
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
 
 

Fővárosi Bíróság sportági országos szakszövetségi nyilvántartási száma: 56 
Adóigazgatási száma: 18167883-1-42 

Bankszámla száma: OTP 11714006 20397173 

                                                
                               Jegyzőkönyv  
 
   A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről      
 
Időpont: 2012-05-16-18.00. 
 
Helyszín: 4026 Debrecen Péterfia u. 49. sz. Hotel Óbester ,Simonyi terem. 
 
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,   
                         Zatik László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag.  
                           
Tanácskozási joggal: Toók László Főtitkár, Kovács Attila, Puskás Géza 
 
 
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozat 
képes.  Ezt követően az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg: 
 
1. Puskás Géza tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Shotgun VB díjazására javasolt 
trófeák mintapéldánya elkészült, amelyet bemutat a jelenlévők számára. Jelenlévők 
a bemutatott trófeát megfelelőnek ítélik, a győztesek díjazására alkalmasnak 
minősítik. Puskás Géza közli, hogy a trófea gyártásának átfutási ideje kb. 2 hónap, 
egységára 20.000.-Ft, amely tartalmazza a szükséges feliratozás költségeit is. 
Javasolja, hogy a bemutatott minta alapján a szükséges mennyiség kerüljön 
legyártásra. Halasi Mihály elnök felkéri Kovács Attilát, hogy az eddig beérkezett 
nevezések alapján kerüljön kimunkálásra a trófeák szükséges mennyisége. A 
nevezések adatai alapján jelenleg 11 garnitúra gyártása szükséges, de további 2 
garnitúra gyártatásának igénye  felmerülhet a később beérkező adatok 
függvényében. Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással a következő 
határozatot hozta: a 11 garnitúra azaz 33 db trófea legyártását haladéktalanul meg 
kell rendelni. A megrendelés elkészítése Halasi Mihály elnök feladata, az 
ügyintézést Puskás Géza úr végzi. 
 
2. Kovács Attila tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy a VB-re jelentkezők körében 
jelentős érdeklődés nyilvánul meg a gépkocsi bérlési lehetőségek 
vonatkozásában. A korábbi kedvezőtlen lehetőségek elvetését követően 
szükségessé vált a kérdés ismételt megvizsgálása, amelynek során 2 újabb 
lehetséges partner cég ajánlatát érdemes megvizsgálni. A jelenlévők mindkét cég 
ismertető anyagának tanulmányozását követően az  Europcar  által ajánlott 
feltételeket találták megfelelőnek. Az elnökség döntése az alábbi: Kovács Attila az 
ajánlattevő cég megfelelő kontakt személyével vegye fel a kapcsolatot és a 
Szövetség által meghatározott 20+10 % kedvezmény figyelembe vételével 
kialakított szerződés tervezet elkészítésére tegyen javaslatot. 
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3. Toók László felveti az Elnökségnek, hogy a VB lőtér átalakítási munkáinak 
közelgő befejezése miatt a golyófogók füvesítési munkáinak elvégzését nem lehet 
tovább halogatni, javasolja a Szövetség számára legmegfelelőbb ajánlat 
elfogadását, azt követően a munka megrendelésének elindítását. Halasi Mihály 
elnök megállapítja, hogy a beérkezett 2 írásos ajánlat mellett még 1 további ajánlat 
tételére volt ígéret, de az a mai napig nem érkezett meg. A rendelkezésre álló 
ajánlatok közül az Elnökség egyhangú szavazással a Firidi Lajos által benyújtott 
ajánlatot fogadta el. A megrendelés elkészítése az elnök feladata, az ügyintézést 
Toók László főtitkár úr végzi. 
 
4. Kelemen László felveti, hogy a lőtéren a lőpályák közötti közlekedő útvonalon 
célszerű lenne zúzalék kővel borított járda kialakítása, mivel csapadékos időjárási 
viszonyok közepette a lőtéren történő gyalogos közlekedés meglehetősen 
körülményes. Halasi Mihály elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a felvetett 
probléma megoldására vonatkozó írásos ajánlat ( 960 eFt + ÁFA ) rendelkezésre 
áll, de jelen helyzetben az anyagi feltételek szűkös volumene miatt a döntés 
hozatal elhalasztását tartja célszerűnek. Puskás Géza vállalja, hogy a jelenleginél 
kedvezőbb feltételű ajánlat beszerzésére tesz kísérletet. 
 
5. Halasi Mihály elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a VB sikeres 
megrendezéséhez szükséges anyagi  fedezet  jelenleg kb. 90 %- ban biztosított. A 
fővédnöki, védnöki támogatások realizálásának függvényében rövidesen 
pontosítani szükséges a költségvetés tervezetét. Az előzetesen jelzett szponzori 
támogatások realizálása még várat magára. Kovács Attila tájékoztatja az 
Elnökséget, hogy a korábbi ígéretekkel ellentétben a FIOCCHI visszalépett a VB 
támogatásától. A VB hivatalos lőszer szállítójának kijelölésére 3 irányban folyik a 
munka:  a. Harmónia –Csatlós József 
               b. Dirk Frei- Tactical - Krizsán Károly 
                c. Remington- Győrffy Tamás 
Halasi Mihály elnök szerint a  VB  lőszer  kérdést  sürgősen - lehetőleg még e héten 
– eldönteni szükséges, hogy a megfelelő információk a VB honlapjára mielőbb 
felkerüljenek. 
 
6. Kovács Attila indítványozza az Elnökségnek a szponzori tarifák felülvizsgálatát 
és újabb díjszabás kimunkálását, mivel a jelenlegi kedvezőtlen helyzet véleménye 
szerint döntően a  korábbi  túlzott mértékű tarifálás miatt következett be.  
Ezt követően az Elnökség egyhangú szavazással az alábbi szponzori tarifákat 
határozta meg:  a. Stage szponzor:  300 Euro 
                             b. area szponzor: 1.500.-Euro 
                             c. banner elhelyezés: 150 Euro 
 
7. Kovács Attila felveti a VB versenyzők sportfegyvereinek tárolásával kapcsolatos 
feladatok megoldásának kérdését. 
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Puskás Géza tájékoztatja jelenlévőket, hogy az ügyben tájékozódott az illetékes 
rendőr hatóságnál, a megfelelő mennyiségű sportfegyver tárolási lehetőség 
kialakításának engedélyezési költsége 56.000.- Ft. 
Halasi Mihály elnök felkéri Kelemen Lászlót, hogy a megfelelő tárolóhely 
kialakítása ( bővítése ) és a megfelelő kezelő személyzet kérdésében a DVLE 
illetékeseivel haladéktalanul szíveskedjen felvenni a kapcsolatot. 
 
8. Kovács Attila ismerteti az Elnökséggel, hogy a VB versenyzőinek a lőtérre 
történő utaztatását célszerű lenne buszjáratok indításával megoldani. Korábbi 
ajánlatok rendelkezésre állnak, ezek pontosítása, felülvizsgálata szükséges. 
Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a DKV vezetőjével a 
következő héten folytatnak személyes tárgyalást a fenti témában, ennek 
kimenetelétől függ  az  utaztatás  megoldásának költség vonzata. 
 
9. Kovács Attila felveti az Elnökségnek, hogy a CES-re érkező IPSC tisztségviselők 
( 3 fő) szállásköltségének kifizetésére készpénzfelvétel szükséges, valamint az 
orosz versenyzők részére 290 Euro visszafizetését is meg kell oldani. Az Elnökség 
döntése értelmében a szükséges pénzügyi műveleteket Kelemen László sporttárs 
fogja végrehajtani. Halasi Mihály elnök a tranzakciók bizonylatait kitöltve, aláírva 
ügyintézésre átadta. 
 
10. Toók László az Elnökség állásfoglalását kéri a VB versenybíróinak 
elszállásolásának kérdésében. A Postás üdülő részére konkrét válasz adása 
szükséges még a mai napon a helyzet egyértelmű tisztázása és a még mindig 
nyitva álló kérdés lezárása érdekében. Kovács Attila közli az elnökséggel, hogy 
információja szerint Vincze Zoltán az elnökség minden tagjával egyeztette a Hotel 
Óbester bírói szállásként történő lefoglalását. Puskás Géza szerint a versenybírói 
létszám végső pontosítása szükséges a megfelelő szállási lehetőség biztosítására 
tekintettel. Kovács Attila szerint 72 fő versenybírói létszám szükséges a VB sikeres 
megrendezéséhez. Halasi Mihály kérdésére a Hotel Óbester vezetője tájékoztatja 
jelenlévőket, hogy Vincze Zoltán a VB időtartamára az egész hotelt lefoglalta, kéri a 
foglalás írásos megerősítését, illetve kezdeményezi a szerződés megkötését, mivel 
a teljes foglalás a szálloda számára a korábbi foglalások lemondását, ezáltal 
anyagi konzekvenciákat eredményezhet. Az Elnökség egyhangú szavazással a 
Hotel Óbester bírói szálláshelyként történő lefoglalását jóváhagyja, egyúttal 
kijelenti, hogy a Postás üdülőt bírói szálláshelyként a továbbiakban nem kívánja 
igénybe venni. A Hotel Óbester részére a szállás  foglalás  írásban  történő 
beterjesztése az elnök feladata. 
 
11. Kovács Attila felveti az Elnökségnek, hogy a média kapcsolatok kialakítása, a 
szponzorok felkutatása, illetve alapvetően a VB szervezése tekintetében nem 
történt előre lépés, véleménye szerint el kellene mozdulni a holtpontról. Kelemen 
László szerint az Elnökség korábbi ülésén meghallgatásra került marketing 
szakértő részére kellene megbízást adni és beindítani a munkát. Kovács Attila 
szerint meg kellene határozni a feladatot és mellé kellene rendelni a tevékenység 
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megfelelő díjazását. Zatik László szerint az éves rendes közgyűlés után tartandó 
elnökségi ülésen kellene megvitatni a felvetett témát. Halasi Mihály elnök szerint a 
marketing, szervezői munka  sürgős, azonnali elindítása szükséges, minden nap 
késedelem a VB sikeres megrendezését hátráltatná. Indítványozza a díjazásra 
vonatkozó elképzelések   előterjesztését, hogy megvitatását követően a 
megállapodás mielőbb létre jöhessen. Ezt követően az Elnökség az alábbi döntést 
hozta: Hegedűs Ágnes részére megbízást kell adni a VB megrendezésével 
kapcsolatos marketing, szervezési feladatok ellátása, valamint a média 
kapcsolatok kialakítása koordinálása és működtetése feladatainak ellátásával. A 
tevékenység díjazásaként havi bruttó 150.000.-Ft tiszteletdíjat határoznak meg. Az 
első hónap tapasztalatainak kiértékelését követően a  tevékenység 
eredményessége függvényében a díjazás módosulhat, kiegészülhet. A megbízás 
elkészítése és megküldése az elnök feladata. 
 
12. Zatik László tájékoztatja az Elnökséget, hogy e hét folyamán a MSSZ éves 
közgyűlésén a MSSZ elnöke és főtitkára kifejezetten a MDLSZ ellenes 
kirohanásokat intézett a közgyűlés résztvevőihez és kilátásba helyezték a nyári 
olimpiai játékokat követően az intenzív támadásokat a MDLSZ státusza és 
önállósága ellen. Zatik László aggodalmának adott hangot a Szövetség jövőjét 
illetően. Halasi Mihály elnök válaszában utalt arra, hogy korábban már volt példa a 
MSSZ hegemón törekvéseinek erőszakos úton, peres eljárás igénybevételével 
történő megvalósítási kísérletére. A közös ernyő alá terelési kísérlet nem járt 
sikerrel, a hasonló jellegű próbálkozás sikeres elhárításához egységes fellépés és 
összefogás szükséges. A Szövetség jelenlegi vezetése szilárdan eltökélt a VB 
sikeres megrendezése és a Szövetség törvényes működésének fenntartása 
érdekében. 
 
 
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 21.10- kor bezárta.        
 
                                                            k.m.f. 
 
 
              Halasi Mihály                                                                  Toók  László 
                    Elnök                                                                   jegyzőkönyv hitelesítő                                                  
 
 
 


