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                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének kibővített üléséről      
 
Időpont: 2012-08-17-18.00. 
 
Helyszín: 4026 Debrecen Péterfia u. 49. sz. Óbester Hotel. 
 
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,  
                         Krizsán Károly alelnök, Zatik László elnökségi tag,  
                         Pető László elnökségi tag és Kelemen László elnökségi tag urak  
                         távbeszélőn keresztül vesznek részt a határozatok meghozatalában. 
 
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár,  
                                       
                 
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. 
 
A továbbiakban az Elnökség  az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg. 
 

1. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a MDLSZ ellen indított 
Főügyészségi vizsgálat újabb szakaszához érkezett. A Főügyészség által 
bekért  és hiánytalanul rendelkezésre bocsátott iratanyag 
áttanulmányozását követően folyó hó 13-án az elnök személyes 
meghallgatására került sor. A meghallgatás során sikerült tisztázni néhány 
félreértést, majd a Főügyésznő kérdéseire adott teljes körű tájékoztatással 
minden nyitott kérdés megválaszolásra került. Az ügyben  határozat  hozatal 
egy héten belül várható. 

2. Toók László főtitkár az Elnökség elé tárja, hogy korábban az éves 
közgyűlésen is többen kifogásolták a főtitkár szakképesítésének hiányát, 
erre tekintettel kezdeti lépéseket tett saját személyének beiskolázására sport 
menedzseri szakképzésre. A képzés ez év szeptemberben indul, a képzés 
költsége mintegy 220.000.-Ft, ehhez járul hozzá a képzés helyszínére- 
Budapestre történő utazás heti rendszerességgel 1 éven keresztül. Becslése 
szerint a Szövetség számára mindösszesen 850-900 EFt költség teherrel jár 
a beiskoláztatás, illetve a kívánt szakképesítés megszerzése. Az Elnökség 
döntését kéri a beiskolázás kérdésében. Zatik László kérdése a MDLSZ 
pénzügyi stabilitására irányul, nevezetesen arra, hogy a képzés költség 
igényét képes –e a Szövetség megfinanszírozni anélkül, hogy  a Szövetség 
működésében ez bármilyen zavart okozna. Halasi Mihály válaszában kifejti, 
hogy  a MDLSZ pénzügyi helyzete stabil, a gazdálkodás szigorú keretek 
között tartásának köszönhetően folyamatosan jelentékeny lekötött 
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pénztartalékkal rendelkezünk. A 2012 év pénzügyi tervében 5,6 MFt 
költséggel szemben 5,9 MFt bevétel van tervezve, jelen körülmények között 
minden feltétel adott, hogy a tervezett értékek teljesüljenek. A képzés 
költségeit a Szövetség probléma  mentesen képes megfinanszírozni. 
Krizsán Károly Alelnök kinyilvánítja azon óhaját, hogy a kívánt 
szakképesítés megszerzése után a főtitkár úr még huzamosabb ideig lássa 
el a főtitkári teendőket, ezáltal a képzés költsége ne menjen veszendőbe. Ezt 
követően az Elnökség egyhangú döntéssel ( 5 igen) elhatározta Toók László 
főtitkár beiskoláztatását a sport menedzseri képzésre. 

3. Halasi Mihály felveti, hogy a Felügyelő Bizottság már az első jelentésében 
hangsúlyosan felvetette a főtitkár tevékenységének díjazását, indítványozza 
a kérdés megvitatását és rendezését. Zatik László szerint a felvetett 
kérdésben a határozat meghozatala nem egyszerű szavazás kérdése, 
hanem gondosan kiérlelt előkészítő munka (tanulmány) eredményeként 
későbbi időpontban kerüljön sor a döntés hozatalára. Az Elnökség 
egyhangú (5 igen) szavazással a főtitkár úr tevékenysége díjazásának 
kérdését későbbi időpontra halasztotta. 

4. Toók László főtitkár felveti, hogy a tagklubok fizetési fegyelme javult, de 
néhány klub továbbra is csak jelentős késedelemmel és többszöri sürgetés 
hatására ( vagy még akkor sem) hajlandó tartozását rendezni. Toók László 
hathatós intézkedést kér az Elnökségtől, mivel a fegyelmezetlenség 
szankció nélkül maradása rossz példát sugall a többi tagklub felé. 
Zatik László szerint továbbra is szigorúan az alapszabályban rögzített 
szabályok szerint kell eljárni. Toók László megjegyzi, hogy van olyan klub, 
amely több mint 1 éve nem rendezte tartozását, a rendezés helyett részlet 
fizetési haladékot kért ( és kapott) az Elnökségtől, ennek ellenére a mai 
napig nem rendezte a fizetendőket, a kizárás alól pedig  alaki hibákra történő 
hivatkozással és a tartozás kifogásolásával próbál kibújni. Az Elnökség 
egyhangú (5 igen) határozata: a fizetési fegyelem megsértése esetén 
minden esetben az alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni, vagyis: a 
főtitkár úr munkálja ki a tartozásokban érintettek nyilvántartását, felszólítást 
kell küldeni a tartozás sürgős (8 nap) rendezésére, ennek elmaradása esetén 
a tagsági viszonyt törléssel meg kell szüntetni. 

5. Toók László főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy az IPSC pisztoly OB  
megrendezésétől Szászvár visszalépett, helyette a PASC Szeged 
jelentkezett, az Elnökség állásfoglalását kéri. 
Az Elnökség egyhangú (5 igen) határozata: a 2012 évi IPSC pisztoly OB 
megrendezési jogát a Police Academy Sport Club Szeged kapja. 

        
      18.30-kor Puskás Géza és Kovács Attila urak megérkezését követően a VB  
      szervezésével  kapcsolatos aktuális feladatok, teendők megbeszélése vette  
      kezdetét. 

 
Puskás Géza bemutatja a VB programfüzet borítójának tervezetét  
véleményezés, jóváhagyás céljából. Halasi Mihály felhívja a figyelmet arra, 
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hogy a Felügyelő Bizottság már az éves rendes közgyűlésen is ellenezte az 
új MDLSZ logó használatát, arra hivatkozva, hogy a közgyűlés még nem 
hagyta jóvá az új logót, így addig a régi logó használata kötelező. Krizsán 
Károly szerint az új logót kellene használni, mivel a régi már túlhaladott., 
nem eléggé „dizájnos”. Zatik László egyetért Alelnök úr felvetésével. 
Kovács Attila szerint mivel  több mint egy éve az új logóval van reklámozva 
és bevezetve a VB , ezért célszerűtlennek tartja a régi logóhoz történő 
visszatérést. Halasi Mihály az Elnökség állásfoglalását kéri a logó 
kérdésében. Az Elnökség egyhangú határozata: a VB kiadványaiban az új 
logót kell használni, a döntésről a FB-t tájékoztatni kell és a legelső 
összehívásra kerülő közgyűlésen az új logó jóváhagyása szükséges. Az 
Elnökség a Programfüzet borítójának tervét jóváhagyta. 
Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB ideje alatt nagy 
teljesítményű nyomtató bérlése, vagy megvásárlása szükséges. A bérlésre 
és a vásárlásra vonatkozó írásos ajánlatok megvizsgálása után az Elnökség 
döntése: a Zatik László sporttárs által javasolt akciós ( 30 EFt ) áron 
beszerezhető változatot kell realizálni. 
Puskás Géza felveti, hogy több megrendelést kellene elindítani a VB 
szervezéséhez nélkülözhetetlen kellékek biztosításához, úgymint: 
bélyegzők, nemzet táblák, érmek, bírói pólók, zászlótartók. 
Halasi Mihály szerint a bírói pólók méret szortimentje szükséges a 
megrendelés lebonyolításához. A bírói pólók méret specifikációjának 
megadása Kovács Attila feladata, határidő: sürgős. Az érmek 
megrendeléséhez a darabszámok pontosítása szükséges, amely a felvetést 
követően megtörtént. 
Elnökségi döntés: a bemutatott árajánlatok alapján a szóban forgó 
kellékeket haladéktalanul meg kell rendelni, felelős: Elnök, határidő: 
azonnal. 
Halasi Mihály tájékoztatja az  Elnökséget, hogy a HM részéről a segítő 
állományt  nem tudják biztosítani, ezért a korábban érkezett ajánlatokból kell 
a kedvezőbbet kiválasztani, hogy a VB rendezésének egyik alapvető 
fontosságú kérdése megoldást nyerjen. Puskás Géza jelzi, hogy a Cívis 
papír Kft korábban benyújtott árajánlatát felülvizsgálta, majd az ajánlatot 
visszavonta. Elnökségi döntés: a korábban kedvezőbb ajánlatot tevő céget 
nyilatkoztatni kell, hogy az időközben lejárt érvényességi idejű  ajánlatát  
fent tartja-e, pozitív válasz esetén újabb ajánlat alapján csökkentett 
létszámmal a szerződés megkötését kell kezdeményezni. Határidő: sürgős, 
felelős: Elnök. 
Toók László kérdezi Alelnök urat, hogy a VB fő támogatói, nevezetesen az 
AKKAR, az orosz televízió és a további támogatást ígérő szponzorok 
részéről mikor várható a támogatási összeg érkezése, mivel eddig csak 
ígéretek hangzottak el. 
Krizsán Károly válaszában ígéretet tesz a támogatók sürgetésére 
vonatkozóan, illetve az IPSC vezetéséhez fordul a helyzet tisztázása 
érdekében. Kovács Attila megemlíti, hogy levélben fordult Alain Jolly-hoz 
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ugyanezen témában, de válasz még nem érkezett. Elnökségi döntés: 
Alelnök úr haladéktalanul tegyen lépéseket a támogatások azonnali 
realizálása ügyében. 
Puskás Géza kérdése az akkreditációs kártya gyártásának indítására 
irányul. Halasi Mihály emlékezteti a jelenlévőket, hogy az akkreditációs 
kártya gyártására vonatkozóan korábban az Elnökség úgy határozott, hogy 
a Hegedűs Ágnes által feltárt kedvezőbb ajánlat alapján kerülhet sor a tárgyi 
kellék gyártására. A gyártás indítási feltételeinek előkészítése folyamatban 
van. 
Halasi Mihály felveti, hogy a VB alkalmával képződő hulladékok kezelésére 
vonatkozóan 2 írásos ajánlat érkezett. Az ajánlatok megvizsgálását 
követően az Elnökség döntése: a  kedvezőbb   ajánlatot  benyújtó céggel 
kell megkötni a szerződést, határidő: sürgős, felelős: Elnök. 
Puskás Géza tájékoztatja az Elnökséget hogy a VB fegyver átvételi 
eljáráshoz szükséges eltávolíthatatlan matrica, amit  az  átvett  fegyverre kell 
felragasztani. A matrica gyártására 20 Ft/db bruttó áron érkezett ajánlat. 
Elnökségi döntés: a matricából 1000 db gyártását meg kell rendelni. 
Határidő: sürgős, felelős: Elnök. 
Krizsán Károly felveti, hogy a fegyver átvételi eljárás során a belső 
csőhossz  méréséhez  megfelelő eszköz szükséges, fából készült 10 mm 
átmérőjű mérő rúd. Toók László vállalja a megfelelő eszköz elkészítését és 
rendelkezésre bocsátását. 
Halasi Mihály felveti az Elnökségnek, hogy a VB-re érkező versenyzők 
regisztrációját végzők személyét meg kellene határozni, a regisztrációs 
tevékenység irányításával Kovács Attila megbízását javasolja. 
Kovács Attila a megbízást elhárítja. Zatik László javasolja gyermekeit: 
Balázst és Zsuzsannát, mindketten rendelkeznek megfelelő számítógépes 
gyakorlattal, valamint kellő szintű angol nyelvtudással. Elnökségi döntés: a 
regisztráció  végzésére  Zatik Balázs és Zatik Zsuzsanna kapnak megbízást, 
Zatik László segítő támogatása mellett. 
Krizsán Károly bemutatja az Elnökségnek a VB alkalmával árusítani kívánt 
póló mintapéldányát, amely kivitelét illetően igényesebb a korábban 
bemutatott szerb gyártmánynál, azonos ár- 18 Euró/ db mellett. Elnökségi 
döntés: az Alelnök úr által bemutatott új minta szerint póló gyártását el kell 
indítani ( 1000 db ). Az értékesítés 30 Euró/ db áron realizálható, Halasi 
Mihály Elnök vállalja, hogy a Harmónia Kft-vel megállapodik az értékesítést 
illetően. 

     
     

         Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 21.10- kor bezárta.        
 
                                                            k.m.f. 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  László 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesítő                                  


