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                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnöksé gének ülésér ől      
 
Időpont: 2012-04-29-13-10. 
 
Helyszín: 1146 Budapest Thököly út 105. sz. Étterem . 
 
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,   Pet ő László elnökségi tag, Kelemen László  
                          elnökségi tag, Zatik Lász ló elnökségi tag  
                           
Tanácskozási joggal: Toók László F őtitkár, Dr. Bokros Gábor jogi képvisel ő,  
                                       Hegedűs Ágnes marketing szakért ő, Vályogos Csaba 
Meghívott vendégként: Pozsgai Máriusz 
 
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvev őket, megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. A továbbiakban az elnökség az alább i napirendi pontokat tárgyalta 
meg: 
 
1. Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a mai nap on megtartott rendkívüli 
közgyűlésen a Szövetség m űködésének ellehetetlenítésére törekv ő ellenzéki 
csoport ismét a demokratikus szabályok semmibe véte lével a számukra nem 
kedvező eredmény ( FB elnök választás ) tudomásul vételét követ ően ismét 
kivonultak a helyiségb ől és a közgy űlés további munkájában történ ő részvételt 
megtagadva elhagyták a helyszínt. A kivonulással eg yidej űleg Sötét Gábor 
sporttárs felháborodott hangnemben a közgy űlés nyilvánossága el őtt különféle 
bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg a Szöv etség vezet őségét, illetve 
kifejezésre juttatta azon véleményét is, hogy a Szö vetség törvénytelenül m űködik 
már hosszabb ideje és ezen állapot megszüntetésére tett többszöri felszólítása 
ellenére sem változott semmi, de a jelenleg is foly ó, illetve ezután kezd ődő 
rendőrségi, ügyészségi vizsgálatok eredményeképpen majd rendet csinálnak. Az 
elnökség tagjai valamennyien elítélik a fenti magat artást és felvetik a jogi képvisel ő 
felé a cselekmény szankcionálási lehet őségének megvizsgálását. Dr. Bokros 
Gábor ígéretet tesz a tényállás rögzítésére, illetv e javaslatának el őterjesztésére. 
A jogi képvisel ő javaslata alapján az ügyben történ ő intézkedés az elnök feladata. 
Ezt követ ően Dr. Bokros Gábor az ülés helyszínér ől eltávozott. 
 
2. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a R umcájsz Sportegyesület a 
Szövetség felé fennálló tartozását a részére biztos ított fizetési kedvezmény 
lehetőségének biztosítása ellenére, többszöri felszólítás  és többszöri haladék után 
sem rendezte.  
A 2011. évről áthúzódó tartozás összege: 42.080.-Ft, ehhez még hozzáadódik 2012. 
évről 37.000.-Ft lejárt fizetési határidej ű  számla tartozás. A tájékoztatást követ ően 
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az elnökség egyhangú szavazással a Rumcájsz Sporteg yesület tagsági viszonyát 
az Alapszabály 10.§ 6. alapján mai napi hatállyal t örléssel megszüntette. Az 
egyesület értesítése a tagsági viszony megszüntetés éről az elnök feladata. 
 
3. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a GUN Magazin ajánlatot 
tett a Szövetség vezetése felé, amely szerint a Sho tgun VB-r ől exkluzív tudósítást 
készítenének és az elkészült anyagot digitális adat hordozón a Szövetség részére 
átadnák, a forgalomba hozatalhoz történ ő  korlátozás nélküli hozzájárulás mellett. 
Ellentételezésként a 4 f ős stáb részére a 2x2 forgatási napra történ ő teljes ellátás 
illetve 2x1 éjszakára szállás biztosítását kérik. P ető László szerint az ajánlat 
kedvező, elfogadását javasolja. Ezt követ ően az elnökség egyhangú szavazással 
az ajánlatot elfogadta.  A megállapodás írásba fogl alása az elnök feladata. 
 
4. Zatik László indítványozza az elnökségnek, hogy a közgyűlésen elhangzott 
tájékoztató alapján a VB szervezésének munka folyam atába illesztve a marketing 
tevékenység, valamint a média kommunikáció területé n  munka tervet kellene 
készíteni, a végzend ő feladatokat konkrétan leosztani, mivel az id ő vészesen telik 
és nagyon sok elvégzend ő feladat van hátra. Javasolja a megjelent Heged űs 
Ágnes meghallgatását, aki a téma szakért őjeként komoly gyakorlati tapasztalattal 
és mértékadó referenciákkal rendelkezik. Heged űs Ágnes javasolja, hogy a 
tennivalók összegzéséhez a VB szervezésének forgató könyve alapján feladattervet 
kell készíteni, valamint a marketing terv részeként  arculattervezés is szükséges. 
Pető László felajánlja segítségét az arculattervezésbe kontakt személy 
bevonásához. Halasi Mihály javasolja a forgatókönyv  adaptálását Kovács Attilától, 
a szükséges kiegészít ő adatok biztosításához rendelkezésre áll. Heged űs Ágnes 
ígéretet tesz a témában történ ő informálódásra, ezt követ ően az együttm űködés 
feltételeinek megtárgyalása és rögzítése szükséges,  hogy a munka miel őbb 
elindulhasson. 
 
5. Toók László kérdezi, hogy a szponzori szerz ődések megkötése milyen szinten 
tart. Halasi Mihály jelzi, hogy tudomása szerint je lenleg még nincs aláírt szerz ődés, 
de több támogatóval ajánlattételt követ ően a megállapodások el őkészítése zajlik. A 
témával kapcsolatban Krizsán Károly és Vincze Zoltá n urak tudnak b ővebb 
felvilágosítással szolgálni. Halasi Mihály tájékozt atásul közli, hogy a következ ő 
héten a jelenlév ő Vályogos Csaba sporttárs közrem űködése révén személyesen 
folytat tárgyalásokat a Kereskedelmi és Hitelbank, valamint a Citibank vezet őivel a 
VB szponzorálása kérdésében.  
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 1 4-35- kor bezárta.        
 
                                                            k.m.f. 
 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  Lás zló 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesít ő                                                  
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