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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről
Időpont: 2012-10-05-17.00.
Helyszín: Debrecen , Kazinczy F. Általános Iskola.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,
Kelemen László elnökségi tag, Pető László elnökségi tag
Zatik László elnökségi tag.
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 Toók László
beiskolázásával kapcsolatban ( amelyről korábban a közgyűlés egyetértése
alapján egyhangú elnökségi döntés született) a Szövetség jogásza
elkészítette a Tanulmányi Szerződést , amely megkötésre alkalmas, az a
Szövetség érdekeinek megfelelő tartalommal bír. Az Elnökség egyhangú
döntéssel felhatalmazza az Elnököt a Tanulmányi Szerződést megkötésére,
felelős: Halasi Mihály Elnök.
2. Halasi Mihály Elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Shotgun VB
költségeinek elszámolása megtörtént, a rendelkezésre álló számlák,
bizonylatok leadásra kerültek a könyvelés részére, az elszámolást követően
rendelkezésre álló készpénz aktívum a Shotgun VB bankszámlájára
befizetésre került. A Shotgun VB bevételei és költségei közötti korábbi
jelentős eltérés csökkent, de a költségvetést nem sikerült teljesen
egyensúlyba hozni. A VB szervezésében a kezdeti időben történt hibás
döntések ( szállás foglalásokkal kapcsolatos megállapodások hiánya)
következtében több millió Ft-os bevétel kiesés történt, sajnos a befolyó
támogatások volumene nem tudta az elmaradt bevételek hiányát pótolni.
Zatik László kérdése arra irányul, hogy a fő támogató AKKAR milyen
volumenű anyagi támogatást nyújtott a Shotgun VB megrendezéséhez.
Halasi Mihály válaszában kifejti, hogy az AKKAR által nyújtott támogatás
részletei nem ismertek, a támogatói szerződés az IPSC-vel közvetlenül
került megkötésre, semmilyen dokumentum nem áll rendelkezésünkre.
Krizsán Károly szerint a támogatás összege állítólag 15.000.- USA dollár,
ebből az összegből Nick Alexakos elnök Krizsán Károly Régió Igazgatónak
2.125.-USA dollárt és 590.000.-Ft-ot adott át készpénzben egy borítékban.
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A fenti összeg került bevételezésre és felhasználásra a versenybírók
költség térítésének kifizetéséhez.
Zatik László szerint a fenti eljárás nem elégíti ki a szabályok szerinti
követelményeket, javasolja a felügyelő Bizottság bevonását a támogatás
körülményeinek kivizsgálásába. Az Elnökség egyhangú határozata: a
Felügyelő Bizottság vizsgálja meg a Shotgun VB főtámogatójának
szerződéses viszonyát az IPSC-vel és tárja fel a támogatás körülményeit.
Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Shotgun VB
támogatóinak reklám zászlóinak és molinóinak legyártatása nem kellően
tisztázott és le nem adminisztrált módon lett bonyolítva, de a számlák
benyújtása már folyamatban van, állásfoglalást kér a témában. Zatik László
javasolja a kérdés Felügyelő Bizottság általi megvizsgálását. Az Elnökség
egyhangú döntése: a Felügyelő Bizottság vizsgálja meg a támogatói
zászlók, molinók gyártatásának kérdését, amelyet Krizsán Károly Régió
Igazgató bonyolított le.
Pető László felveti az Elnökségnek, hogy a VB támogatásával
összefüggésben korábban a Tactical Kft részéről kifogás merült fel
részükről a VB megrendezésének támogatásához adott 500.000.-Ft összeg
átvételének dokumentálásával kapcsolatban. Toók László megjegyzi, hogy
a kérdésben korábban egyértelműen rögzítésre került, hogy a tárgyban
szereplő összeg Puskás Géza részére került átadásra, nem pedig a MDLSZ
részére. Zatik László szerint ezt a kérdést is a Felügyelő Bizottságnak
kellene kivizsgálni.
Zatik László felveti az Elnökségnek, hogy véleménye szerint a Shotgun VB
megrendezésével összefüggésben a Városi Lövészegylet apafai lőterén
végzett jelentős volumenű beruházás ellentételezéseként a DVLE részéről
a lőtér használati díjának jelentős mértékű csökkentésére irányuló
tárgyalásokat kell kezdeni, javasolja a tárgyalások mielőbbi megkezdését.
Az Elnökség egyhangú döntése: a lőtér használati díjának csökkentésére
irányuló tárgyalást kell kezdeményezni a DVLE irányában. Felelős: Halasi
Mihály elnök.
Zatik László tájékoztatja az Elnökséget, hogy információi szerint a MDLSZ
az AETSM sziluett lövész szövetségből állítólagos tagdíj fizetési problémák
miatt ki van zárva. Halasi Mihály elnök szerint a hír tárgyi tévedésen
alapulhat, ugyanis a MDLSZ rendesen fizeti a tagdíjat. Toók László
megerősíti, hogy a tagdíj fizetése évről évre rendszeresen történik,
elmaradásunk nincs.
Toók László főtitkár tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Szolnoki Pelikán
Lövészegyesület 5000 Szolnok, Pelikán Tibor u. 27. – képviseli Dombóvári
Tamás elnök- felvételét kéri a MDLSZ-be. A szükséges dokumentumok
benyújtása hiánytalanul megtörtént. Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy
a tagfelvételi kérelem benyújtása szabályszerűen történt, elfogadásra
javasolja. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a Szolnoki
Pelikán Lövészegyesületet a MDLSZ tagjai sorába emelte.
Pető László felveti az Elnökségnek, hogy a nethírlap fórumon megjelenő
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rágalmazások terjesztői ellen szankciókat kellene alkalmazni, mivel
ennek hiányában nem várható a súlyosan becsületsértő kijelentések
elmaradása. Zatik László szerint sürgősen át kell dolgozni a Szövetség
alapszabályát, teljesen új fegyelmi szabályzatot kell készíteni, hogy annak
hatályba léptetése révén lehetőség nyíljon a Szövetség jó hírét sértő
magatartás szankcionálására. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az
Elnökséget, hogy már felkérte a MDLSZ jogászát az új fegyelmi szabályzat
megszövegezésére, az elkészült tervezetet azonnal az Elnökség elé tárja
véleményezésre.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 18.10- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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