Ft

B10 Pályázatok (pl. HS) 2 000 000 Ft (becsült érték, előző évek gyakorlata alapján) B10 0 Ft -2 000 000 Ft
B11 Állami támogatás (NVESZ, BM Sport) 10 000 000 Ft (előzetes információ, előző év alapján) B11 0 Ft -10 000 000 Ft

Subtotal: 65 300 000 Ft 33 328 000 Ft -31 972 000 Ft

Total nyitó + tárgyévi bevételek: 144 904 894 Ft

Tény - 2023 Diff.
K1 Szakági költségvetés 13 290 000 Ft (részletek külön oldalon) K1 1 639 277 Ft 11 650 723 Ft
K2 Személyi költség - Főtitkár (járulékokkal) 10 006 150 Ft (8 órás munkaidő, 1* szuperbr. 649'750 Ft + 12*szuperbr. 779'700 Ft) (690'000 Ft Br/hó 2023) K2 649 750 Ft 9 356 400 Ft
K3 Személyi költség - Admin 1 (járulékokkal) 7 178 325 Ft (6 órás munkaidő, 1* szuperbr. 466'125 Ft + 12*szuperbr. 559'350 Ft) (495'000 Ft Br/hó 2023) K3 466 125 Ft 6 712 200 Ft
K4 Személyi költség - Admin 2 (járulékokkal) 4 785 550 Ft (4 órás részmunkaidős asszisztens - admin asszisztens 2/3-a, vagy alkalmi fogl.) K4 0 Ft 4 785 550 Ft
K5 Könyvelési ktsg. 1 041 400 Ft (1*50'000 Ft+áfa + 11*60'000+áfa + 1*50'000 Ft+áfa (22-es mérleg) + 1*60'000 Ft+áfa (23-as közgyűlés)) K5 63 500 Ft 977 900 Ft
K6 Ügyvédi ktsg. 1 369 060 Ft (1*70'000 Ft+áfa + 11*84'000 Ft+áfa + 1*84'000 Ft+áfa (23-as közgyűlés)) K6 88 900 Ft 1 280 160 Ft
K7 Telefon ktsg. 330 000 Ft (Egy  korlátlan csomag + irodai net, 2022 bázison) K7 31 575 Ft 298 425 Ft
K8 Irodaszer 900 000 Ft (2022 bázison) K8 187 850 Ft 712 150 Ft
K9 Utazási ktsg. / útdíj 480 000 Ft (12*40'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék) K9 0 Ft 480 000 Ft

K10 Szállás 480 000 Ft (12*40'000 Ft, eddig nem kihasznált költséghely, de biztonsági tartalék) K10 0 Ft 480 000 Ft
K11 Rendezvények/Terem 700 000 Ft (közgyűlések, díjátadó, egyéb események, 2023-ban több személyes részvételű rendezvény) K11 0 Ft 700 000 Ft
K12 Email/MS Office/ESET/Stb. (+support) 580 000 Ft (MS licencek, O365 email előfizetések, Office, víruskeresők, stb., 2022 bázison) K12 0 Ft 580 000 Ft
K13 Posta ktsg. 1 100 000 Ft (2022 bázison) K13 231 410 Ft 868 590 Ft
K14 Fénymásolás/Nyomtatás 350 000 Ft (2022 bázison) K14 41 040 Ft 308 960 Ft
K15 Egyéb szakértői díj 300 000 Ft (pl. fordítás, oktatás, 2022 bázison) K15 0 Ft 300 000 Ft
K16 Iroda Bp. (személyes ügyintézési hely) 1 700 000 Ft (2023-as rezsi-emelt költség, szerződés hosszabbítva 2024.12.31-ig) K16 594 932 Ft 1 105 068 Ft
K17 Bank ktsg. 320 000 Ft (2022 bázison) K17 56 972 Ft 263 028 Ft
K18 Személyi költség - Képzések (járulékokkal) 1 127 819 Ft (Bírói/Lövészetvezetői képzés nettó díja a képzési bev. 20%-a - bruttó =nettó*1,503759) K18 0 Ft 1 127 819 Ft
K19 Digitális irányítási rendszer/NSR csatlakozás 5 551 560 Ft (Előző évek alapján, 15% indexálással, 2,5M új fejlesztés + 2M Ft NSR kötelező csatlakozás) K19 737 904 Ft 4 813 656 Ft
K20 Tagegyesületi támogatások 1 500 000 Ft (2022 bázison, rendkívüli esetekre, egyedi döntésekkel) K20 40 000 Ft 1 460 000 Ft
K21 Marketing / PR 950 000 Ft (IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonlók) K21 0 Ft 950 000 Ft
K22 Imázs vizuális anyagok, kisfilmek, fotózás 950 000 Ft (IMSSU EB kommunikáció, szövetségi imázs, és hasonlók) K22 0 Ft 950 000 Ft
K23 Tartalék keret (pl. TE oktatás, stb.) 4 000 000 Ft (Eddig mindig szükség volt rá, ld. előző évek aktuális adatait)) K23 120 000 Ft 3 880 000 Ft
K24 Egyéb nem kategorizált ktsg. 450 000 Ft (2022 bázison) K24 0 Ft 450 000 Ft
K25 Junior program 2 000 000 Ft (2022 bázison a sikeres teszt program alapján) K25 0 Ft 2 000 000 Ft
K26 Pályázatok előfinanszírozási ktsg. (HS,stb.) 2 000 000 Ft (2022 bázison, átmenő költség) K26 0 Ft 2 000 000 Ft

Subtotal: 63 439 864 Ft 4 949 235 Ft 58 490 629 Ft

2023.12.31. záró: 81 465 030 Ft

Időarányos záró kontrol: 107 983 659 Ft

Szövetségi tulajdonú ingatlan vásárlására vonatkozó keretösszeg: 50 000 000 Ft

Ingatlannal korrigált 2023.12.31. záró: 31 465 030 Ft

Tervezett bevételek - 2023

Tervezett kiadások - 2023

MDLSZ KÖLTSÉGVETÉSE - 2023
(A 2023. évi rendes közgyűlés elé terjesztve  - 2023.03.18.)

Nyitó tételek - 2023.01.01.

K&H 10404955-50526884-53661001 79 435 519 Ft



2023 Gyorspont IPSC IMSSU Steel Ch IDPA Gyors-kombinált IPRF/F-Class BÍRÓI TOTAL

TERV 2 100 000 Ft 2 600 000 Ft 1 900 000 Ft 1 600 000 Ft 2 740 000 Ft 1 000 000 Ft 750 000 Ft 600 000 Ft 13 290 000 Ft 7 375 106 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

2022 1 713 797 Ft 2 315 592 Ft 1 446 179 Ft 0 Ft 1 026 713 Ft 784 825 Ft 0 Ft 88 000 Ft 7 375 106 Ft 5 914 894 Ft (Forrás vs. 2022)

TÉNY 0 Ft 1 639 277 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 639 277 Ft

SZABAD 2 100 000 Ft 960 723 Ft 1 900 000 Ft 1 600 000 Ft 2 740 000 Ft 1 000 000 Ft 750 000 Ft 600 000 Ft 11 650 723 Ft

BÍRÓI 600 000 Ft 88 000 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

512 000 Ft (Forrás vs. 2022)

IPRF/F-Class 750 000 Ft 0 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

750 000 Ft (Forrás vs. 2022)

GYORS-KOMBI 1 000 000 Ft 784 825 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

215 175 Ft (Forrás vs. 2022)

IDPA 2 740 000 Ft 1 026 713 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

1 713 287 Ft (Forrás vs. 2022)

STEEL CH 1 600 000 Ft 0 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

1 600 000 Ft (Forrás vs. 2022)

IMSSU 1 900 000 Ft 1 446 179 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

453 821 Ft (Forrás vs. 2022)

IPSC 2 600 000 Ft 2 315 592 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

284 408 Ft (Forrás vs. 2022)

GYORSPONT 2 100 000 Ft 1 713 797 Ft (2022-ben ténylegesen felhasznált összeg)

386 203 Ft (Forrás vs. 2022)

MDLSZ önálló szakági keretei
(A 2023. évi rendes közgyűlés elé terjesztve - 2023.03.18.)




