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Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az Elnökség 
határozatképes, megnyitja az ülést. 
A mai ülés egyetlen napirendi pontja a 2012 évi Shotgun VB megrendezésével 
kapcsolatos helyzet áttekintése, illetve az eddig kiosztott feladatok teljesítésének 
értékelése, a további feladatok meghatározása és személyre szabott kiosztása. 
Toók László Főtitkár bejelenti, hogy az IPSC világszövetségtől megérkezett a VB 
írásos szerződése, ezáltal a VB megrendezésének eddigi előkészületi lépéseit a 
konkrét megvalósításnak kell követni. Szintén fontos közlendő, hogy a mai nappal 
a VB honlapja él, elérhetősége: shotgunworld-hungary.com. 
Szalai László felveti, hogy már korábban kifogásolta a jelenlegi utalványozási 
gyakorlatot, mivel alapszabállyal ellenes, de még nem történt intézkedés az 
ügyben. Toók László főtitkár válaszában arra hivatkozik, hogy a jelenlegi gyakorlat 
a MDLSZ működésének kezdete óta honos és eddig semmilyen probléma nem 
merült fel ezzel kapcsolatban. Halasi Mihály hozzáteszi, hogy a felvetett probléma 
kiküszöbölése az alapszabály egy mondatának módosításával kijavítható, amelyre 
a következő közgyűlésen nyílik lehetőség. 
Zakupszky Gábor kifogásolja, hogy a MDLSZ-nek nincs jogtanácsosa. 
Halasi Mihály válaszában emlékezteti az Elnökség tagjait, hogy korábban éveken 
keresztül személyesen és eredményesen képviselte a Szövetséget a peres  eljárás 
során ,oly módon , hogy szükség esetén szak jogásszal konzultált. 
Zakupszky Gábor szerint a VB miatti megnövekedett szerződés és egyéb hivatalos 
iratok miatt időszerű lenne egy jogtanácsos megbízása. 
Halasi Mihály tájékoztatja az Elnökséget az eddig elvégzett előkészítő 
munkálatokról. A versenypályák tervezési, kivitelezési munkáinak elvégzésére 
felkért vállalkozó 12.00-ra lett invitálva, adjon tájékoztatást tevékenysége 
helyzetéről. 
A versenybírók szállás-elhelyezési kérdése egyetlen szálláshelyen megoldható, 
amelyre vonatkozó írásos árajánlat rendelkezésre áll, az Elnökség állásfoglalása 
szükséges.  
A VB megrendezésének egyik alapvető feltétele előzetes költségvetés elkészítése. 
A költségvetés jelenleg összeállítás alatt van, az elkészült költségvetést  
haladéktalanul az Elnökség tagjai elé fogom terjeszteni. 
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Az írásos szerződés a korábban megküldött szerződéshez viszonyítva módosítást 
nem tartalmaz, szükséges egy hivatalos fordítás elkészítése a szerződés pontos 
értelmezése végett. 
Zakupszky Gábor megjegyzi, hogy a VB rendezési jogának elnyerése alapvetően 
az eddig megrendezett CES sörétes versenyek eredményességének köszönhetően 
az IROA ajánlása alapján sikerült. A VB sikeres megrendezését döntően 
befolyásolja a versenypályák kialakítása során végzett szakmai munka színvonala. 
Toók László megjegyzi, hogy a versenypályák kivitelezésére adott ajánlat írásos 
költségvetéssel nem lett alátámasztva, a vállalkozó a tételes költségvetést a mai 
napig nem bocsátotta az Elnökség részére, valamint célszerű lenne más 
ajánlatokat is megvizsgálni.  
Véleménye szerint a pisztoly VB-re kiutaztatott sporttárs úti beszámolója rendkívül 
alacsony színvonalú, az elérni kívánt cél nem valósult meg. 
Zakupszky Gábor válaszában a tételes költségvetést mellőzhetőnek tartja, mivel a 
megállapodás fix áron történt. A VB megrendezése csak akkor lehet sikeres, ha a 
jelenlegi nyertes ajánlattevő végzi a versenypályák kialakítását. 
Halasi Mihály feltétlenül szükségesnek tartja a tételes költségvetés bemutatását, 
ami a megkötésre kerülő szerződés fontos kelléke, valamint egyetért más ajánlatok 
bekérésének szükségességével. 
Zakupszky Gábor szerint kizárólag a jelenlegi ajánlattevő kivitelezésében kerülhet 
sor a versenypályák megépítésére. 
Halasi Mihály tájékoztatja az Elnökséget, hogy felkérte Vincze Zoltán sporttársat a 
VB szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére: úgymint versenyzők 
regisztrációjának elősegítése, a VB reklámozásának szervezése, a VB 
támogatóinak felkutatása döntés előkészítésig. 
Zakupszky Gábor szerint a VB reklámozásánál a saját értékesítés nem jöhet szóba, 
a feladat elvégzésére professzionális vállalkozót kell felkérni, mivel jelentős anyagi 
vonatkozásokról lehet szó. Vincze Zoltánnal szemben egyébként is fenntartásai  
vannak, pisztoly pályaépítő tevékenysége kiváló, de egyéb területen szervezési 
szempontból a szakmai felkészültségét megkérdőjelezi. 
Szalai László alapvetően nem Vincze úr megbízását kifogásolja, hanem azt, hogy 
az elnök a korábbi elnökségi döntésekkel szemben, valamint a demokrácia 
szabályait figyelmen kívül hagyva az elnökség háta mögött dönt olyan ügyekben 
melyek közös döntést igényelnének.  
Halasi Mihály válaszában utal arra, hogy a VB szervezésének felelőseként jogosult 
a szervezési feladatok elvégzésére legjobb meggyőződése szerint alkalmasnak 
tartott személyek részére feladatokat meghatározni és azok végrehajtását számon 
kérni.  
Szalai László ezt vitatja és a kollektív felelősség elvét hangsúlyozza, miszerint 
minden döntést kizárólag az Elnökség hozhat meg, az elnöknek csupán végrehajtó 
szerepe van és egyénileg nem felelhet a kollektív döntésekért. 
Halasi Mihály hangsúlyozza, hogy a MDLSZ elnökeként jogában áll önálló 
döntéseket hozni, amelyekért természetesen ő felel. 
Zakupszky Gábor  megjegyzi, hogy a honlap fejlesztése során a prezentáció 
elkészítésére szintén professzionális vállalkozót kell keresni, mert nemzetközi 
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megítélésünk szempontjából alapvető milyen színvonalasan sikerül 
bemutatkoznunk. 
Zakupszky Gábor szerint célszerű lenne felkérni az IPSC elnökét, hogy személyes 
befolyását vesse latba az osztrák belügyi szerveknél a VB-re érkező külföldi 
versenyzők számára fegyvereik behozatalánál a jelenleginél kedvezőbb tranzit 
eljárási szabályok alkalmazása tekintetében.  
Halasi Mihály vállalja a felvetés megvalósítása érdekében szükséges intézkedés 
megtételét,  személyesen veszi fel a kapcsolatot Alexakos Úrral. 
Zakupszky Gábor bejelenti, hogy a magyar IROA bírók létszáma 3 fővel bővült: 
Szalai László, Zakupszky Gábor, Belme Attila. 
Halasi Mihály gratulál az új bírók elismeréséhez, egyúttal érdeklődik, hogy a 
korábban elhangzott ígérettel szemben a többi IROA certifikáttal rendelkező jelölt 
közül miért nem kerültek ajánlásra. 
Zakupszky Gábor válaszában utal arra, hogy minden jelentkezőnek egyénileg kell 
kitölteni on-line jelentkezési lapot, majd további lépések szükségesek, illetve a 
megfelelő feltételek teljesülését követően válhat valaki IROA bíró jelöltté. 
Szükséges lenne  mielőbb IROA szemináriumot rendezni lehető legnagyobb 
résztvevői létszámmal, hogy minél jelentősebb számú hazai versenybírót tudjunk 
kiállítani a VB-re. 
Halasi Mihály biztosítja a jelenlévőket, hogy azonnal utasítja a régió igazgatót a 
szükséges intézkedések megtételére, akadályoztatás esetén saját maga intézkedik 
soron kívül az IROA szeminárium lehetőleg még ez évben történő megszervezése 
érdekében. 
Szalai László felveti, hogy az elnök ténykedésével huzamosabb ideje elégedetlen, 
azt a demokrácia szabályaival ellentétesnek tartja, véleménye szerint az elnök 
folyamatosan szembe megy az Elnökség döntéseivel, ezért az Elnökség számára 
javasolja rendkívüli közgyűlés összehívásának elhatározását egyetlen napirendi 
ponttal, amely az elnök visszahívása, új elnök választása. 
Halasi Mihály a felvetést alaptalannak tartja, a lemondásra való felhívást  
határozottan visszautasítja, egyébként pedig az Elnökség minden egyes tagjának 
állásfoglalását kéri azzal a megjegyzéssel, hogy az általuk hozott döntést vita 
nélkül elfogadja. 
Toók László szerint az elnök a munkáját már hosszú ideje magas színvonalon és 
kellő elhivatottsággal végzi, indokolatlannak tartja a leváltását. 
Kelemen László a jövő évi VB megrendezése okán nem támogatja jelen helyzetben 
a javaslatot bár egyetért Szalai László kifogásaival. 
Pető László szintén részben egyetért alelnök úrral, de javasolja a helyzet 
rendezését békés úton. 
Szalai László ragaszkodik eredeti felvetéséhez, ingerült hangnemben ragaszkodik 
az elnök lemondásához, illetve a rendkívüli közgyűlés összehívását kéri. 
Zakupszky Gábor :  egyetért az alelnök úr felvetésében foglaltakkal, de a helyzet 
alaposabb átgondolása után  szintén a jelenlegi helyzet fenntartása mellett dönt, 
amennyiben az elnök úr a továbbiakban figyelembe veszi a demokrácia szabályait. 
Ezt követően az Elnökség 1 igen, 3 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a 
felvetést elvetette. 
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Halasi Mihály megköszöni a bizalmat, majd kijelenti, hogy változatlan 
elkötelezettséggel tovább végzi munkáját, de a VB megrendezését követően 
lemond elnöki megbízatásáról és teret enged a MDLSZ vezetőségének 
megújulásához. 
Szalai László a döntést tudomásul vette, de saját lemondását megfontolás 
tárgyává teszi. 
Zakupszky Gábor indítványozza a VB-re a CED cég megkeresését és felkérését 
arra, hogy a VB megrendezését 35 garnitúra órával támogassa. A megkeresést a 
korábban történt egyeztetés  szerint Győrffy Tamás végzi, akit Zakupszky úr felhív 
a vállalása teljesítésére. 
Toók László javasolja a versenypályák értékesítési jogának pályáztatását, esetleg 
jogász szakemberrel történő konzultáció igénybevételét. 
Zakupszky Gábor : a pályáztatás nem szükségszerű, jelenleg már van két 
jelentkező, vállalja a jelentkezőkkel történő személyes tárgyalást, amely során az 
elérhető legmagasabb ajánlati ár elérése a cél. 
Zakupszky Gábor : a VB rendezése kapcsán tisztázásra vár a hivatalos lőszer 
biztosításának kérdése. 
Toók László : a RUAG értékesítési igazgatójával előre haladott tárgyalások folynak 
a témában, eredményéről az Elnökség haladéktalanul tájékoztatást kap. 
Zakupszky Gábor javasolja , hogy a VB szervezési feladatainak elvégzésére az 
Elnökség ülésein szükség szerint vegyenek részt az egyes részfeladatok 
elvégzésének felelősei. 
Halasi Mihály javasolja, hogy a továbbiakban az  Elnökség szervező bizottságként 
működjön a VB rendezésének kérdésében és indítványozza  a szervező bizottság 
kiegészítését Puskás Géza, Kovács Attila, Vincze Zoltán és Győry Árpád urakkal, a 
szervező bizottság tagjai részére megbízó levél kerüljön átadásra, amely 
felhatalmazást ad a szükséges feladatok elvégzése érdekében tárgyalni, döntés 
előkészítésig vinni az ügyeket. Tevékenységüket az elnök közvetlen irányításával 
végzik.  
Az elvégzett munkáról az  elnök az Elnökséget  folyamatosan tájékoztatja. 
A javaslatot az Elnökség az alelnök távollétében egyhangú szavazással elfogadta. 
Halasi Mihály javasolja a versenypályák szankcionálási folyamatának 
meggyorsítását, a versenykiírás sürgős elkészítését, célszerű lenne mielőbb 
informálni a nevezni szándékozókat a VB paramétereiről. 
Az elnökségi ülésre meghívott vállalkozó nem jelent meg a kitűzött időpontban, így 
a szükséges tájékoztatás nem történt meg. 
Kelemen László vállalja, hogy a legrövidebb időn belül nyilatkoztatja a vállalkozót 
és tájékoztatást kér a versenypályák kérdéséről. 
Toók László kéri a megbeszélésen történő részvételének lehetőségét biztosítani, 
hogy néhány téves információn alapuló félreértés tisztázásra kerülhessen. 
Halasi Mihály jelzi, hogy a megbeszélésen szintén részt fog venni, az eddig 
tapasztalt párhuzamos intézkedések kiküszöbölése érdekében, 
Jelenlévők megállapodnak, hogy a következő elnökségi ülés összehívására az 
előkészítő munka előre haladásának ütemében kerül sor. 
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Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 15.15-kor bezárta. 
 


