
Magyar Sportlövők Szövetsége 

Küldöttgyűlési határozatok 

2021. május 10. 

 
 

1/2021. sz. küldöttgyűlési határoz 

A küldöttgyűlés 80 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 

küldöttgyűlés levezető elnöke Dr. Mihály István úr legyen. 

 

2/2021. sz. küldöttgyűlési határoz 

A küldöttgyűlés 84 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 

jegyzőkönyvet Horváth Ágnes, az MSSZ irodavezetője vezesse. 

 

3/2021. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 83 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 

küldöttgyűlés teljes anyagáról hang és videófelvétel készüljön. 

 

4/2021. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 80 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 

küldöttgyűlés mandátumvizsgáló biztosa Nagy Mátyás legyen. 

 

5/2021. sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 76 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőket: Pál-Plichta Györgyi (KSI küldöttje) és Tobak 

Balázs (Fejér megyei küldött) személyében. 

 

6/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 83 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

küldöttgyűlés napirendi pontjait, amelyek az alábbiak: 

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Elnöki beszámoló a sportág 2020. évi szakmai tevékenységéről 
Előterjesztő:  Nagy György – elnök    

2.) A számviteli törvény szerinti 2020. évi beszámoló, közhasznúsági jelentés. 
Előterjesztő:   Nagy György – elnök 

3.) A Felügyelő Bizottság beszámolója. 

Előterjesztő:   Lőrincz János – a Felügyelő Bizottság elnöke 

4.) A 2021. évi pénzügyi terv (költségvetés) 
Előterjesztő:   Nagy György – elnök 

      5.) A Magyar Sportlövők Szövetsége Alapszabályának módosítása. 

Előterjesztő:   Sinka László – főtitkár 

 

7/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 82 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy a 

2., 3., 4. napirendi pontokat együttesen tárgyalja a küldöttgyűlés. 
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8/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 85 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elnöki 

beszámolót a sportág 2020. évi szakmai tevékenységéről. 

 

9/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 82 „igen” szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a számviteli 

törvény szerinti 2020. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést. 

 

10/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 82 „igen” és 1 „tartózkodással”, ellenszavazat nélkül elfogadta a Felügyelő 

Bizottság 2020. évi beszámolóját. 

11/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 86 „igen” és 1 „tartózkodással”, ellenszavazat nélkül elfogadta a 2021. évi 

pénzügyi tervet (költségvetést). 

 

12/2021 . sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 80 „igen” szavazattal, 1 „nem” és 5 „tartózkodással” elfogadta a Magyar 

Sportlövők Szövetsége Alapszabályának módosítását. 

 

Tisztújító küldöttgyűlési határozatok 

2021. november 15. 
 

13/2021. (11. 15.) sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 98 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 

Horváth Ágnes irodavezetőt a küldöttgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.  

 

14/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 102 igen szavazattal 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy a küldöttgyűlés teljes anyagáról hang és videófelvétel készüljön. 

 

15/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 103 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta, 

hogy a küldöttgyűlés mandátumvizsgáló biztosa Nagy Mátyás legyen. 

 

16/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 100 igen szavazattal, 2 tartózkodással, ellenszavazat nélkül elfogadta a 

küldöttgyűlés jegyzőkönyv hitelesítőinek Belkovics Bélát és Keczeli Zoltánnét. 

 

17/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A küldöttgyűlés 107 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a 

küldöttgyűlés napirendi pontját: 

A Magyar Sportlövő Szövetség elnökének, alelnökeinek, elnökségi tagjainak, valamint a 

Felügyelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása. 
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18/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 112 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül megválasztotta Nagy György urat a Magyar Sportlövők Szövetsége 

elnökének. 

 

 

19/2021. (11. 15.) sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése Boros Györgyöt (104 igen, 2 nem, 1 

tartózkodás), Kissné Oroszi Editet (87 igen, 9 nem, 11 tartózkodás), Mergancz Sándort 

(95 igen, 3 nem, 9 tartózkodás) és Dr. Molnár Attilát (85 igen, 13 nem, 9 tartózkodás) a 

Magyar Sportlövők Szövetsége alelnökeinek megválasztotta. 

 

20/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése elnökségi tagnak választotta 

Ablonczy Orsolyát (82 igen, 12 nem, 15 tartózkodás), Fodor Lászlót (82 igen, 14 nem, 13 

tartózkodás), Dr. Gáspár Miklóst (74 igen, 17 nem, 18 tartózkodás), Hegyi Norbertet (78 

igen, 18 nem, 13 tartózkodás), Keczeli Zoltánt (87 igen, 10 nem, 12 tartózkodás) , 

Kisvárdai Istvánt (78 igen, 14 nem, 12 tartózkodás), Nagy Bélat (86 igen, 12 nem, 11 

tartózkodás), id. Péni Istvánt (68 igen, 28 nem, 13 tartózkodás), Sinka Lászlót (96 igen, 9 

nem, 4 tartózkodás) és Laczik Zsoltot (77 igen, 19 nem, 13 tartózkodás). 

 

21/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése Lőrincz Jánost (99  igen, 4 nem,  2 

tartózkodás) a Felügyelő Bizottság elnökének megválasztotta. 

 

22/2021. (11. 15.)  sz. küldöttgyűlési határozat: 

A Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése megválasztotta a Felügyelő 

Bizottság tagjainak: Horváth Zsoltot (82 igen, 10 nem, 8 tartózkodás), Nagy 

Mátyást (83 igen, 14 nem, 2 tartózkodás), Pető Lászlót (78 igen, 13 nem, 10 

tartózkodás) és Rábaközi Erikát (66 igen, 35 nem, 4 tartózkodás). 

 

 


