Az MDLSZ 2012.11.17‐ei Rendkívüli Közgyűlésének
jegyzőkönyve

Idő:
Helyszín:

2012.11.17 szombat
4026 Debrecen, Péterfia utca 49, Hotel Óbester
konferencia terem

Elnök

Halasi Mihály

Felszólalás

Rábaközi Erika

Elnök

Határozati
felterjesztés
Határozati
javaslat

Szavazás

1.

Határozat

2012.11.17/1

Levezető
Elnök
Felszólalás

: Megállapítja, hogy 10:00‐kor a közgyűlés nem
határozatképes, így 11:00‐tól megismételt közgyűlés
keretében megnyitja az ülést.
11:00‐kor a közgyűlés megnyitásra kerüt.
: Kéri, hogy Ő, mint a Felügyelő Bizottság vezetője legyen
a Levezető Elnök.
: Közgyűlést Levezető Elnök személyére javaslatot tesz
Rábaközi Erika személyében.
: A közgyűlés elé terjeszti, hogy kéri a közgyűlést
szavazzon a Levezető Elnök ‐ Rábaközi Erika mint a
Közgyűlést Levezető Elnök személyének
megválasztásáról.
: A közgyűlés egyhangúlag megszavazzta Rábaközi Erikát a
Közgyűlés Levezető Elnökének tisztjére.
: A Közgyűlés határozatban megbízza Rábaközi Erikát a
2012.11.17‐ei rendkívüli közgyűlés Levezető Elnöki
tisztségének betöltésével.
: Kéri a közgyűlést tegyen javaslatot a Közgyűlési
Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők személyeire.
: Javaslatok: Gyenes András ‐ jegyzőkönyv vezető, Kovács
Ferenc ‐ jegyzőkönyv hitelesítő, Virág Lászó ‐
jegyzőkönyv hitelesítő.
: A közgyűlés elé terjeszti és egyenkénti szavazást kér
Gyenes András ‐ jegyzőkönyv vezető, Kovács Ferenc ‐
jegyzőkönyv hitelesítő, Virág Lászó ‐ jegyzőkönyv
hitelesítő megszavazásáról.
: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza Gyenes Andrást a
Közgyűlés Jegyzőkönyv Vezető tisztjére.
: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza Kovács Ferencet a
Közgyűlés Jegyzőkönyv Hitelesítő tisztjére.

határozati rész

határozati rész
határozati rész

határozati rész

Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

Szavazás

2.

Szavazás

3.

Szavazás

4.

: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza Virág Lászlót a
Közgyűlés Jegyzőkönyv Hitelesítő tisztjére.

határozati rész

Határozat

2012.11.17/2

: A Közgyűlés határozatban megbízza a 2012.11.17‐ei
rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének Gyenes
Andrást, jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács Ferencet és
Virág Lászlót.
: Felhívja a figyelmet, hogy a Közgyűlésről csak abban az
esetben készülhet hangfelvétel, ha azt a közgyűlés
megszavazza.

határozati rész

Levezető
Elnök

határozati rész
határozati rész
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Levezető
Elnök
Szavazás

Határozati
javaslat
5.

Határozat

2012.11.17/3

Levezető
Elnök

: A Közgyűlés elé terjeszti a hangfelvétel készítésének
lehetőségét.
: A közgyűlés egyhangúlag megszavazza a hangfelvétel
készítését.
: A Közgyűlés megszavazta és határozatban elfogadta a
hangfelvétel készítését a 2012.11.17‐ei rendkívüli
közgyűlésről.
: Ismerteti a napirendi pontokat.

határozati rész
határozati rész
határozati rész

: 1. napirendi pont: Felügyelő bizottság beszámolójának
elfogadása.
: 2. napirendi pont: állásfoglalás az európai sziluett lövő
szövetséghez való csatlakozás
: 3. napirendi pont: MDLSZ fegyelmi szabályzat elfogadása

Felszólalás

Párbeszéd
alakult ki.
Felszólalás

Levezető
Elnök
Elnök

Levezető
Elnök

: 4. napirendi pont: MDLSZ fgyelmi bizottság elnökének
megválasztása
: Megállapítja, hogy további napi rendi pont javaslat nem
érkezettt, illetve hogy már nem érkezhet.
Zakubszki Gábor ‐ : Felhívja a figyelmet, hogy a Közgyűlési napi rendi
Mesterlövész SE
pontokok között is szereplő fegyelmi szabályzat
kérdésére.

Zakubszki Gábor ‐ : Napi rendi pontokról szavaznia kell a közgyűlésnek
Mesterlövész SE
egyenként.

Halasi Mihály

: Tájékoztat, hogy nem kell a napi rendi pontokat
egyenként megszavazni.
: Tájékoztat, hogy 1 javaslat jött még a rendkívüli
közgyűlés napi rendi pontjaihoz, de az határidőn túl
érkezett és nem volt mód annak napirendre való
tűzésére.
: Azt ígérte meg a javaslatot megküldőnek, hogy
személyesen fogja kérni a közgyűlésen napirendi
pontokon kívül e kérdés felvetését ‐ Vincze Zoltán
részéről.
: Első napi rendi pont ismertetése.
: Felügyelő Bizottság Beszámolójának felolvasása.
: Tájékoztat, hogy a FB 3. tagja a munkától elzárkózott.

Felszólalás

: VB alatt történt haláleset kapcsoán felszólalás történt.
: További felszólalások, párbeszéd.
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FB tag
felszólalása

Gyenes András ‐
Pegazus SE

: Felhívja a figyelmet, hogy a beszámolóban leírtak
alapján, NAV, Építési hatóság és munkafelügyelőség által
kezdeményezett hatósági vizsgálatokkal kell számolni.

Elnök

Halasi Mihály

: Reflektál az FB Beszámolójára.
: Elmondja, elsődleges célnak tekintette a VB sikeres
megrendezését, melynek helyszínére célszerűségi
okoknál fogva debrenceni lőtér lett kijelölve.
: Elmondja, hogy e mellett az Elnökség megosztott volt,
mely további nehézségeket okozott a szervezés
lebonyolításában.
: Elmondja, minden intézkedés mögött Elnökségi Döntés
volt.
: Elmondja, bár egyszerűbb lett volna egy szervező céget
megbízni az események lebonyolításával, de ennek
költségbecslése az elfogadható mérték felett állt, így az
Elnökség vállalta a VB feladatok megszervezését
megosztva.
: Elmondja, kétségtelen, hogy esetekben adminisztratív
hiányosságok lehetnek, vállalta, hogy minden kritikus
helyzetben személyesen járt el.

Felszólalás

Elnök
Felszólalás

Vincze Zoltán ‐
Debrenceni
lövészsoprt SE
Halasi Mihály

: Elmondja, hogy a VB szervezés rengeteg gyalog
munkával járt.
: Javasolja, pontról pontra haladjon végig ismét a
Levezető elnök a beszámolón és nevezzék meg az egyes
vitatott kérdésekben a felelősöket.
: Elmondja, mindenért személyesen vállalja a felelősséget.

Szalai László ‐
Kapos Balation

: Elmondja, májusi közgyűlési döntés volt, hogy 50.000
forint feletti kifizetéseket a FB hagyjon jóvá.
: Kérdése hány kifizetés volt, ebből mennyit hagyott jóvá
az FB?
: Elmondja, hogy nagyon kevés esetben kereste meg az
Elnökség az FB‐t jóváhagyással, a kifizetések mintegy
90%‐a az FB jóváhagyása nélkül történt.

Levezető
Elnök

Felszólalás

Sötét Gábot ‐
Mesterlövész SE

: Elmondja, hogy köszöni az FB munkáját.
: Kérdezi, történt‐e pénzügyi visszaélés?
: Kérdezi, hogy mi az FB állásfoglalása az
összeférhetetlenségi esetekben.
: Elmondja, hogy az általa látott visszajelzések szerint ez a
VB volt az eddigi legjobb VB, melyet köszön a
világszövetség.
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: Kérdezi, hogy a megmaradt anyagok rendezése hogyan
zajlik.
: Kérdezi, van‐e kimutatás, ajándéklista, mi mennyibe
került?
Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök

Felszólalás

Krizsán Károly,
alelnök, régió
igazgató

: Elmondja, visszaélés ‐ ha volt ‐ megállapítása nem az FB,
hanem a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
: Elmondja, hogy az összeférhetetlenség már megtörtént,
ezzel e percben az FB nem foglal állást a beszámolón
leírtakon kívül.
: Elmondja, ajándék tárgy analaitikát nem talált.
: Elmondja, a VB sikere átüt a világban.

: Elmondja, gyakorlatban az Elnök felelős volt mindenben.

Felszólalás

Matuska Pál ‐
biharsarki SE

Felszólalás

Elsier László ‐
Remmington

FB tag
felszólalása

Gyenes András ‐
Pegazus SE

Levezető
Elnök

: Elmondja, hogy értékeli, hogy az Elnök ‐ nyugati
mintához hasonlóan ‐ vezette a VB ügyvitelét.
: Elmondja, meglepődött az FB jelentésen.
: Kérdezi, mi a további ügyvitel módja?
: Elmondja, a VB sikere különböző cikkeken keresztül
látható.
Kérdezi, hogy történt‐e visszalélés, igen vagy nem?
: Elmiondja, ahogy elhangzott, a visszaélések
megállapítása közgyűlés hatáskörébe tartozik.
: Elmondja, hogy a feltárt hibák javítása Önrevízióban kell
megtörénjen, melyben közre kell működnie minden
érintett félnek, egyesületnek, tisztségviselőnek, egyben
közgyűlésnek.
: Elmondja, hogy az Önrevízióra lehetősége van a
Szövetségnek, de záros határidőn belül meg kell tennie.
Ennek elmulsztása súlyos következményekkel jár
hatósági szempontból.
: Elmondja, senki nem vitatja az eredményeket, de 2 év
állt rendelkezésre arra, hogy szabályosan legyen
felépítve a VB.
: Elmondja, a hiányosságokra a felügyelő szervek
válaszokat fognak várni.
: Elmondja, hogy az FB célja, hogy a szövetség a törvényes
kereteken belül és rendben haladjon tovább,
alapszabályt betartva.
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Felszólalás

Puskás Géza ‐
puskás
lövészsport
egyesület

: Elmondja, egyesülete részére ez a VB milyen hatással és
kiifizetésekkel volt.

Levezető
Elnök
Szavazás
Határozat

Határozati
javaslat
6.
2012.11.17/4

: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti fel az FB jelentését.

Párbeszéd
alakult ki.
Elnök

Halasi Mihály

Párbeszéd
alakult ki.
További
Felszólalások
történtek.

Felszólalás

Felszólalás

Pethő László ‐
Debreceni
lövészsuli SE
Kelemen László ‐
DBLE

Levezető
Elnök

határozati rész

: 27 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodott, 1 Kint
határozati rész
: A Közgyűlés határozatban elfogadta a Felügyelő
határozati rész
Bizottság 2012.11.17‐ei rendkívüli közgyűlésre készített
beszámolóját.

: Bejelenti, Lemond Elnökségi tagi és Elnöki tisztségéről,
azzal a megjegyzéssel, hogy maximális mértékben
közreműködik a további, szövetséget érintő
feladatokban.
: Bejelenti, lemond Elnökségi tagi tisztségéről.

: Bejelenti, lemond Elnökségi tagi tisztségéről.
: Megállapítja, hogy az Enökség határozat képtelen.
: Megállapítja, hogy legalább három fős ügyvivő testület
választása szükségszerű a következő tisztújításig.

Felszólalás
Felszólalás
Felszólalás

Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök

Horváth Ede ‐
Para Gun
Vincze Zoltán ‐
Debrenceni
lövészsoprt SE

: Javasolja Krizsán Károly, Kovács Attila urakat.
: javasolja Vincze Zoltánt.
: Elmondja, nem vállalja a feladatot.

: Elmondja, az ügyvezető testület feladatai:
:
:
:
:
:

Alapszabály kérdések tisztázása.
Szövetségi ügyek vitele.
Tagfelvétel nem történhet.
Feltárt hiányosságok javítása.
Jelölő bizottság állítása.
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Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök

: Összegzi, hogy Krizsán Károly, Rábaközi Erika és Nagy
Károly mint ügyvezető tagi jelöltekre érkezett javaslat.
határozati rész
: A közgyűlés elé terjeszti és egyenkénti szavazásra
bocsájtja az ügyvivő testület tagi jelöltek Krizsán Károly
és Nagy Károly mint ügyvivő testület tagok és Rábaközi
Erika mint ügyvivő testület tag és vezető elfogadását és
megbízását.
: A Közgyűlés egy tartózkodott szavazattal egyhangúlag határozati rész
megszavazza az Ügyvivő Testület vezetőjének Rábaközi
Erikát.
: A Közgyűlés egyhangú Igen szavazattal megszavazza az határozati rész
Ügyvivő Testület tagjának Krizsán Károlyt.

Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

Szavazás

7.

Szavazás

8.

Szavazás

9.

: A Közgyűlés egyhangú Igen szavazattal megszavazza az
Ügyvivő Testület tagjának Nagy Károlyt.

határozati rész

Határozat

2012.11.17/5

: A Közgyűlés határozatában megbízza Krizsán Károlyt és
Nagy Károlyt az ügyvivő testület tagjaiként, valamint
Rábaközi Erikát ügyvivő testület tagjaként és
vezetőjeként. A megbízás a következő tisztújításig szól.

határozati rész

Levezető
Elnök
Szünet

: A Szövetségi Titkárt megkéri, hogy mostantól kifizetés
nem lehet, illetve nem lehet tagfelvétel.
: 13:15‐13:33
: Szünet alatt távozottak: 22; 23; 8; 9; Szavazásra
jogosultak száma: 27

Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

határozati rész
: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő, hogy a VB
rendezés körülményeinek tisztázására és hibák javítására
bevonja a volt Elnököt, jelenlegi tagokat és közgyűlést.

Szavazás
Határozat

10.
2012.11.17/6

: 27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint
határozati rész
: A közgyűlés megbízza az ügyvezető testület, hogy a VB határozati rész
rendezés körülményeinek tisztázására és hibák javítására
vonja be a volt Elnököt, jelenlegi tagokat és a közgyűlést.

Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök
Párbeszéd
alakult ki.

: Megjegyzi, hogy a Főtitkárnak nincs megbízása, melyet
az Elnökségnek pótolnia kell.

6/10

Az MDLSZ 2012.11.17‐ei Rendkívüli Közgyűlésének
jegyzőkönyve
Levezető
Elnök
Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

Szavazás
Határozat

11.
2012.11.17/7

Párbeszéd
alakult ki.
Felszólalás

Halasi Mihály

Levezető
Elnök
Felszólalás

Nagy Károly ‐
Pegazus SE

Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök

határozati rész

határozati rész
határozati rész

: Tájékoztat, hogy Elnökségi ülés alapján Vajda Mikós
megbízásra került a VB alatti gondnoki munkák
ellátására.
: Vajda Miklós részére 10X15.000 HUF kifizetését az
ügyvezető testület kezdeményezni fogja.
: Kérdezi, mennyi a Szövetség jelenleg ismert egyenlege?

: Összegzi, mintegy 1.300.000 HUF lekötés, 600.000 HUF
folyószámla egyenleg és 110.000 HUF készpénz.

Felszólalás
Felszólalás

: Tájékoztat, hogy a VB rendezésében közreműködött F1
computer KFT jogos számlát nyújtott be, melynek
kifizetése időszerű.
: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő, hogy az F1
computer VB‐vel kapcsolatos jogosan benyújtott
számlája kifozethető‐e?
: 25 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodott, 0 Kint
: A közgyűlés megbízza az ügyvezető testületet, hogy az
F1 computer számára a jogos számlákat fizesse ki.

Krizsán Károly,
alelnök, régió
igazgató

: Megjegyzi a VB rendezésének 10%‐a célként meg kellett
volna maradjon.
: Ismerteti a további pontokat.
: Anyagkészletre vonatkozó kimutatások rendezésére terv
kell készüljön.
: Nemzetközi szervezetek támogatják a magyarországi
lövészetet különböző formában, esetleges EB rendezést
is kilátásba helyeztek. 10 éves programról van szó.
: Elmondja, az anyagkészlet kezelése fontos, mivel ezek
későbbi rendezvényeken is szükségesek lesznek.
: A következő közgyűlés időpontjára 2012.12.09‐ét
javasolja.
: Kifejtésre került a Deblyn szerződés.

Párbeszéd
alakult ki.

: Kifejtésre került a szövetség jelenlegi IMSSU és az
európai alszövetséggel való kapcsolata.
: 2. napi rendi pont ismertetése

Levezető
Elnök
Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő, hogy az Európai
Szövetséghez való tagságot a közgyűlés támogatja‐e?

határozati rész

Szavazás

12.

: 27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint

határozati rész
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Határozat
Levezető
Elnök
Felszólalás
Felszólalás

Felszólalás

Levezető
Elnök
Szavazás
Határozat

Levezető
Elnök

Felszólalás
Levezető
Elnök
Szavazás
Határozat

Levezető
Elnök
Levezető
Elnök

2012.11.17/8

: A közgyűlés határozott, hogy az MDLSZ csatlakozzon az
IMSSU Európai alszövetségéhez.
: Ismerteti a további pontokat.

Szalai László ‐
: Elmondja, hogy a fegyelmi szabályzat egyes pontokon
Kapos Balation
ellentmond a sporttörvénynek.
Zakubszki Gábor ‐ : Elmondja, hogy a fegyelmi szabályzatban meghatározott
Mesterlövész SE
határidők egyes esetekben ellentmondanak a
sporttörvénynek.
Vincze Zoltán ‐
: Elmondja, hogy a fegyelmi szabályzatban több olyan
Debrenceni
pont van, mely Elnökségi dontésbe sorol Közgyűlés
hatáskörébe tartozó kérdéseket.
lövészsoprt SE
Határozati
: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő, hogy az ügyvezető
javaslat
testület foglalkozzon‐e a fegyelmi szabályzat
átdolgozásával, szükségességével?
13.
: 25 Igen, 0 Nem, 2 Tartózkodott, 0 Kint
2012.11.17/9
: A közgyűlés határozott, hogy az ügyvezető testület
foglalkozzon a fegyelmi szabályzat átdolgozásával és
szükségességének megállapításával.
: Megállapítja, hogy a Fegyelmi Bizottság elnökének
meghatározásáról jelenleg nem lehet dönteni.
: Megállapítja, hogy a Fegyelmi Bizottság tagjai nem
ismeretesek.
Halasi Mihály
: Elmondja, hogy a Fegyelmi Bizottság vezetője lemondott
tisztségéről.
Határozati
: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő, hogy a következő
javaslat
közgyűlésen a fegyelmi bizottság újraválasztásra
kerüljön.
14.
: 27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint
2012.11.17/10
: A közgyűlés határozott, hogy a következő közgyűlésen a
fegyelmi bizottság minden tagja és vezetője
megválasztásra kerüljön.
: Összegzi, hogy a következő közgyűlés Budapesten
2012.12.09‐én lesz megtartva.
: Jelölő bizottság felállítását javasolja. Összegzi a
javaslatokat:
: Budapest: Virág László ‐ jelölő bizottság tag és elnök.

Levezető
Elnök

Határozati
javaslat

Szavazás

15.

Szavazás

16.

határozati rész

határozati rész

határozati rész
határozati rész

határozati rész

határozati rész
határozati rész

: Dunántúl: Gerencsér Miklós ‐ Göcsei SE
: Tiszán túl: Hüse Csaba ‐ DBLE
: Közgyűlés elé szavazásra terjeszti elő Gerencsér Miklós
és Hüse Csaba urakat mint a jelelő bizottság tagokat és
Virág László urat mint jelölő bizottság vezetőt.

határozati rész

:
:
:
:

határozati rész
határozati rész
határozati rész
határozati rész

Virág László ‐ Karinty SE
27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint
Gerencsér Miklós ‐ Göcsei SE
27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint
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Szavazás

17.

Határozat

2012.11.17/11

Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök
Párbeszéd
alakult ki.
Levezető
Elnök
Szavazás
Határozat

Zárás
Felszólalás

Felszólalás

: Hüse Csaba ‐ DBLE
: 27 Igen, 0 Nem, 0 Tartózkodott, 0 Kint
: A közgyűlés határozott, hogy a jelölő bizottság tagjai
legyenek Hüse Csaba és Gerencsér Miklós, valamint
Virág László jelölő bizottság vezető. A bizottság a
következő közgyűlésre tegyen javaslatot
tisztségviselőkről.

határozati rész
határozati rész
határozati rész

: Szövetségi telefonok leadása szükséges.

Határozati
javaslat
18.
2012.11.17/12

Krizsán Károly,
alelnök, régió
igazgató
Vincze Zoltán ‐
Debrenceni
lövészsoprt SE

: A közgyűlés elé terjeszti, hogy Took László titkár
határozati rész
munkáját folytatssa a következő tisztújításig.
: 26 Igen, 0 Nem, 1 Tartózkodott, 0 Kint
határozati rész
: A közgyűlés határozatában megbízza Took Lászlót, hogy határozati rész
a főtitkári munkáját folytatssa a következő tisztújításig.
2012.11.17 15:17
: Köszöni mindenkinek a munkát

: napirendi pontokon kívül utánpótlás nevelő program
létrehozását szorgalmazza, kéri a tagok támogatását,
közreműködését.

Budapest, 2012.11.19

A jegyzőkönyv hiteléül:

Kovács Ferenc ‐ jegyzőkönyv hitelesítő

Virág László ‐ jegyzőkönyv hitelesítő

Gyenes András ‐ Jegyzőkönyv vezető
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Átvette:

Rábaközi Erika ‐ ügyvivő testület vezető
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