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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének kibővített üléséről
Időpont: 2012-06-30-17.30.
Helyszín: 4026 Debrecen Péterfia u. 49. sz. Óbester Hotel.
Jelen vannak: Halasi Mihály Elnök,
Krizsán Károly alelnök, Zatik László elnökségi tag,
Kelemen László elnökségi tag.
Tanácskozási joggal: Toók László főtitkár, Hegedűs Ágnes marketing szakértő,
Kovács Attila, Puskás Géza.
Halasi Mihály elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
A továbbiakban az Elnökség a meghívóban közölteknek megfelelően az alábbi
napirendi pontokat tárgyalta meg.
1. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a MDLSZ Felügyelő
Bizottsága a 2012-05-20-án megtartott éves rendes közgyűlésen hozott
határozatnak megfelelően megvizsgálta a Szövetség 2011 évben
megrendezett versenyeinek versenyrendezési hozzájárulás megfizetésével
kapcsolatos ügymenetét.
A Felügyelő Bizottság az általa tett megállapításokat 2012 Június 28-án kelt
jelentésében tárta az Elnökség elé, amelynek főbb megállapításai az
alábbiak:
A Szövetségnek 2011-ben 74 tagegyesülete volt és 113 versenyt rendezett a
különféle szakágakban. Volt olyan klub, amely több versenyt is rendezett
több versenyszámban, de akadt olyan is, amely egyáltalán nem rendezett
versenyt.
A FB megállapítása szerint 2011-ben 3 verseny jegyzőkönyv
+ eredményjegyzék csak 2012- ben érkezett be a Szövetséghez, 1 pedig
több mint egy hónapos késéssel. Ezeket a versenyeket a szabálykönyv
szerint törölni kellett volna:
1.1 Göcsej SE, versenyellenőr: Zakupszky Gábor
1.2 Bel-SE , versenyellenőr: Zakupszky Gábor
1.3 Bel SE, versenyellenőr: Zakupszky Gábor
1.4 DVLE-DSZLE 114. sz. versenye, versenyellenőr Halasi Mihály. A verseny
2011 November 19-én került megrendezésre, a jegyzőkönyv 2011 December
27-én érkezett meg a Főtitkár részére.
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A versenyjegyzőkönyvekhez az eredményjegyzékek csatolása nem minden
esetben volt sikeres, 6 verseny eredményjegyzéke hiányzik, valamint több
verseny sorszámait nem sikerült beazonosítani.
14 versenyen nem volt jelen szövetségi ellenőr, ez elsősorban a Bírói
Bizottság működési hiányosságainak köszönhető, másodsorban a Főtitkár
és a tevékenységüket ellenőrző Elnökség hibája.
Számos esetben a versenyrendezési hozzájárulásról nem készült számla és
több esetben az eredményjegyzékben szereplő létszám nem egyezik a
versenyjegyzőkönyv szerinti díjszámítás alapját képező létszámmal.
Összességében elmondható, hogy a 2011 évi versenyrendezéssel
kapcsolatos adminisztratív nyilvántartások és a pénzügyi elszámolások
nem kellően átláthatók és a nem minden esetben egyeznek meg a
versenyszabályzat előírásaival.
A FB felkéri az Elnökséget, hogy a feltárt hibák kijavítását és a problémák
rendezését 2012 Július 30-ig el kell végezni és ennek eredményéről a
Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni kell.
Egyhangú határozat ( 4 igen): a FB által feltárt hiányosságok kijavítását a
megadott határidőre el kell végezni, a FB részére a beszámolót el kell
készíteni és meg kell küldeni. Határidő: 2012 Július 30. Felelős: Főtitkár,
Elnök.
Zatik László felveti az Elnökségnek, hogy célszerű lenne az elektronikus
számlázás bevezetése nemcsak a VB-vel kapcsolatban, hanem a MDLSZ
összes tevékenysége vonatkozásában, ezáltal a Főtitkár leterheltsége
csökkenthető lenne, illetve könnyebben követhetővé válna a számlák feletti
ellenőrzés és gyakorlatilag kiküszöbölhetővé válna a téves számlázás, vagy
a számla elmaradás latenciája. A számlázási szoftver csomag 39.000.-Ft+
ÁFA bekerülési költségen megvásárolható, pozitív döntés esetén
személyesen vállalja a program telepítését és a betanítást díjmentesen.
Halasi Mihály Elnök a javaslatot támogatja, véleménye szerint az
elektronikus
számlázás
bevezetésével
a
Szövetség
gazdasági
tevékenységének átláthatósága nagymértékben megnövekedne, ezáltal a
megkezdett racionalizálási lépések tovább vitelével a tevékenység
ellenőrzése is egyszerűbbé válna, ezen megfontolások figyelembe vételével
az előterjesztett javaslat elfogadását javasolja az Elnökség számára.
Egyhangú szavazással (4 igen) a az Elnökség az elektronikus számlázás
bevezetését elhatározta, Zatik László urat megbízza a szükséges lépések
haladéktalan megtételével.
2. Halasi Mihály Elnök felveti az Elnökségnek, hogy az elkészült –a MDLSZ
működését szabályzó - szabályzatok ismertetése megtörtént, a könyvelés
végzésével megbízott vállalkozó részére is ismertetés illetve véleményezés
céljából megküldésre került. A visszajelzések és saját véleménye alapján az
előterjesztett szabályzatok, úgymint:
- számviteli politika
- értékelési szabályzat
- bizonylati szabályzat
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- leltározási szabályzat
- selejtezési szabályzat
- pénzkezelési szabályzat
- számlarend
elfogadását és mielőbbi bevezetésének elhatározását javasolja.
Egyhangú ( 4 igen) határozattal az Elnökség az előbbiekben ismertetett
Szabályzatokat elfogadta, azok bevezetését 2012 Július 01- től kezdődő
alkalmazással elrendeli.
3. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Felügyelő Bizottság
– a Szövetség működésére vonatkozó – észrevételei között hangsúlyosan
szerepelt a Főtitkár munkájának díjazására vonatkozó felvetés.
Véleménye szerint a kérdést mielőbb rendezni kell, mivel egyrészről a
Főtitkár úr leterheltsége az adminisztratív teendők egy kézben történő
koncentrálódása következtében jelentősen megnövekedett, másrészről
természetes elvárás, hogy egy megbízásos viszony keretében végzett
tevékenység megfelelő díjazásban részesüljön.
Zatik László a felvetést indokoltnak tartja, sőt ezen túlmenően szerinte
mielőbb rendezni kellene a költségtérítések rendjét általános érvényűen is,
például az elnök , a versenyellenőrök, valamint az egyéb megbízás alapján
munkát végző személyek ( pl. VB szervező munka) díjazásának kérdését is.
Álláspontja szerint a Szövetség működése során elérkezett egy olyan
fejlettségi szintre, hogy át kellene gondolni a működés- fejlődés távlati
szempontjainak figyelembevételével egy célszerűbb szervezeti forma
kialakítási lehetőségének megvizsgálását.
Krizsán Károly a javaslatokat támogatja, bevezetésüket javasolja.
Halasi Mihály indítványozza a probléma megoldásának szakaszolását az
alábbi módon: első fázisban a Főtitkár és a versenyellenőrök, valamint a VB
koordinátor díjazásának kérdése, erre a következő Elnökségi ülésen
születne döntés, a döntés hozatal előkészítéshez Zatik László urat kéri fel
egy előzetes tanulmány elkészítésére, határidő: 2012-07-11.
A második fázisban a további kérdések szabályozása történne, erre a VB
sikeres megrendezését követően kerülne sor.
Az Elnökség egyhangú határozattal ( 4 igen) az elnök által javasolt
megoldási lehetőségeket elfogadta.
4.
Puskás Géza azzal a kéréssel fordul az Elnökséghez, hogy a VB pályaépítési
munkálataihoz további 1 MFt előleget folyósítsanak részére. Tájékoztatása
szerint a szerződésben vállalt munkák készültségi szintje kb. 80 %- os, erre
tekintettel kéri az Elnökség hozzájárulását az 1 MFt kifizetéséhez. Krizsán
Károly szerint a teljesítés igazolásaként a vállalkozó nyilatkozata megfelelő,
ezért az előleg folyósítását javasolja. Zatik László szerint az előleg kifizetése
nem aggályos, javasolja a kifizetés engedélyezését. Halasi Mihály elnök
szavazásra teszi fel a kérdést, ezt követően az Elnökség 3 igen ( Krizsán
Károly, Zatik László, Kelemen László) 1 tartózkodással ( Halasi Mihály ) a
Puskás Lövész Egyesület részére 1 MFt előleg kifizetését elhatározta.
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Halasi Mihály tájékoztatja az Elnökséget, hogy Vincze Zoltán írásban közölte:
a továbbiakban a VB szervezési munkáiban semmilyen módon nem kíván
részt venni, erre reagálva Halasi Mihály válaszában megköszönte az eddigi
munkát és megkérte, hogy a birtokában levő iratanyagot a Főtitkár úr részére
szíveskedjen átadni.
Halasi Mihály javasolja az Elnökség részére, hogy a VB bankszámlája feletti
rendelkezési jog a jövőben Vincze Zoltán helyett Kelemen László részére
kerüljön átruházásra. Kelemen László a felkérést vállalja. Az Elnökség
egyhangú ( 4 igen) határozata: a VB számla feletti rendelkezési jog a
továbbiakban a következő módon történik: 1. helyen: Halasi Mihály , 2.
helyen:Puskás Géza, vagy Kelemen László.
Puskás Géza felveti az Elnökségnek, hogy az előző ülésen már téma volt a
lőtéri bunker tereprendezésének kérdése, de a lőtér tulajdonos DVLE
képviselője elzárkózott a munkálatok elvégzésétől, ezáltal kényszerhelyzet
állt elő, ugyanis a bunkert versenypálya építésre alkalmas állapotba kell
hozni, egyéb megoldás híján kivitelezőt kell keresni és a munkát a VB költség
keretének terhére kell elvégeztetni. Zatik László súlyosan méltánytalannak és
felháborítónak tartja a DVLE hozzáállását a probléma megoldásához, szerinte
az egész VB rendezésének a beruházási kérdése aggályos a DVLE
szempontjából, ugyanis a MDLSZ komoly, több millió Ft-os költségeket
kénytelen vállalni , szinte ellenszolgáltatás nélkül, mivel a VB
megrendezésének lehetőségéért még jelentős összegű lőtér használati díjat
is meg kell fizetni. Halasi Mihály elnök megjegyzi, hogy a ráfordítások és azok
ellentételezése valóban nincs arányban egymással, de adott helyzetben az
IPSC-vel fennálló szerződés köti a MDLSZ-t a VB megrendezésére, ezért
minden körülmények között a VB sikeres megrendezése a legfontosabb
feladat, ennek megvalósítása érdekében minden vállalható nehezítő
körülményt sikeresen kezelnünk kell. Kelemen László vállalja a bunker
takarítási munkáinak levezénylését, amihez költség keret rendelkezésre
bocsátását kéri. Az Elnökség egyhangú (4 igen) szavazással elhatározta: a
bunker takarítási munkáira 50.000.-Ft költség keretet biztosít, a munka
elvégzésére Kelemen László keres vállalkozót és elvégezteti a munkát.
A munkavégzéssel kapcsolatos adminisztráció az elnök feladata.
Puskás Géza javasolja az Elnökségnek, hogy a VB alkalmából a VB logójával
hímzett, felvarrható, vagy öntapadós kivitelű matricát kellene gyártatni
értékesíthető ajándéktárgyként. Krizsán Károly az ötlet megvalósítását
javasolja. Kelemen László tájékoztatja az Elnökséget, hogy
kapcsolatrendszerében található a javaslat szerinti matrica gyártására
vállalkozó, ajánlatot kér, amely alapján döntés születhet a kivitelezésről.
Puskás Géza felveti, hogy az előző ülésen az övcsat ajándéktárgyként
történő gyártásáról az a döntés született, hogy csak értékesítésre történő
gyártása célszerű, mivel a VB költségvetése nem teszi lehetővé további
költségek bevállalását. Véleménye szerint az értékesítésre tervezett
mennyiség gyártását meg kellene rendelni, mivel az övcsat legyártásának
átfutása a gyártószerszám elkészítésének időigénye miatt több hetet vesz
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igénybe. Halasi Mihály elnök jelzi, hogy a gyártásra érvényes árajánlat áll
rendelkezésre :1.000.-Ft/db + ÁFA egységárral. Zatik László kérdése az
övcsat eladási árára vonatkozik, Krizsán Károly és Puskás Géza
egybehangzóan megerősítik, hogy az övcsatot garantáltan a beszerzési ár
többszöröséért lehet értékesíteni. Az Elnökség egyhangú ( 4 igen)
határozata: 500 db övcsat gyártását meg kell rendelni , és az érdeklődés
függvényében után gyártással kell megoldani a pótlólagos igények
kielégítését. A megrendelés az elnök feladata, az ügyintéző Puskás Géza.
Kelemen László felveti, hogy a VB megrendezéséhez tűzőgépek vásárlása is
szükséges. Toók László javasolja több lehetőség megvizsgálását,
személyesen vállalja, hogy a témában tájékozódik és az Elnökség elé tárja a
lehetőségeket.
Krizsán Károly jelzi, hogy készpénzben 1.500 Euro -1 area szponzori díj- áll
rendelkezésre, amelyet átadna megfelelő módon. Halasi Mihály elnök felkéri a
Főtitkár urat, hogy átvételi elismervény ellenében vegye át az összeget,
egyúttal rögzíteni kell a számlázási adatokat, a számlázás elektronikus úton
fog történni.
Krizsán Károly bejelenti, hogy a VB fő támogatója részéről 10.000.- USD
összegű támogatás várható, javasolja, hogy az összeg beérkezése esetén a
VB elnevezésében a támogató cég nevét szerepeltetni kellene. Az Elnökség
egyhangú ( 4 igen) határozata: VB fő támogatója által felajánlott összeg
realizálása esetén a VB elnevezésében a támogató nevét szerepeltetni kell.
Halasi Mihály tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB megrendezésének
időtartamára a lőpályák megközelítési útvonalának tulajdonosával
tárgyalást folytatott az érintett terület használatának átengedéséről.
A tárgyalás sikerrel járt, a szerződés megkötésére Július első hetében kerül
sor.
Halasi Mihály elnök tájékoztatja jelenlévőket, hogy a lőtéren a lőpályák
közötti közlekedő utak felületének vízelvezető burkolattal történő
kialakítására 2 érdemi ajánlat érkezett. Az ajánlatok közötti eltérés
összegszerűsége és a vállalt teljesítés műszaki tartalmának figyelembe
vételével dönteni szükséges a kivitelezőről. Zatik László ismételten
hangsúlyozza: méltánytalannak tartja, hogy a Szövetség ismételten jelentős
összegű beruházás megvalósítására kényszerül, amelynek megtérülésére
semmilyen garanciát nem lát. Felhívja az Elnökséget és a szervező bizottság
tagjait: kezdeményezzenek tárgyalást a DVLE vezetésével, hogy MDLSZ
számára rendkívül kedvezőtlen és egyoldalú anyagi viszony kedvezőbb
konstrukciójú keretek közé terelődjön. Minden lőtérrel kapcsolatos
beruházás jellegű felvetésre nemmel fog szavazni a jövőben is, de a
demokrácia szabályai szerint a többség döntésének aláveti magát és
sértődöttség nélkül végrehajtja a rá háruló feladatokat.
Puskás Géza kijelenti, hogy véleménye szerint a lőtér tulajdonosa számára az
egész lőtér bővítési projekt csak egy szükségszerűen vállalt kényszer,
amelynek következtében a lőtér további működtetési költségeinek a
növekedése prognosztizálható.
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Halasi Mihály ismételten utal a VB sikeres megrendezésének
szükségességére, amely elsődleges cél elérése érdekében minden
lehetséges eszközt fel kell használni. Az Elnökség 3 igen ( Halasi Mihály,
Krizsán Károly, Kelemen László) 1 nem ( Zatik László) szavazattal
elhatározta, hogy a kedvezőbb műszaki tartalmú ajánlatot adó vállalkozóval
kell az útépítési munkát elvégeztetni. A szerződés megkötése az elnök
feladata.
Hegedűs Ágnes tájékoztatja az Elnökséget, hogy a kezdeti nehézségeken
sikerült úrrá lenni és a marketing , szervezési munka lendületesen folyik.
A támogatók közül Debrecen Város Polgármesteri Hivatalával sikerült
megfelelő munka kapcsolatot kialakítani, aminek révén a Város támogatása
érezhető hatást fog jelenteni a VB méltó körülmények között történő
megrendezésére.
A LED fal megvalósítására a megfelelő partner felkutatása sikerrel járt, az
ajánlat kimunkálása a szerződés kötéshez folyamatban van.
Puskás Géza felveti, hogy az utolsó Elnökségi ülésen a VB nyitó ceremónia
helyszínére vonatkozó döntés született, amelyet javasol felülvizsgálni és
célszerűnek tartaná visszatérni az eredeti helyszínhez, amely a Kossuth tér,
esős időjárás esetén pedig a Kölcsey Művelődési Központ.
Jelenlévők egyeztetését követően az Elnökség határozata: Hegedűs Ágnes
intézzen megkeresést a Sportcentrum KHT – hez a nyitó ceremónia
helyszínének megváltoztatása célzatával.
Hegedűs Ágnes tájékoztatja az Elnökséget, hogy a VB programfüzet
előkészületi munkái megkezdődtek, a Debrecen Város Polgármesterének
köszöntőjét is mielőbb bele kell szerkeszteni a kiadványba.
Halasi Mihály elnök jelzi, hogy a programfüzetbe írandó köszöntőjét
napokon belül megírja és angolra lefordítva átadja szerkesztésre.
Kérdése arra irányul, hogy a Világszövetség elnökének köszöntője
megérkezett-e. Kovács Attila: a felkérésre még nem érkezett válasz,
megsürgeti.
Hegedűs Ágnes tájékoztatja az Elnökséget, hogy a támogatók sorába nagy
valószínűséggel sikerül beléptetni az AVE ásványvíz forgalmazóját.
A záró ceremónia helyszíneként korábban a Lovarda lett megjelölve,
azonban néhány kezdeti tárgyalást követően jelenleg a Sportcentrum KHT
kérésére a helyzet ( illetékesség) tisztázása szükséges , ennek érdekében a
jövő héten egyeztetést kezdeményez, amely folytatásaként kerülhet sor
az együttműködés feltételeinek rögzítésére, majd szerződés megkötésére.
A lőtéri catering szolgáltatásra a jelenlegi ( kedvező) ajánlat mellett még
újabb ajánlat beérkezése várható, azt követően lehet döntést hozni a
szolgáltatást nyújtó vállalkozót illetően.
Hegedűs Ágnes az eddigi időszak ( 1,5 hó) alatt végzett tevékenységének
számláját szeretné benyújtani, amennyiben az elvégzett munka teljesítését
az Elnökség megfelelőnek ítéli. Halasi Mihály elnök az elvégzett marketing,
szervezési tevékenység minőségét, mennyiségét megfelelőnek minősíti, a
benyújtott számla kiegyenlítésének jóváhagyását javasolja.
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Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség
A WSF alapító tagja az IPSC Magyar régió igazgatósága az IMSSU tagja és magyarországi képviselete.
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Az Elnökség egyhangú ( 4 igen) döntése: a Hegedűs Ágnes által végzett
tevékenység megfelel a szerződésben rögzített feltételeknek, a számla
kiegyenlíthető. A tranzakció lebonyolítása az elnök feladata.
Toók László felveti az Elnökségnek, hogy a MDLSZ által működtetett
versenyrendszer szakágai országos bajnoki versenyeinek
megrendezésére szóló kiírásra érkezett pályázatok elbírálását sürgősen el
kellene végezni, mivel a versenyszezon közepén vagyunk és a felkészülésre
megfelelő időt kell biztosítani a nyertes pályázók számára.
A versenyek időpontjait Október- November hónapban kell kijelölni.
Hosszas egyeztetés után az Elnökség egyhangú szavazással (4 igen) az
alábbiak szerint határozta meg a MDLSZ 2012 OB versenyek rendező
klubjait:
IPSC pisztoly OB: Szászvár
IPSC puska OB: DSZLE
IPSC revolver OB: Rumcájsz – helyszín!!!
Gyorspont OB: Bihari Lövészklub Berettyóújfalu
Sziluett OB: Damjanich Lövészklub
Steel challenge OB: DVLE- DHSE
Precíziós puska OB: Albertfalva
Az IPSC sörétes puska OB az idei évben nem kerül megrendezésre, a
Shotgun World Shoot kellő színvonalú kihívást jelent a lövők számára.
Az OB versenyek megrendezéséhez a díjakat az eddigi gyakorlat szerint a
MDLSZ biztosítja.
Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 20.10- kor bezárta.
k.m.f.
Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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