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Tanácskozási joggal : Toók László főtitkár
Puskás Géza, Kovács Attila, Győry Árpád, Pozsgai Máriusz.
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 korábbi elnökségi
ülésen hozott határozat értelmében a MDLSZ ügyeinek viteléhez jogi
képviselő közreműködésének igénybevétele érdekében tájékozódott, illetve
lépéseket tett. Általános érvényű megállapítása szerint a jogi képviseletet
vállaló ügyvédek havi díjazása a néhány tízezer Ft-tól százezres
nagyságrend között változik az elvégzendő feladatok illetve az igénybevétel
jellegének függvényében. Az Elnökség elé terjeszti a Dr. Végh ügyvédi iroda
együttműködési szerződés tervezetét tanulmányozás céljából, amelyet
elfogadásra javasol.
Szalai László a szerződést elfogadhatónak tartja.
Zakupszky Gábor szintén elfogadhatónak tartja a szerződést, kérdése arra
irányul, hogy az ajánlattevő részvevője volt-e annak idején a Legfőbb
Ügyészség és a MDLSZ közötti peres eljárásnak. Halasi Mihály válaszában
közli, hogy az említett peres eljárásban mindössze 2 tárgyalás erejéig egy
fővárosi ügyvéd vett részt, ezt követően Halasi Mihály egyedül képviselte a
MDLSZ- t a peres eljárásban annak befejezéséig.
Toók László a szerződési ajánlatot megfelelőnek tartja, elfogadásra
javasolja.
Halasi Mihály elnök szavazásra terjeszti a szerződés elfogadását, ezt
követően az Elnökség egyhangú szavazással ( 5 igen) a Dr. Végh ügyvédi
iroda ajánlatát elfogadta, megbízza az elnököt a szerződés megkötésével.
2. A 2012 évi Shotgun VB a továbbiakban VB munkáinak helyzete, az eddig
elvégzett tevékenység értékelése, további feladatok meghatározása:
Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy folyó 16-án egyeztető
tárgyalást folytatott a DVLE elnökével, amelyről az alábbi beszámolót
terjeszti az Elnökség elé :
Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42
Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
4027 Debrecen Füredi u. 76.

Levelezés: Toók László 4031 Debrecen Trombitás u. 10. 2/2

A tárgyalás során áttekintésre került a VB színhelyének kialakítása céljából
az Apafa lőtéren eddig végzett munka, valamint a további teendőkről esett
szó.
A DVLE elnöke szerint a lőtér eddigi átalakítása mellőzte a tervszerűséget és
a kivitelezés minősége is erősen kifogásolható. Véleménye szerint a VB
megfelelő színvonalú megrendezése érdekében még további, célzottan
elvégzendő terepmunkák szükségesek.
A DVLE és a MDLSZ között korábban létrejött megállapodást magukra
nézve változatlanul kötelezőnek tartja, vállalja az abban rögzített feltételek
mentén történő további együttműködést.
Halasi Mihály elnök kérdése a VB megrendezésével kapcsolatos bérleti díj
tisztázására irányul.
A DVLE elnöke válaszában a DVLE Elnökség elvárásaira hivatkozva csak
koncepciót tud felvázolni, konkrét igényt egyelőre nem tud meghatározni.
Halasi Mihály elnök kéri a DVLE elnökét az Elnökséggel történő tanácskozás
során konkrét állásfoglalás kimunkálására, hogy az említett kérdés mielőbb
tisztázható legyen. Véleménye szerint az állásfoglalás kialakítását követően
a felek között újabb egyeztető tárgyalás lefolytatása szükséges.
Szalai László szerint az állásfoglalás meghozatalát követően mielőbbi
megállapodás szükséges a DVLE- el, majd az eddigi szerződés kiegészítése.
Zakupszky Gábor szerint a kérdés tisztázása a soron következő feladatok
között első helyen szerepel, mivel a VB helyszínének biztosítása alapvető
szükség szerűség.
Határozat: az Elnökség egyhangú szavazással a beszámolót elfogadja,
felkéri az elnököt a DVLE elnökével történő szoros kapcsolattartásra, az
egyeztető tárgyalás megszervezésére.
Puskás Géza tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB sikeres
megrendezéséhez a lőtéren még jelentős terepmunkák elvégzése
szükséges, újabb pályák kialakítása mellett a hátsó pályák csapadékvíz
elvezetési problémáit is meg kell oldani.
Kelemen László elismeri az elvégzendő munkák szükségességét, javasolja a
teendők jövő év első negyedévében történő konkrét áttekintésének
megfontolását.
Határozat: az Elnökség egyhangú szavazással elhatározza a lőtér további
terep munkálataival kapcsolatos konkrét döntés 2012 Március hónapra
történő áthelyezését.
Puskás Géza tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB pályaépítési munkáira
vonatkozó vállalkozási szerződését elkészítette 3 példányban, azt az
Elnökség elé terjeszti tanulmányozás és elfogadás céljából.
Az előterjesztett szerződést véleményezve Halasi Mihály elnök kijelenti,
hogy az abban foglaltak jórészt helytállóak, de több alaki és tartalmi hibán
túlmenően a garancia vállalás kérdése tekintetében jelentős hiányosságok
tapasztalhatóak. Javasolja a szerződés véleményeztetését a megbízott jogi
szakértő által, majd azt követően szükséges az Elnökség állásfoglalásának
kialakítása.
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Határozat: az Elnökség egyhangú szavazással eldönti a hivatkozott
szerződés véleményeztetését a megbízott jogi szakértővel, ügyintéző Halasi
Mihály elnök.
Zakupszky Gábor felveti, hogy személye és a Főtitkár úr között korábban
folytatott levélváltás során a Főtitkár úr tévesen hivatkozott a szerződéskötésekkel kapcsolatos eljárás lépéseivel kapcsolatban a Közbeszerzési
Törvény előírásaira.
Toók László válaszában utal arra, hogy a KBT- re történő hivatkozást
Zakupszky úr vezette elő, Ő csak reagált a felvetésre.
Zakupszky Gábor megjegyzi, hogy a MDLSZ ügyeinek vitele során a
szerződéskötések tekintetében a KBT eljárási szabályai kötelezően nem
alkalmazandóak.
Toók László egyetértését nyilvánítja ki, megjegyzi, hogy a tárgyban a Ptk.
előírásai az irányadóak.
Zakupszky Gábor javasolja az Elnökségnek, hogy a VB szervezésével
kapcsolatos munkák ütemezését illetve a teendők ellenőrzését a
továbbiakban a görög IROA versenyellenőr által átadott ellenőrző listában
leírtak szerint kellene végezni. Vállalja a hivatkozott dokumentum magyar
nyelvre történő fordításának elvégeztetését, majd a fordítás szövegének
minden elnökségi tag részére történő haladéktalan megküldését.
A teendők első sorában a személyi döntések állnak, a továbbiakban
időbeosztás készítése, működési költségvetés kialakítása szerepel.
Javaslatát az alábbiak szerint terjeszti elő:
Match direktor: Puskás Géza
Szervező bizottság elnöke: Puskás Géza
Kincstárnok: Halasi Mihály
Véleménye szerint a VB megrendezésének legfőbb vonulata a sportszakmai
munka, ezért látja szükségesnek, hogy a match direktor és a szervező
bizottsági elnök azonos személy legyen.
A további posztok kijelölése, úgymint: nyitó ceremónia felelőse, lőtér
gondnok, záró ceremónia felelőse, véleménye szerint még nem
szükségszerű, későbbi döntést igényel.
Szalai László az előterjesztéssel teljes mértékben egyetért, a VB sikeres
megrendezésének kulcsfigurájaként Puskás Gézát nevezi meg.
Kelemen László egyetért az előterjesztéssel.
Pető László az előterjesztés indokait helytállónak tartja.
Halasi Mihály elnök megjegyzi, hogy a sportszakmai tevékenység valóban
kiemelt jelentőséggel bír, de a VB jelentősége messze túlmutat egy
sikeresen megrendezett lövészverseny pozitív értékelésén, komoly
jelentőséggel bíró turisztikai vonatkozásain túlmenően országimázs hatása
is van, amely vonatkozások sikeres kimunkálása igen komoly szervezési,
koordinációs felkészültséget igényelnek, amellyel a jelölt nem rendelkezik.
Ezt követően az előterjesztett pozíciók kijelölésének vonatkozásában az
egyenkénti szavazás során az alábbi határozatok születtek:
a. Match direktor: Puskás Géza – egyhangú szavazás
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b. Szervező bizottság elnöke: Puskás Géza – 4 igen, 1 nem ( Halasi Mihály)
c. Kincstárnok: Halasi Mihály- egyhangú szavazás.
A többi felelős kijelölésére az Elnökség későbbi ülése során kerül sor.
Toók László szerint a VB támogatóinak felkutatása és aktiválása alapvetően
meghatározó jelentőségű feladat, amelynek elvégzése a MDLSZ feladata, az
IPSC irányelvek figyelembevételével és azok betartásával, célszerű olyan
tapasztalt személyt megbízni, aki kellő jártassággal és megfelelő
kapcsolat rendszerrel rendelkezik. Megjegyzi, hogy a RUAG Open
alkalmával a gyár értékesítési vezetőjével Elnök úr tárgyalást folytatott a VB
szponzorációja vonatkozásában,
Szalai László szerint az IPSC irányelvek betartása nem különösen bonyolult
feladat, inkább a tájékoztatási kötelezettség betartására hívja fel a figyelmet.
Zakupszky Gábor szerint a VB reklámozása profi szakember közre
működését igényli, a téma üzleti vonatkozásai igen jelentősek, erre
tekintettel felhívja a jelenlévők figyelmét Pozsgai Máriusz úr tájékoztatójára,
akit a téma szakértőjeként tart számon.
Pozsgai Máriusz miután szót kap, az alábbiakat terjeszti az Elnökség elé:
A VB reklámozása és a támogatók felkutatása egymástól elválaszthatatlan,
komplex kérdés , amelynek kezelése megfelelő üzleti stratégia és annak
következetes megvalósítása nélkül nem lehet sikeres. A reklám jogok
egy partner részére kizárólagosságot biztosító értékesítése helyett
feltétlenül szükséges valamilyen konstrukció kimunkálása és annak alapján
történő ténykedés.
Kiemelt jelentőségű a média partnerek bevonása és megfelelő koordinálása.
Feltétlenül szükséges hivatalos kommunikációs partner megszervezése.
A VIP vendégek kezelése, minden vonatkozásban kifogástalan ellátásuk
biztosítása a legfontosabb feladatok egyike.
Végső soron a VB megrendezése mint országos esemény a magyar kultúra
része, tehát egyáltalán nem mindegy , hogy milyen véleményt alkotnak a
VB rendezőiről a külföldi résztvevők.
Zakupszky Gábor felkérést intéz Pozsgai Máriusz felé, miszerint vállalja el a
VB reklám értékesítési stratégiájának kidolgozását, amelyet a felkért azzal
hárít el, hogy a VB reklámozásában ajánlattevőként kíván részt venni, ilyen
módon számára összeférhetetlenné válna a felajánlott megbízás elvállalása.
Halasi Mihály elnök javasolja az Elnökség tagjai részére a VB reklámozási
stratégiájának átgondolását, elképzelések, javaslatok kimunkálását, amelyet
a soron következő lenne célszerű megvitatni és az elfogadott álláspontot
kialakítani.
Határozat: valamennyi elnökségi tag kialakítja saját javaslatát a VB reklám
stratégia vonatkozásairól, amely a következő elnökségi ülésen megvitatásra
kerül.
Kovács Attila javasolja, hogy a VB honlapjára mielőbb kerüljön fel egy
prezentáció az érdeklődők tájékoztatása céljából.
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Puskás Géza felkéri a jelenlévőket, hogy a prezentáció elkészítésére
javasoljanak kivitelezőt.
Győry Árpád vállalja, hogy korábbi kapcsolatai alapján ajánlatot kér a munka
Elvégzésére és azt az Elnökség elé terjeszti.
Halasi Mihály elnök javasolja több ajánlat bekérését és megvizsgálását, hogy
a megbízás odaítéléséről meghozandó döntés kellően megalapozott legyen.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 23.50-kor berekesztette.
Kmf.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
Jegyzőkönyv hitelesítő
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