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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről
Időpont: 2012-04-29-13-10.
Helyszín: 1146 Budapest Thököly út 105. sz. Étterem.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök, Pető László elnökségi tag, Kelemen László
elnökségi tag, Zatik László elnökségi tag
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár, Dr. Bokros Gábor jogi képviselő,
Hegedűs Ágnes marketing szakértő, Vályogos Csaba
Meghívott vendégként: Pozsgai Máriusz
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes. A továbbiakban az elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta
meg:
1. Halasi Mihály elnök megállapítja, hogy a mai napon megtartott rendkívüli
közgyűlésen a Szövetség működésének ellehetetlenítésére törekvő ellenzéki
csoport ismét a demokratikus szabályok semmibe vételével a számukra nem
kedvező eredmény ( FB elnök választás ) tudomásul vételét követően ismét
kivonultak a helyiségből és a közgyűlés további munkájában történő részvételt
megtagadva elhagyták a helyszínt. A kivonulással egyidejűleg Sötét Gábor
sporttárs felháborodott hangnemben a közgyűlés nyilvánossága előtt különféle
bűncselekmények elkövetésével gyanúsította meg a Szövetség vezetőségét, illetve
kifejezésre juttatta azon véleményét is, hogy a Szövetség törvénytelenül működik
már hosszabb ideje és ezen állapot megszüntetésére tett többszöri felszólítása
ellenére sem változott semmi, de a jelenleg is folyó, illetve ezután kezdődő
rendőrségi, ügyészségi vizsgálatok eredményeképpen majd rendet csinálnak. Az
elnökség tagjai valamennyien elítélik a fenti magatartást és felvetik a jogi képviselő
felé a cselekmény szankcionálási lehetőségének megvizsgálását. Dr. Bokros
Gábor ígéretet tesz a tényállás rögzítésére, illetve javaslatának előterjesztésére.
A jogi képviselő javaslata alapján az ügyben történő intézkedés az elnök feladata.
Ezt követően Dr. Bokros Gábor az ülés helyszínéről eltávozott.
2. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Rumcájsz Sportegyesület a
Szövetség felé fennálló tartozását a részére biztosított 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 határidejű számla tartozás. A tájékoztatást követően
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az elnökség egyhangú szavazással a Rumcájsz Sportegyesület tagsági viszonyát
az Alapszabály 10.§ 6. alapján mai napi hatállyal törléssel megszüntette. Az
egyesület értesítése a tagsági viszony megszüntetéséről az elnök feladata.
3. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a GUN Magazin ajánlatot
tett a Szövetség vezetése felé, amely szerint a Shotgun VB-ről exkluzív tudósítást
készítenének és az elkészült anyagot digitális adathordozón a Szövetség részére
átadnák, a forgalomba hozatalhoz történő korlátozás nélküli hozzájárulás mellett.
Ellentételezésként a 4 fős stáb részére a 2x2 forgatási napra történő teljes ellátás
illetve 2x1 éjszakára szállás biztosítását kérik. Pető László szerint az ajánlat
kedvező, elfogadását javasolja. Ezt követően az elnökség egyhangú szavazással
az ajánlatot elfogadta. A megállapodás írásba foglalása az elnök feladata.
4. Zatik László indítványozza az elnökségnek, hogy a közgyűlésen elhangzott
tájékoztató alapján a VB szervezésének munka folyamatába illesztve a marketing
tevékenység, valamint a média kommunikáció területén munka tervet kellene
készíteni, a végzendő feladatokat konkrétan leosztani, mivel az idő vészesen telik
és nagyon sok elvégzendő feladat van hátra. Javasolja a megjelent Hegedűs
Ágnes meghallgatását, aki a téma szakértőjeként komoly gyakorlati tapasztalattal
és mértékadó referenciákkal rendelkezik. Hegedűs Ágnes javasolja, hogy a
tennivalók összegzéséhez a VB szervezésének forgatókönyve 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 kiegészítő adatok biztosításához rendelkezésre áll. Hegedűs Ágnes
ígéretet tesz a témában történő informálódásra, ezt követően az együttműködés
feltételeinek megtárgyalása és rögzítése szükséges, hogy a munka mielőbb
elindulhasson.
5. Toók László kérdezi, hogy a szponzori szerződések megkötése milyen szinten
tart. Halasi Mihály jelzi, hogy tudomása szerint jelenleg még nincs aláírt szerződés,
de több támogatóval ajánlattételt követően a megállapodások előkészítése zajlik. A
témával kapcsolatban Krizsán Károly és Vincze Zoltán urak tudnak bővebb
felvilágosítással szolgálni. Halasi Mihály tájékoztatásul közli, hogy a következő
héten a jelenlévő Vályogos Csaba sporttárs közreműködése révén személyesen
folytat tárgyalásokat a Kereskedelmi és Hitelbank, valamint a Citibank vezetőivel a
VB szponzorálása kérdésében.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 14-35- kor bezárta.
k.m.f.

Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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