Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség 2006. május 28.
rendes közgyűlésének jegyzőkönyve
Helye: Hotel Platán Debrecen Ideje: 2006. május 28.
Halasi Mihály: Megállapítja, hogy mivel 1000 órakor szavazatszámlálást végzett és nem volt
meg a határozatképességhez szükséges szavazat, a meghívónak, és az alapszabálynak
megfelelően egy óra múlva immár a megjelentek számától függetlenül határozatképes a
közgyűlés. Megállapítja, hogy a mandátumok megvizsgálása után 12 érvényes szavazattal
rendelkező küldött van jelen. Levezető elnöknek önmagát javasolja, amit a küldöttek
egyhangúan tizenkét szavazattal elfogadnak. Jegyzőkönyvvezetőnek Babits Lászlót, míg
jegyzőkönyv hitelesítőnek Béres László és Györfi Tamás urakat javasolja. A küldöttek
mindkét javaslatot egyhangúan tizenkét szavazattal elfogadták.
Babits László: Az előzetesen a meghívóban közöltek szerint a következő napirendi pontot
javasolja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beszámoló az elnökség munkájáról
A szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása
Közhasznúsági beszámoló elfogadása
A felügyelő bizottság beszámolója
Elnökségi tag választása
A szövetség státusza és az ehhez szükséges alapszabály módosítás

A küldöttek a napirendi pontot egyhangúan tizenkét szavazattal elfogadták.

1. napirendi pont
Halasi Mihály: Felolvassa az elnökség munkájáról készült beszámolót: „2005-ben az
elnökségünk öt alkalommal tartott elnökségi ülést. De az egyes ülések közötti időszakokban,
illetve a versenyeken való találkozásokkor is megbeszéltük a felmerülő kérdéseket. Az elmúlt
évben 20 IPSC 7 IMSSU 3 military és 3 steel challenge és 7 gyorspont versenyt rendezett a
szövetség. Nagy örömünkre a dunántúli területen a Göcsej Se mellet a Szt. Hubertus
Szituációs LK is rendezett versenyt. Sajnos a budapesti egyesületek versenyrendezése az
elmúlt évben is elenyésző volt, a bevállalt versenyekből elmaradt hét verseny is mind
budapesti volt. Tavaly is meghirdettük a Nyílt Postaversenyünket, melyet négy helyszínen
lehetett teljesíteni. Százhárom versenyző nevezett. A kategóriák szerinti megoszlás azt
mutatja, hogy a standard a legnépszerűbb 45 versenyzővel, openben 26, productionban 24,
revolverben pedig 8 neveztek. Két egyesület lépet be szövetségünkbe az elmúlt évben, a Bel
SE és az Ikarus Lövész Sport Egyesület. A Debreceni Rendőr SE kilépet, kizárásra, törlésre
nem került sor. 2005 december 31.-én 460 leigazolt versenyzőnk volt, ebből 39-en az elmúlt
évben léptek be. Összesen 155 versenyző váltott rajtengedélyt (136 IPSC, 28 IMSSU, 37 steel
challenge, 17 gyorspont és 13 military). A szövetségnek 2005-ben is volt alkalma, hogy
támogassa a világversenyekre utazó versenyzőket, illetve az OB-k rendezését. Az IMSSU
Európa Bajnokságra utazó versenyzőket nevezési díját a szövetség támogatás címén fizette
(82.000 Ft), az országos bajnokságokat pedig a kupák biztosításával támogatta a szövetség. A
magyar versenyzők a Csehországban megrendezett Európa bajnokságon a következő
eredményeket érték el. Kiskaliberű sziluett puska „A” kategória Kossár Anikó 2. hely,
kiskaliberű könnyű puska „A” kategória Tóth Imre 2. hely, kiskaliberű puska csapat Európa
Bajnokság 5. hely Világkupa 5. hely. Az eredményekhez ezúton is gratulálunk.”
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Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés az elnökség
beszámolóját. A közgyűlés tizenkét igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

2. napirendi pont
Babits Melinda: Ismerteti a szövetség helyzetéről szóló pénzügyi beszámolót (melléklet).
Babits László: Ismerteti a 2006. évre tervezett költségvetést. (melléklet)
Halasi Mihály: szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a pénzügyi beszámolót és a 2006.
évre szóló költségvetést. A közgyűlés tizenkét igen szavazattal elfogadta pénzügyi beszámolót
és a költségvetést.

3. napirendi pont
Babits Melinda: Ismerteti a közhasznúsági jelentést (melléklet)
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a közhasznúsági
jelentést A közgyűlés tizenkét igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

4. napirendi pont
Galó Zsolt: Mint a felügyelő bizottság elnöke elmondja, hogy számviteli szakember,
könyvelő és könyvvizsgáló szakismeretét vette igénybe, az kapott anyag átvizsgálásához
szerinte a szövetség működése jogszerű, a gazdálkodása pedig megfelelő volt, nem bántak
pazarlóan a szövetség eszközeivel.
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a felügyelő bizottság
beszámolóját. A közgyűlés tizenkét igen szavazattal elfogadta a beszámolót.

5. napirendi pont
Babits László: Elmondja, hogy Glicza Csaba lemondott az alelnöki tisztségről és az
elnökségi tagságáról, valamint a napokban kapta kézhez Steiner Iván fax üzenetét amelyben
szintén lemondott az elnökségi tagságáról. Alelnöknek Szalai Lászlót míg elnökségi tagnak
Zakupszky Gábort javasolja.
Halasi Mihály: Megkérdezi a közgyűlést van –e valakinek egyéb javaslata. Mivel más
javaslat nem érkezet megkérdezi az érintetteket, hogy megválasztásuk esetén vállalják-e a
megbízatást. Mindkét jelölt kijelenti, hogy vállalja a tisztséget és annak ellátásának törvényi
akadálya nincs.
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a Magyar Dinamikus
Lövészsport Szövetség alelnökének Szalai Lászlót. A közgyűlés tizenegy igen szavazattal –
Szalai László tartózkodása mellet – megválasztotta alelnöknek.
Halasi Mihály: Szavazásra teszi fel a kérdést elfogadja-e a közgyűlés a Magyar Dinamikus
Lövészsport Szövetség elnökségi tagjának Zakupszky Gábort. A közgyűlés tizenegy igen
szavazattal – Zakupszky Gábort tartózkodása mellet – megválasztotta elnökségi tagnak.

6. napirendi pont
Babits László: A következő határozat elfogadását javasolja a közgyűlésnek: A Magyar
Dinamikus Lövészsport Szövetség közgyűlése a szövetség típusával és működésével
kapcsolatban megerősíti és elhatározza, hogy 11. kiadású jelenleg érvényben lévő
alapszabálya szerint működik az 1989. évi II. törvényben megszabott önkormányzatiság
elveinek megfelelően, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 28.§ nak 1-5.-ig pontjáig terjedően
valamennyi kritériumnak eleget téve. Nem felel meg a 2004. évi I. törvény 20.§ 4-5.
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bekezdéseinek, mert két olyan nemzetközi sportági szakszövetség tagja melyek nem tagjai az
AGFIS-nak, illetve sportágaik nem elismertek a NOB által, így országos sportági szakszövetség
a Fővárosi Bíróság 14.Pk.60.191/1999/13 számú 14.Pk.125/2003.1 számra javított Végzése
ellenére nem lehet. Ugyanakkor a 2004.évi I.tv. 28.§ pontjainak mindenben való megfelelése
okán mert a két nemzetközi szakszövetség (IPSC,- International Practical Shooting
Confederation, postacím: Nick Alexakos, President, Po Box 972, Oakville, Ontario, Canada L6J
9Z9, illetve az IMSSU,- International Metallic Silhouettes Shooting Union, postacím: JeanPierre Beurtheret, IMSSU General Secretary, 29 bd, Jules Sandeau, 75016 Paris, France )
melyeknek szövetségünk a tagja megfelel a törvény szabta követelményeknek, azaz mindkét
nemzetközi szakszövetség több mint három kontinensen, több mint tizenöt tagszervezettel
rendelkezik, és mindkét nemzetközi szakszövetség sportágában több mint öt éve szervez
kontinens - és Világbajnokságokat. Szövetségünk pedig eleget tesz a 2004.évi I. Tv. 28.§ (2)
bekezdés d), e), f), pontjainak azzal az eltéréssel, hogy jelenleg a „sportági országos
szakszövetségek” nyilvántartásában szerepel 56.sz. alatt. Ugyanakkor sportágainkban sem
szakszövetség sem sportszövetség nem működik és nem is működhet, mert a fent nevezett
nemzetközi szakszövetségeknek magyarországi kizárólagos tagja és sportágaik hazai képviselője
a Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség. A fentieknek megfelelően szövetségünk a 2004.évi
I. Tv. 19.§ (3) bekezdés b) pontja alatt nevesített sportági szövetségként működik. Ennek
megfelelően szövetségünk kéri a Fővárosi Bíróságot, hogy a 2004.évi I. Tv. 24§ (1) bekezdés
i) pontja alapján a bíróság alatt nevesített sportági szövetségként a 19.§ (4)
pontjának és a 28.§ (6) pontjának megfelelően vegye nyilvántartásba. Javasolja
a közgyűlésnek, hogy a 2004.évi I. Tv. 24§ (1) bekezdés i) pontjának megfelelően
mondja ki a szövets ég átalakulását.

A közgyűlés tizenkét igen szavazattal kimondta a szövetség átalakulását.
Mivel több kérdés, javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr berekeszti a közgyűlést.

Babits László
jegyzőkönyvvezető

Halasi Mihály
levezető elnök

Györfi Tamás
Jegyzőkönyv hitelesítő

Béres László
jegyzőkönyv hitelesítő
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