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Jegyzőkönyv
A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Elnökségének üléséről
Időpont: 2012-04-06-17.00.
Helyszín: 4026 Debrecen Széchenyi u. 6. Régi Posta 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, Kovács Attila szervező biz. tag.
Halasi Mihály elnök köszönti a résztvevőket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes.
Kovács Attila szervező bizottsági tag felveti az Elnökségnek, hogy a Shotgun VB
szervezésével kapcsolatosan néhány azonnali választ igénylő kérdést szeretne
feltenni.
Halasi Mihály Elnök javasolja az Elnökségnek, hogy először a VB- vel kapcsolatos
kérdések kerüljenek megválaszolásra, majd utána kerüljenek megtárgyalásra a
további napirendi pontok. Az Elnökség az elnök javaslatát egyhangú szavazással
elfogadta.
Kovács Attila kérdései:
1. A VB versenybíróinak útiköltség térítése milyen szabályozás szerint történik?
Toók László főtitkár szerint a Világszövetséggel megkötött szerződés
egyértelműen szabályozza a kérdést, nevezetesen: 1. zónából érkezők max.
300 USD, a 2. zónából érkezők max. 600 USD útiköltség térítést kaphatnak.
Kovács Attila szerint az Európai kontinens különböző országaiból érkező
versenybírók számára a távolság arányában az utazás költség vonzata eltérő
terhet jelent, javasolja normatív költség térítés bevezetésének megfontolását.
Zatik László szerint a normatív költség térítés inkább a hazai versenybírók
számára lenne célszerű, a külföldiek számára a szabályozás nehezen
áttekinthetősége mellett, várhatóan a térítési díjak jelentősen meghaladnák
az IPSC- szerződés szerinti limiteket.
Halasi Mihály elnök indítványozza az IPSC által meghatározott költség
normák szerint térítési összegek egységes alkalmazását, javasolja az összes
érintett Régi vezetőjének levélben történő tájékoztatását, a javaslatot az
Elnökség egyhangú szavazással elfogadta.
2. A VB hazai versenybíráinak díjazása, útiköltség térítése?
Krizsán Károly alelnök válaszában utal arra, hogy az Elnökség már korábban
állást foglalt arról, hogy a hazai versenybírók pénzbeli jellegű díjazására csak
abban az esetben nyílhat lehetőség, ha a VB költségvetése lehetővé teszi,
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ennek eldöntésére a nevezési díjak és a szponzori díjak beérkezését
követően kerülhet sor.
Halasi Mihály elnök javasolja, hogy a hazai versenybírók útiköltség térítése a
hatályos szabályozásnak megfelelően a futás teljesítmény és a hivatalos
üzemanyagnormák figyelembe vételével a közzétett üzemanyag árak alapján
kerüljön elszámolásra. Az Elnökség a javaslatot egyhangú szavazással
elfogadta.
3. Kovács Attila felveti, hogy a nyitó- záró ceremónián elhangzó zeneművek
lejátszása után fizetendő jelentős összegű jogdíjak megtakarítása érdekében
célszerű lenne egy kereskedelmi rádió csatorna közreműködését igénybe
venni . Egyelőre nem ismert, hogy a résztvevő országok himnuszai
rendelkezésre állnak-e.
Halasi Mihály elnök válaszában kiemeli, hogy korábbi tájékoztatásában már
Ismertette a VB védnökeinek felkérésére tett intézkedéseinek eredményeit:
Védnökséget vállalt: Dr. Rácz Róbert Kormánymegbízott
Fővédnökséget vállalt: Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter
Védnöki felkérés történt Dr. Kósa Lajos Debrecen MJV Polgármestere
felé is, a döntés hozatal folyamatban van.
A védnökök, fővédnök közreműködése révén megvalósuló támogatások
egyeztetése folyamatosan zajlik, érinti a nyitó-záró ceremónia szervezésének
lebonyolításának kérdéseit ( helyszín,hangosítás, katona zenekar stb. ),
segítők biztosítását, valamint az egészségügyi biztosítással kapcsolatos
eljárást.
A támogatások konkretizálása várhatóan Április hó folyamán megtörténik.
Az Elnökség a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
4. Kovács Attila: a nevezési díjakról a számla megküldése milyen technikai
megoldással történik a jövőben. Pető László szerint a Zatik László javaslata
szerinti megoldás lenne a legcélszerűbb , vagyis egy ingyenes számlázó
program telepítésével könnyedén lehetne elektronikus úton számlázni, illetve
igény esetén a papír alapú számla elkészítése is egyszerűen megoldható.
Zatik László vállalja a művelet kivitelezését, szerinte miután a számla
kiállítása és megküldése a régiók számára szükséges, ezért a megoldandó
probléma ( 29 db számla elkészítése ) nem jelent túl nagy feladatot.
Az Elnökség felhatalmazza Zatik László sporttársat, Kovács Attila által
történő adatszolgáltatás alapján a számlázási megoldás kidolgozására.
5. Kovács Attila kérdése: a szponzorok részéről milyen volumenű anyagi
jellegű támogatásra van kilátás, rendelkezünk-e megkötött szerződésekkel,
egyelőre a VB honlapján nincsenek támogatók megjelenítve.
Halasi Mihály elnök válasz adásra felkéri Krizsán Károly alelnök urat.
Krizsán Károly válasza: a támogatások vonatkozásában számos ígérvény
van a birtokunkban, konkrét szerződéssel egyelőre nem rendelkezünk.
A szponzori szerződések megkötése ügyében a jövő héten kerül
összeállításra a támogatói szerződés minta, ennek elfogadását követően
kerülhet sor a szerződések megkötésére, várhatóan május hó végéig.
Kovács Attila: a VB hivatalos lőszer szállítójának azonnali kijelölése
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szükséges. Krizsán Károly szerint a lőszer gyártó - forgalmazó cégek
vonakodnak a VB támogatásától,a GECO elzárkózott, egyedül a FIOCCHI
mutatott némi hajlandóságot az együttműködésre. További tárgyalások
szükségesek még, de valószínűleg sikerül a FIOCCHI támogatóként történő
megnyerése. Az Elnökség a tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette.
6. Kovács Attila: kiemelt kérdés, hogy végül is hány slotot kapott a magyar
régió és mennyi legyen a magyar versenyzők nevezési díja?
Toók László megjegyzi, hogy a slotok kérdése már korábban döntésre került,
azaz: a magyar régió az igényelt 10 slotot megkapta. A nevezési díj minden
versenyző számára 350 Euró, amit minden jelentkező köteles befizetni.
Helytelennek tartja az Elnökség idejét vesztegetni egy már korábban
megtárgyalt kérdés ismételt felvetésével.
Krizsán Károly megerősíti, hogy a kérdésben az Elnökség már korábban
állást foglalt, miszerint a nevezési díjat minden regisztrált versenyző köteles
befizetni, a nevezési díjak és támogatások teljes összegének realizálását
követően kerül eldöntésre a magyar versenyzők nevezési díjából történő
visszatérítés mértéke. A MDLSZ Elnöksége az idén is támogatja a
világversenyen induló magyar versenyzőket: sportruházattal, lőszerrel, a
nevezési díj részbeni visszatérítésével. Az Elnökség a választ egyhangúlag
elfogadta.
7. Kovács Attila: a VB-re jelentkező versenyzők, versenybírók körében általános
igény a gépkocsi bérlés lehetősége, illetve a repülőtérről Debrecenbe
irányuló transzfer is kérdés.
Toók László megjegyzi, hogy gépkocsi bérlés vonatkozásában korábban a
szervező bizottság által ajánlott Hertz cég ajánlata elfogadhatatlannak
bizonyult, ezért nem került sor a szerződés megkötésére. Amennyiben a
gépkocsi bérlés fontos kérdés, célszerű lenne más ajánlatot beszerezni.
Halasi Mihály válaszában utal arra, hogy a reptéri transzfer vonatkozásában a
Cívis transzfer szerződött partnerként rendelkezésre áll, a versenybírók
utaztatása a MDLSZ feladata. A személygépkocsi bérlés tekintetében másik
céggel személyesen fog tárgyalni és napokon belül az Elnökség elé terjeszti
az újabb ajánlatot. Az Elnökség a választ egyhangúlag elfogadta.
8. Kovács Attila: a lőtér földmunkáinak végzése milyen stádiumban van?
Toók László: a lőtér földmunkáinak elvégzésére 3 ajánlat érkezett, amelyek
közül az Elnökség által elfogadott ajánlatra a vállalkozási szerződés
tervezetet elnök úr elkészítette, az Elnökségnek bemutatta, a szerződés
tervezetet az Elnökség elfogadta, az aláírást követően a munka azonnal
kezdődhet.
A 8. napirendi pont megtárgyalását követően Zatik László eltávozott, a további
döntések meghozatalában nem vett részt.
9. Kovács Attila: a nevezési díjak beérkezésekor, a Szövetség számláján történő
jóváíráskor kisebb nagyobb eltérések előfordulnak, mi a teendő ? Pető
László szerint az eltéréseket korrigálni kell. Krizsán Károly szerint a
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különbözetet a verseny helyszínén érkezéskor kellene beszedni minden
érintettől. Halasi Mihály elnök javaslata szerint a nevezési díjak beérkezését
követően minden régió részére értesítést kell küldeni az egyenlegről és a
különbözet kiegyenlítésére kell felhívni, ennek nem teljesülése esetén a VBre érkező versenyzők helyszíni regisztrációja során kell a hiányzó összeget
készpénzben inkasszálni. Az Elnökség a javaslatot egyhangúlag elfogadta.
10. Kovács Attila: a Central European Shotgun level 3 versenyre érkező IPSC
vezetők ( Nick Alexakos, Neil Beverly ) utazási és szállás költségeivel
kapcsolatos állásfoglalást kér. Halasi Mihály elnök szerint a Világszövetség
vezetői a Shotgun VB helyszínének megtekintése és a körülmények
felmérése céljából utaznak a helyszínre, ezért a VB rendezője , a magyar
régió vendégeiként kell tekintenünk, tehát a vendégül látás költségeit
fedeznünk kell. Az elnök javaslatát az Elnökség egyhangú állásfoglalása
megerősítette.
Az általa felvetett valamennyi kérdés megválaszolását követően Kovács Attila az
elnökségi ülés helyszínéről eltávozott.
Ezt követően az Elnökség az alábbi kérdéseket tárgyalta meg:
a. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy az Elnökség korábbi
határozatának megfelelően a MDLSZ könyvelésének végzésére vállalkozókat
keresett meg és ajánlatokat kért a tárgyi tevékenység végzésére. A
beérkezett 2 db írásos ajánlatot az Elnökség elé tárja megvizsgálás és
állásfoglalás kialakítása céljából. A beérkezett ajánlatok megvizsgálását
követően az Elnökség úgy foglal állást, hogy további ajánlatok
megvizsgálására van szükség.
b. Halasi Mihály elnök tájékoztatja az Elnökséget, hogy az Elnökség korábbi
döntésének megfelelően a MDLSZ alapszabály átdolgozását elvégezte és
elektronikus levélben az Elnökség tagjai részére megküldte felülvizsgálat,
javaslattétel, kiegészítés, véleményezés céljából. Javaslata szerint az
Elnökség által áttekintett, módosított alapszabály tervezetet a tagklubok
vezetői részére is meg kellene küldeni véleményezésre, hogy az éves rendes
közgyűlésen már a végleges változat kerülhessen elfogadásra. Kéri az
Elnökség tagjait, hogy a módosított alapszabály áttekintése és módosítása
folyó hó 12-ig történjen meg. Az Elnökség a javaslatokat egyhangú
szavazással elfogadta.
c. Toók László tájékoztatja az Elnökséget, hogy a Rumcájsz egyesület vezetője
a MDLSZ felé fennálló tartozását az Elnökség által a számára biztosított
kedvező részlet fizetési kedvezmény ellenére sem rendezte, sőt még további
2 számla kiegyenlítésével esett késedelembe. A Rumcájsz jelenlegi tartozása
2011 évről: 52.240.-Ft, ebből 2012-03-15-ig kellett volna rész törlesztést
végezni, valamint 2012 évről összesen 37.000.-Ft tartozása áll fenn.
A Remington Sportegyesület 35.600.-Ft lejárt tartozását többszöri felszólítás
ellenére sem rendezte. Az Elnökség állásfoglalását kéri a fizetési késedelmek
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kérdésében. Több hozzászólást követően az Elnökség döntése: a Rumcájsz
klub vezetője még 1 heti haladékot kap, ez idő alatt Krizsán Károly
megpróbálja a renitens klub vezetőt együttműködésre ösztönözni, a
Remington klubvezetőjét pedig az e hétvégén megrendezésre kerülő
versenyen személyesen próbálja meggyőzni a tartozás rendezéséről.
d. Toók László az Elnökség elé tárja, hogy a Börzsöny lövészklub tagfelvétele
során December 12-én lépett a MDLSZ tagjai sorába, a számla kiegyenlítése
során késedelembe esett, mivel a December 12 és 31- közötti időszakra
kiszámlázott tagsági díjat következő évi tagdíjként értelmezte. A klub
vezetése kéréssel fordult a MDLSZ Vezetéséhez, hogy az 1 hónapnál
rövidebb
időszakra
kiszámlázott
éves
tagdíj
megfizetésétől
méltányosságból tekintsünk el. Az Elnökség egyhangú szavazással a kérést
méltányolva a tagdíj hátralék törlése mellett döntött.
e. Pető László jelzi az Elnökségnek, hogy a Szövetség ellen meg nem nevezett
személy(ek) feljelentést tett(ek) , ennek okán a rendőrhatóság telefonon
keresztül megkereste és a 2012 Január 19-i elnökségi üléssel kapcsolatban
kérdéseket tett fel. Toók László, Kelemen László és Krizsán Károly is hasonló
észrevételekről számolt be. Halasi Mihály elnök jelzi, hogy személyét illetően
megkeresés még nem érkezett, de sporttársaihoz hasonlóan semmi
takargatni valója nincs a Hatóság előtt, véleménye szerint rosszindulatú
rágalmazás esetével állnak szemben. A MDLSZ tevékenysége jogszerű
alapokon zajlik, a döntések meghozatala szakszerűen és a szabályoknak
megfelelően történik. Szükség esetén a Szövetség jogi képviselőjének és
szakértőinek közreműködését fogja igénybe venni.

Egyéb felvetés híján Halasi Mihály elnök az ülést 19.40- kor bezárta.

k.m.f.

Halasi Mihály
Elnök

Toók László
jegyzőkönyv hitelesítő
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