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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének kibővített üléséről
Időpont: 2012-06-12-18.00.
Helyszín: 4028 Debrecen Simonyi u. 44. sz. Pálma étterem.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,
Krizsán Károly alelnök, Zatik László elnökségi tag,
Pető László elnökségi tag, Kelemen László elnökségi tag.
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár, Hegedűs Ágnes marketing szakértő,
Vincze Zoltán, Vajda Miklós, Kovács Attila, Puskás Géza
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A továbbiakban az Elnökség az alábbi napirendi pontokat tárgyalta meg.
1. Puskás Géza felveti az Elnökségnek, hogy a VB műsorfüzetének
elkészítését meg kellene kezdeni, mivel az előkészületi munkákkal együtt a
nyomdai átfutás kb. 2 hónap. Hegedűs Ágnes a műsorfüzet kivitele iránt
érdeklődik, illetve a gyártó partnerre vonatkozóan kíván tájékozódni. Puskás
Géza megjegyzi, hogy a kivitelezésre van vállalkozó, aki adott árajánlatot.
Halasi Mihály megerősíti, hogy a Szövetség birtokában van a Cívis papírírószer és grafikai Kft ajánlata 900.-Ft/db nettó egységárral. Hegedűs Ágnes
Az árat kissé magasnak tartja, javasolja más ajánlat bekérését és
megvizsgálását is. Halasi Mihály indítványozza a műsorfüzet előkészületi
munkálataiba Hegedűs Ágnes bevonását, különös tekintettel a műsorfüzet
jelentős reklám hordozó jellegére. Egyhangú határozat: Hegedűs Ágnes
vegye kézbe a műsorfüzet kivitelezésének koordinálását.
2. Puskás Géza tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB versenypályák rajzai
elkészültek, jelenlévők részére tanulmányozásra átadja. A görög szakértő
döntése alapján a lőtéri bunkerben is pályát kell kialakítani, de a bunker
jelenlegi elhanyagolt, szemetes állapotában versenyzésre alkalmatlan.
Kérdése arra irányul, hogy ki végezze el a bunker takarítását.
Vincze Zoltán szerint a takarítási munka elvégeztetése a lőtér
tulajdonosának feladata. Egyhangú határozat: a bunker versenypálya
építésre alkalmas állapotba hozása a DVLE feladata, az együttműködési
megállapodás szerint.
3. Puskás Géza javasolja a VB rendezésének időtartamára egy helyszíni
koordinátor foglalkoztatását ( megfelelő díjazás ellenében ) akinek alapvető
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feladatát képezné az elő verseny és a fő verseny során a versenypályák
működtetésével kapcsolatos összes tevékenység koordinálása,
ellenőrzése.
Vincze Zoltán szerint Vajda Miklós lenne a legmegfelelőbb személy a
javasolt posztra. Halasi Mihály támogatja a jelölt megbízását, eddigi
versenybírói működése és a versenyrendezési- pályaépítési tapasztalatai
alapján feltétlenül alkalmas a feladat ellátására. Vajda Miklós a felkérést
köszönettel elfogadja. Egyhangú határozat: az Elnökség a Shotgun VB
helyszíni koordinátori teendőinek ellátásával Vajda Miklós sporttársat
megbízta.
4. Puskás Géza felveti az Elnökségnek, hogy a VB-re érkező nemzetek
zászlóinak biztosítása részét képezi a megoldandó számos előkészületi
feladatnak.
Kovács Attila: A regisztráció adatai alapján 29 ország zászlóiról van szó.
Vincze Zoltán: a VB-n résztvevő nemzetek zászlóit a Sportcentrum KHT
biztosítja, megfelelő módon.
5. Hegedűs Ágnes: a VB nyitó és záró ceremónia helyszínének mielőbbi
eldöntése szükséges, tekintettel a marketing és reklám tevékenység
szervezésével kapcsolatos sürgős teendőkre.
Vincze Zoltán: a VB szervezésével megbízott Sportcentrum KHT által
megfogalmazott szakmai ajánlások figyelembevételével a nyitó ceremónia
helyszíneként az Oláh Gábor utcai atlétikai stadion a célszerű, a záró
ceremónia helyszínéül a Lovardát javasolja.
Puskás Géza a magyaros jelleg hangsúlyozásának szándékával csikósok
bemutatóját illesztené a nyitó ceremónia műsorába, helyszíneként a
Kossuth teret javasolja.
Vincze Zoltán: a Kossuth tér a várható vendég létszámra tekintettel nem
célszerű helyszín, mivel 800 fő alatti létszám esetén a tér meglehetősen
kitöltetlen összhatást mutatna, az atlétikai stadionban pedig a lovas
produkció bemutatása keresztül vihetetlen.
Hegedűs Ágnes: a nyitó és záró ceremónia helyszínének rögzítése az
elsődleges, a ceremóniák belső tartalmának kialakítására a lehetőségek
számba vételével ( együttesek, pásztortánc, majorett stb.) még kellő idő áll
rendelkezésre.
Puskás Géza: a nyitó ceremónia során a bevonuláshoz a résztvevő
országok csoportjainak felvezetéséhez táblákat kell biztosítani.
Vincze Zoltán: a bevonuláshoz a nemzetek csoportjait felvezető táblák és a
táblákat hordozó magyaros népviseletbe öltöztetett hölgyek biztosítása is a
Sportcentrum KHT feladata. A holnapi nap folyamán a Sportcentrum KHT
képviselőjével áttekintik a tervezett együttműködés kereteit és a szerződés
előkészítésére kerül sor.
Egyhangú határozat: a VB nyitó ceremónia helyszíne: atlétikai stadion, a
záró ceremónia helyszíne: Lovarda.
6. Vajda Miklós: a VB helyszínén kellő létszámú tolmácsra lesz szükség, ennek
biztosítására történt-e lépés?
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Vincze Zoltán: a megfelelő létszámú és színvonalú tolmács személyzet
biztosítása a Sportcentrum KHT feladata.
7. Puskás Géza: a VB versenyzői, versenybírái, segítői részére a megfelelő
kivitelű és mennyiségű póló biztosítása fontos feladat.
Hosszas egyeztetést követően az alábbi egyhangú határozat született:
A Szövetség által biztosított pólók : versenyzők- királykék színben, 2 db /fő
versenybírók- vörös színben, 2 db/fő
segítők- narancssárga színben, 3 db/fő
A fenti kivitelű és mennyiségű póló díjmentesen kerül átadásra,
természetesen a VB helyszínén lesz lehetőség pólók megvásárlására is.
8. Puskás Géza: a VB helyszínén szükség lesz egy nagyméretű - 3x5 m-es
molinó kihelyezésére a VB emblémájával.
Hegedűs Ágnes: a molinó helyett célszerűbbnek tartaná 4x4 m-es LED fal
kihelyezését, ami a molinónál lényegesen attraktívabb módon biztosítaná a
verseny ideje alatt a verseny emblémájának, a VB támogatóinak
megjelenítését és az aktuális információk folyamatos közzétételét.
Krizsán Károly: a LED fal a molinónál sokkal drágább és a sugárzott kép
minősége is kifogásolható.
Hegedűs Ágnes: megfelelő tárgyalási taktika alkalmazásával nagyon
kedvező árat lehet kialakítani, a sugárzott kép minősége felülmúlja a molinó
minőségét, a sugárzás folyamatossága és az állandóan változó
megjelenítés páratlan tájékoztatási és reklám lehetőségeket biztosít.
Egyhangú határozat: a molinó elvetve, Hegedűs Ágnes folytasson
tárgyalásokat a LED fal kihelyezésének kondícióival kapcsolatban.
9. Puskás Géza: a VB-re érkező összes versenyző és versenybíró részére
övcsatot kellene ajándékozni, a gyártást mielőbb el kellene indítani, a
gyártásra a vállalkozó már adott árajánlatot.
Halasi Mihály: az övcsat gyártására 2012 Január 24-én kelt árajánlatában a
Cívis papír-írószer és grafikai stúdió Kft 1000 db-os mennyiségre 1000.Ft/db nettó egységáron tett ajánlatot.
Vincze Zoltán: az övcsat ajándékozását feleslegesnek tartja, ajándék
tárgyként történő árusítása lehetséges, a VB helyszínén megfelelő feltételek
( támogatói megállapodás) kialakítása esetén.
Halasi Mihály: egyetértését nyilvánítja a Vincze úr véleményével, a VB
költségvetése jelenlegi állapotában nem tud fedezni ilyen nem kifejezetten
szükséges kiadásokat.
Hegedűs Ágnes: tájékozódni fog a versenyzők részére ingyen adható
ajándék tárgyak biztosításával kapcsolatban.
Egyhangú határozat: az övcsat ajándékozási céllal történő gyártása elvetve.
10. Kovács Attila: a VB idején szükséges egy nagy teljesítményű számítógép
és nyomtató üzemeltetése, ezek biztosításához lépések szükségesek.
Krizsán Károly: felajánlja, hogy saját nyomtatóját díjmentesen
rendelkezésre bocsátja a VB időtartamára.
Hegedűs Ágnes: már vannak tárgyalásai folyamatban a témában, ezek
realizálásának függvényében támogatói megoldás is szóba jöhet.
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11. Puskás Géza: a VB időtartamára internet hozzáférési lehetőséget kell
biztosítani a versenyzők és vendégeik részére.
Hegedűs Ágnes: célszerűnek tartja web kamera telepítését a verseny
helyszínén, oly módon, hogy a versenyzők, vendégeik a szponzori tábla
előtt ( LED fal) video üzeneteket tudjanak küldeni hozzátartozóik,
ismerőseik részére. A tárgyi feltételek biztosítására vonatkozóan
tárgyalásokat fog lefolytatni. Egyhangú határozat: Hegedűs Ágnes tegyen
lépéseket a web kamera biztosításának kérdésében.
12. Puskás Géza: a VB versenyzőinek, versenybíróinak átadásra kerülő reklám
ajándékok tárolására szolgáló reklám szatyor, a lőlapokat nedvességtől
védő zsák, a lőlapok rögzítéséhez tűzőgép, tűző kapocs biztosítása
szükséges.
Egyhangú határozat: az említett eszközök, anyagok beszerzésének
biztosítására a költségvetésben megfelelő költség kerüljön beállításra.
13. Hegedűs Ágnes: kérdése a bírók elszállásolásának helyszínére vonatkozik.
Vincze Zoltán: már előző alkalommal eldöntésre került, hogy a bírók
alapvetően a Hotel Óbester szállodában kerülnek elszállásolásra.
Halasi Mihály megerősíti, hogy a VB versenybíróinak szálláshelyeként az
egész szálloda le lett foglalva. A megrendelést 2012 Május 16-án saját
kezűleg nyújtotta át a szálloda vezetése részére, visszaigazolás eddig nem
érkezett.
14. Puskás Géza: a versenyzők regisztrációjához akkreditációs kártyák
gyártatása szükséges, valamint öntapadós matrica reklám ajándékként.
Vincze Zoltán: az akkreditációt a Sportcentrum KHT szervezi, amelynek
során 4 fajta akkreditációs kártya a kerül kiadásra: versenyzők-versenybíróksegítőkVIP vendégek- részére
A versenyzők regisztrációja ( akkreditáció) a Hotel Óbester megfelelő
helyiségében történik, amelynek folyamán mindenki a helyszínen készített
fényképpel ellátott nyakba függesztett akkreditációs kártyát kap.
15. Puskás Géza: a versenypályák működtetéséhez szükséges aeroszolos
festékek mennyiségének meghatározása és kellő időben történő
megrendelése szükséges.
Toók László: a működtetési költségek racionalizálása érdekében meg
kellene vizsgálni más festési módszer ( teddy henger) alkalmazásának
lehetőségét.
Vincze Zoltán: az idő tényező miatt nem célszerű más módszer
alkalmazása, ráadásul az esetleg bekövetkező csapadékos időjárási
viszonyok esetén a festék réteg megfelelő tapadása csak aeroszolos
módszer alkalmazásával érhető el.
Egyeztetés eredménye: 70 db piros, 100 db ezüst festék spray szükséges.
Egyhangú határozat: Puskás Géza feladata a szükséges mennyiségű
festék megrendelése.
16. Puskás Géza: a VB-n a versenybírók-segítők részére ásványvizet kell
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biztosítani megfelelő mennyiségben. Támogatóként a Coca Cola
bevonását indítványozza.
Vincze Zoltán: véleménye szerint 1 fő részére napi 2 l ásványvizet célszerű
biztosítani.
Egyhangú határozat: a bírók –segítők részére 3.200 l ásványvíz beszerzése
szükséges.
Puskás Géza: a bírók-segítők étkeztetésének lebonyolításához ebéd és
kávé jegyek biztosítása is szükséges.
Hegedűs Ágnes: a jegyek biztosítása technikailag rendkívül egyszerűen
megoldható, bőven van idő a konkrét megvalósításra.
17. Pető László: a versenyzők fegyvereinek átvételéhez fegyver átvételi lap
biztosítása szükséges, amelyen a megfelelő adatokat, műszaki jellemzőket
kell rögzíteni.
Egyhangú határozat: a fegyver átvételi lap gyártatása Hegedűs Ágnes és
Pető László közreműködésével történik.
18. Puskás Géza: javasolja, hogy a versenybírók részére, valamint VIP
ajándékként 200 db VB emlékérem kerüljön legyártatásra. Az érem
legyártására a vállalkozó 2.000 Ft-os egységáron tett ajánlatot, amely
tartalmazza a díszdoboz árát is.
Vincze Zoltán: az emlékérem ajándékként történő legyártatását teljesen
feleslegesnek tartja, megjegyzi, hogy a költségvetésben fedezete sincs.
Véleménye szerint szükségtelen a bírók indokolatlan ajándékozása, mivel
működésük díjazásaként mentesülnek a jelentős összegű nevezési díj
megfizetése alól, magas színvonalú szállodai elhelyezésben, teljes
ellátásban, illetve napi díjban részesülnek.
Halasi Mihály: egyetért a Vincze úr megállapításaival, az emlékérem
gyártására nincs fedezet.
Egyhangú határozat: az emlékérem gyártás elvetve.
19. Zatik László: többször elhangzott, hogy a VB költségvetése szűkös, nincs
minden felmerülő igény- elképzelés megvalósítására fedezet. Szeretne
tájékoztatást kapni a VB költség keretéről, illetve a rendelkezésre álló pénz
fedezet volumenéről.
Halasi Mihály: a VB sikeres megrendezésének forrás igénye hozzávetőleg
45 MFt. A VB elkülönített számlájára eddig 39,9 MFt folyt be, amely befolyt
összegből az előkészületi tevékenységek finanszírozására eddig
kifizetésre került 7,7 MFt,így a jelenleg rendelkezésre álló összeg:32.2 MFt.
A befolyt pénz döntő többsége nevezési díjakból tevődik össze,
támogatói befizetés egyedül a Harmónia 91 Kft-től érkezett ( 450 e Ft).
Jól látható, hogy a költségvetés forráshiánya jelenleg mintegy 5 MFt.
A forráshiány több módon kezelhető: további támogatói megállapodások
realizálásával, pl. a VB fő támogatójától kb. 2,5 MFt várható, a HM részéről
várható támogatás realizálásával a segítők díjazására tervezett
költséghányad is jelentősen csökkenthetővé válna.
Vincze Zoltán: a kezdeti optimista elképzeléseket nem sikerült realizálni, a
VB iránt megvalósuló támogatói érdeklődés jóval szerényebb az elvártnál.
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A siker reményével meg lehet keresni bizonyos cégeket, de inkább tárgyi
jellegű támogatásokra van reális esély: Törley , Hollóháza, Herend,
Zsolnay, Pick, Zwack ezek a szóba jöhető cégek.
Hegedűs Ágnes: vállalja az említett cégek mindegyikének megkeresését.
Puskás Géza: a lőtéren a fűnyírást meg kell oldani, hogy a lőpályák
megfelelő állapotban legyenek a VB teljes időtartama alatt.
Halasi Mihály: a lőtér füvesítését végző vállalkozóval célszerű elvégeztetni
a munkát, több okból: a füvesítés költsége jelentősen alatta maradt az
előirányzatnak, a füvesítés kapcsán garanciális kötelezettséget is vállalt,
valamint az időszakonként végzendő fűnyírásra is korrekt ajánlatot tett.
Egyhangú határozat: a fűnyírást a füvesítést végző vállalkozó végezze.
Puskás Géza: a versenypályák építésének időtartamára az őrzés-védelmet
a Szövetségnek kell biztosítani.
Vincze Zoltán: véleménye szerint a pályaépítés ideje alatt az őrzésvédelem biztosítása a vállalkozó ( Puskás Géza) feladata.
Puskás Géza: a pálya építésre megkötött érvényes szerződésben rögzítve
van, hogy a pályaépítés időtartama alatt az örzés-védelem a MDLSZ
feladata és költsége.
Vincze Zoltán: tudomásul veszi a szerződéses feltételt, felkéri Kelemen
Lászlót az örzés-védelem költségének kimunkálására.
Kelemen László az Augusztus 21-től Október 03-ig terjedő időszakra 2 fő
folyamatos szolgálat ellátásával 1,4 MFt bruttó költségre tesz ajánlatot.
Egyhangú határozat: a megajánlott költség elfogadásra kerül, összegét
rögzíteni kell a költségvetésben.
Toók László felveti az Elnökségnek, hogy a VB időtartamára a versenyzők
és a versenybírók, segítők biztosítása szükséges, amelyre vonatkozóan
több ajánlat is rendelkezésre áll.
Vincze Zoltán: alaposan meg kell vizsgálni az IPSC-vel kötött szerződés
Szövegét, hogy szükséges-e a felvetés szerinti biztosítási szolgáltatásokra
szerződések megkötése.
Kovács Attila: a szerződés többszöri átolvasását követően megállapítható,
hogy a felvetés szerinti biztosítások megkötése mellőzhető.
Egyhangú határozat: a versenybiztosítások kérdése lekerült a napirendről.
Puskás Géza: a versenypályák kialakításához 3.000 db törhető cél
(korong) biztosítása szükséges.
Pető László: vállalja, hogy a tárgyi eszközök támogatásból történő
biztosításával kapcsolatban lépéseket tesz.
Puskás Géza: a shot-off díjazáshoz szükséges érmek legyártatásával
kapcsolatban felmerülő költségekről tájékoztatja az Elnökséget:
szerszám gyártatás költsége: 100.000:-Ft, az érmek gyártási költsége:
450.-Ft/db.
Egyhangú határozat: a shot-off díjazás érmeinek gyártása az ismertetett
költség kereteken belül maradva mehet.
Puskás Géza:a VB időtartamára szükséges mobil WC-k biztosítása- 8 db 2
heti időtartamra.
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A verseny közben mentő gépkocsi ( személyzettel) állandó ügyeleti
jelenléte szükséges.
Halasi Mihály: a mentő biztosítása része a HM részéről biztosítandó
támogatásnak.
26. Puskás Géza felveti az Elnökségnek, hogy a VB sikeres megrendezéséhez
szükséges a magyar bírók bevonása a versenybírói tevékenység
ellátásába, ehhez feltétlenül szükségesnek tarja Zakupszky Gábor és
Szalai László közreműködését a versenybírók előzetes felkészítésében és
a verseny során történő működésben.
Vincze Zoltán: véleménye szerint az említettek közreműködése nélkül is
sikeresen megrendezhető a VB, hiszen a rendelkezésre álló bírókból
válogatni lehet. Az említett urak kétségtelenül tevékenyen vettek részt az
IPSC hazai versenyrendszerének működtetésében, de nélkülözhetetlennek
nem tekinthetők.
Krizsán Károly: megítélése szerint csak a Zakupszky, Szalai urak tevékeny
közreműködése lehet a VB sikeres megrendezésének alapja.
Halasi Mihály: a jelenlegit megelőző elnökségi ülés fő témája az volt, hogy
az említett urak visszatérnének a bírói bizottságba és aktívan részt
vennének a munkában. Az Elnökség hajlandó volt a kompromisszumra és
átalakította a bírói bizottságot a kívánalomnak megfelelően. Ezt követően
kiderült, hogy az Elnökség döntése ellenére még további feltételeik
vannak. A magam részéről komolytalannak tartom ezt a hozzáállást,
aminek vezér elvét alapvetően az elnök lemondásának állandó szajkózása
jellemzi. Nehezen érthető, hogy miért nem képesek tudomásul venni az
egymást követő közgyűléseken minden alkalommal kinyilvánított jelentős
többségű támogatottságomat.
Krizsán Károly: a magam részéről komolyan veszem az elnök úr
nyilatkozatát, amely szerint a VB után lemond a tisztségéről, és
mindenkitől hasonló hozzáállást várok el.
Krizsán Károly: megbeszélést folytattam Hídvégi Attilával, aki jelezte
nekem, hogy ha szükséges, akkor átadja a tisztségét Zakupszky Gábornak
és vállalja, hogy a bírói bizottságban a sziluett és a hazai
versenyszámokkal foglalkozik. Indítványozom az Elnökségnek, hogy a
Bírói Bizottság kerüljön átalakításra az alábbi módon:
Bírói Bizottság elnöke Zakupszky Gábor, bizottsági tag Szalai László,
bizottsági tag Hídvégi Attila.
Halasi Mihály: felkérem az Elnökség tagjait, hogy az alelnök úr javaslatáról
szavazni szíveskedjenek !
Ezt követően a szavazás az alábbi eredménnyel zárult: 3 igen( Krizsán
Károly, Pető László, Kelemen László) 1 tartózkodás ( Zatik László) 1 nem
( Halasi Mihály) szavazattal az Elnökség a Bírói Bizottság átalakítását
elhatározta.
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Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 23.40- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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