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Helyszín: Debrecen, Nagyerdei körút 66. sz. Postás üdülő konferencia terem.
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök
Szalai László alelnök
Zakupszky Gábor elnökségi tag
Pető László elnökségi tag
Kelemen László elnökségi tag
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár,
Puskás Géza szervező bizottsági elnök, Kovács Attila szervező
bizottsági tag, Csefkó Pál ajánlattevő.
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A továbbiakban az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg:
1. Zakupszky Gábor elnökségi tag az Elnökség elé terjeszti, hogy az Action Kft
részére a MDLSZ elnöke által kellő időben megküldött ajánlattételi felhívásra az
ajánlattevő részéről senki nem jelent meg, a cég képviseletében Pozsgai Máriusz
elektronikus levélben Puskás Géza urat kérte fel ajánlatuk ismertetésére.
Puskás Géza felolvasás útján ismerteti a szóban forgó ajánlatot.
Az ajánlatban teljes körűen és részletesen taglalva vannak a vállalt tevékenységek
és az együttműködés keretei.
Az elvégzendő munka ellenértékeként a saját szervezésben realizált támogatói
bevételek befolyt
összegének
45 %- a + ÁFA, illetve az IPSC-MDLSZ
közreműködéssel realizált bevételek 30 %- a + ÁFA sikerdíjat határoz meg.
Az ajánlat meghallgatását követően az Elnökség várakozó álláspontra helyezkedik.
2. Az ajánlat ismertetését követően Halasi Mihály elnök felkéri Csefkó Pál urat,
hogy tegye meg ajánlatát.
Csefkó Pál üdvözli a jelenlévőket és ajánlatában az alábbiakat adja elő:
A konkrét és részletes árajánlat kidolgozásához nélkülözhetetlenül szükséges a
VB lebonyolításának pontos forgatókönyve, valamint a reménybeli sikeres
együttműködéshez alapvetően szükséges teljes körű tájékoztatást kapnia az
eddig megtett intézkedésekről és lépésekről. Ezek pillanatnyi hiánya miatt csak az
együttműködés feltételeire és a díjazásra tud nyilatkozni.
Az általuk vállalt tevékenység felöleli a VB teljes időtartama során és azt
megelőzően szükséges marketing, promóciós és összes szervezési tevékenység
lebonyolítását, koordinálását a szponzorok felkutatásától kezdve egészen a
versenyt követő utólagos beszámolóig.
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

Fenti tevékenység díjazásaként egységesen 30 % sikerdíjat határoz meg, az Alain
Jolly – MDLSZ közreműködésével realizált támogatói bevételek vonatkozásában 15
% a fizetendő sikerdíj. Természetesen a tevékenységük díjazása kizárólag a
realizált – a MDLSZ bankszámlájára befolyt – összegekből történhet.
Toók László kérdése: az ajánlattevő milyen média kapcsolatokkal rendelkezik?
Csefkó Pál: széleskörű kapcsolataik vannak, amennyiben ajánlatuk elfogadásra
kerül, abban az esetben célirányosan minden média felület irányában komplex
módon nyitnak, a VB fővédnökeként Smidt Pál köztársasági elnök urat kívánják
felkérni.
Zakupszky Gábor: az említett 30 % és 15 % bruttó vagy nettó sikerdíjként értendő?
Csefkó Pál: a megajánlott díjtételek nettó díjként értendők, az érvényes ÁFA hozzá
adódik.
Puskás Géza: a nyitó és záró ceremónia szervezésében eddig megtett lépések
eredményét felhasználják-e, illetve hajlandók–e együttműködni az általa
kiválasztott szervező céggel?
Csefkó Pál: az együttműködést nem hárítja el, de a döntés hozatal gondos
mérlegelést követően történik.
Halasi Mihály: az eddigi referenciákról és a garancia vállalásról érdeklődik.
Szalai László : mindkét ajánlatból hiányolja a garancia vállalást.
Csefkó Pál: a korábbi referenciák az előzetesen megküldött tájékoztató anyagban
szerepelnek, a garanciára vonatkozó kérdés pontosítását kéri.
Halasi Mihály: konkrétan egy minimálisan garantált támogatói árbevétel elérésének
kikötésére gondol, amelynek esetleges nem teljesülése esetén anyagi szankciók (
kötbér ) kerülnének realizálásra.
Csefkó Pál: természetesen ilyen jellegű garancia vállalásra készek, a konkrét
feltételek a kimunkálást követően a vállalkozási szerződésben kerülnek rögzítésre.
Puskás Géza: szeretné a ceremóniák szervezési folyamatába történő beleszólási
lehetőséget saját számára kikötni.
Csefkó Pál: természetesen minden lépésről folyamatos tájékoztatást adnak,
szakmai felkészültség alapján minden szóba jöhető felvetést meghallgatnak és
igyekszenek beépíteni.
A nyitó és záró ceremónia marketing szempontból kiemelt jelentőségű, speciális
reklámozási lehetőségeket tesz lehetővé. Mivel ez lesz a világ első sörétes VB-je,
ezért nagyon profi módon kell megszervezni.
Zakupszky Gábor: a Puskás Géza által eddig beszerzett ajánlatok integrálhatóak-e
az ajánlatukba.
Csefkó Pál: megfelelőségük esetén igen.
Kovács Attila: tervezik-e irodatechnikai cég megkeresését, tekintettel
nagyteljesítményű nyomtató és laptopok támogatói biztosítására?
Csefkó Pál: természetesen tervezik.
Zakupszky Gábor: alapvető cél a VB sikeres megrendezése, mivel tekintélyes
referenciaként, kvázi befektetésként funkcionálhat egy jövőbeni pisztoly EB, vagy
VB rendezési jogának elnyeréséhez.
Csefkó Pál: a vállalt tevékenység minden részletre kiterjed, pl. a repülőtérre érkező
versenyzőket fogadó asztaloknál köszöntenék és irányítanák.
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Halasi Mihály: lényegi szempont, hogy minden szervezési, koordinációs
tevékenység egy kézben fusson össze.
Csefkó Pál: feltétlenül fontos, hogy a szerződés birtokában kizárólagos joggal
rendelkezzenek mindennemű szervezési tevékenység vonatkozásában.
Kovács Attila: a pályákon elhelyezhető reklám molinók méretét és hirdetési tarifáit
egységesíteni kellene.
Halasi Mihály: a pályákon elhelyezhető reklám felületek méreteire 2-3 standard
méretet kellene kínálni és az ajánlatokat versenyeztetni kellene az elérhető legjobb
bevétel érdekében.
Csefkó Pál: egyetért, a kiajánlott reklámfelületekre érkező ajánlatokat célzottan
versenyeztetni kell. Javasolja megfontolásra egy kellően megválasztott kialakítású
tribün megépítését, amelyre fizető nézők elhelyezését lehetne biztosítani.
Toók László: az ajánlattevő csapatának nyelvtudása felől érdeklődik.
Csefkó Pál: alapvetően perfekt angol, német, orosz nyelvtudású kollegákkal
dolgozik, de szükség esetén bármilyen kívánt nyelven tudnak kommunikálni.
Szalai László: mivel a MDLSZ- nek nem áll rendelkezésre a VB rendezésének
megfinanszírozására forgótőke, ezért fontos kérdés, hogy a tevékenység díjazása
miként történik?
Csefkó Pál: természetesen a bevétel realizálását követően a befolyt pénzből.
Zakupszky Gábor: a VB hivatalos lőszer szállítóját ki kellene választani,
támogatóként, főszponzorként meg kell nyerni, lépéseket kell tenni ez ügyben.
Szóba jöhető gyártó-forgalmazók: Fiocchi, Ruag, S&B.
Puskás Géza: jól értesült vélemények szerint jó esély van a Fiocchi megnyerésére,
mivel a pisztoly VB-t elbukták a Ruag ellen, ezért a sörétes VB-t mindenképpen
meg akarják szerezni.
Csefkó Pál: az IWA-ra ki kell menni és szoros kapcsolatot kell tartani Alain
Jollyval.
Halasi Mihály elnök az Elnökség állásfoglalását kéri az elhangzott árajánlatok
vonatkozásában, egyenkénti szavazást kér.
Ezt követően a MDLSZ Elnöksége egyhangú szavazással -5 igen- a Csefkó Pál által
tett ajánlatot fogadta el.
A szerződés tervezet összeállítását az ajánlattevő vállalja, az Elnökség megvitatja,
szükség szerint módosítja elfogadás előtt, a szerződés megkötésére az MDLSZ
elnöke jogosult.
3. Toók László főtitkár tájékoztatja az elnökséget, hogy a Szövetség gazdálkodása
kiegyensúlyozott, de néhány követelés realizálása kétséges, ezért az Elnökség
állásfoglalását kéri a kétes követelések kérdésében, úgymint:
Remington lövészsport egyesület – 35.600.-Ft
Rumcájsz lövészegylet 111.700.-Ft
Csikóvári Para sportegylet 123.000.-Ft
Délalföldi hagyományőrző lőegylet- 43.000.-Ft
Homokkerti lövészegylet30.000.-Ft
ERVA lövészsport egyesület74.000.-Ft
Fentieken túlmenően a Remington LE 2011. Május 08-án rendezett steel challege
versenye nincs rendezve, nem került leadásra versenyjegyzőkönyv, tisztázatlan a
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versenyellenőr kiléte, illetve nincs befizetve a MDLSZ felé a versenyrendezési
hozzájárulás.
2011. 07.27-én a Göcsej SE által rendezett IPSC verseny elszámolása hasonló
módon rendezetlen.
A Rumcájsz LE vezetője írásos kérelemmel fordult a Főtitkár úrhoz, a fennálló
tartozást elismerve, annak megfizetésére 6 havi részletfizetési engedményt kért, a
kérelmet a Főtitkár illetékességből az Elnökség elé terjeszti.
A feltárt helyzet megvitatását követően az Elnökség az alábbi határozatokat hozta:
A Homokkerti Lövészegylet és az ERVA tagsági viszonyát azonnal meg kell
szüntetni, tartozásuk összegét behajthatatlan követelésként kell kezelni.
A Rumcájsz LE tartozásának 40 %-át 2012. Január 15-ig köteles befizetni, a
fennmaradó hátralékos tartozását ezt követően 5 egyenlő részletben minden
hónap 15-ig köteles megfizetni. Egyetlen fizetési részlet késedelme is a tagsági
viszony azonnali megszűnését vonja maga után.
A többi fizetési hátralékos klub vezetőjét fel kell szólítani a tartozás haladéktalan
rendezésére.
Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a szervező bizottság elnöke
árajánlatot kért a Cassandra 2000 Bt-től a VB-re zászlótartó dobogók elkészítésére.
Az elkészített árajánlatot az Elnökség elé tárja véleményezésre. Az árajánlat tételes
bontásban tartalmazza az anyagköltség és munkadíj ráfordítás költségét, az
árajánlat nettó összege: 190.720.-Ft. Az Elnökség a beterjesztett árajánlatot
egyhangú szavazással elfogadta, a szerződés megkötése a MDLSZ elnök feladata.
4. Szalai László és Zakupszky Gábor bejelentik, hogy bizalmatlansági indítványt
terjesztenek elő Halasi Mihály elnök ellen, olyan mértékű bizalomvesztés állt elő
részükről, amely a további együttműködést akadályozza. Indítványozzák az elnök
lemondását, ellenkező esetben rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezik.
Halasi Mihály elnök a lemondásra vonatkozó felhívást elhárítja, jelzi, hogy Pető
László elnökségi tag a 2. napirendi pont megtárgyalását követően családi
problémák miatt az ülésről eltávozott, így az Elnökség nem teljes létszámú. Szalai
László szerint az Elnökség ennek ellenére határozatképes.
Ezt követően az Elnökség 3 igen (Szalai,Zakupszky,Kelemen),1nem-Halasi
szavazattal a rendkívüli közgyűlés összehívását elhatározta.
A rendkívüli közgyűlés időpontjának kitűzése az elnök feladata, 24 órán belül.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 15.05-kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Kelemen László
jegyzőkönyv hitelesítő
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