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Tisztelt Versenyzők! 
Tisztelt Szövetségi Tagklubok! 
 
 Az alábbiakban közreadom a 2010 évi Field Target VB költségvetésének részletes leírását, 
kiegészítve azokkal a magyarázatokkal, amiket kértetek. Próbálok mindenre reagálni, de a 
táblázat logikája szerint haladnék, illetve időrendben is. 
 
 Összességében szeretném leszögezni, hogy a 2010 évi Field Target VB egy jól sikerült 
rendezvény volt. A külföldiek szemében a magyar Field Target sport igazán jól 
bemutatkozott, igazán színvonalas versenyt tudtunk rendezni. Ismét szeretném megköszönni a 
segítségét mindazkonak, akik pénzzel, felajánlásokkal, munkával, szabadidővel támogatták a 
rendezvény sikeres lebonyolítását.  
 A sportág növekvő népszerűsége megkívánta azt is, hogy a rendezvény színvonalán 
emeljünk, gondolok itt a Gála Vacsora bevezetésére, amit ahogyan látom a mostani rendező 
Olasz Szövetség is átvett, és hagyományként fog élni tovább. 
 
 A Szövetségi fórumon kibontakozott vitát személyes támadásnak veszem, noha úgy 
gondolom, hogy teljesen alaptalan. Ezzel együtt, vagy ettől függetlenül úgy hiszem, hogy 
sikerült "túlélni" a rendezvényt. Egy ilyen kis társadalmi szervezet esetében nagyon nagy 
rizikót jelent egy ekkora esemény megrendezése.  
 
 Miért is? Két ok miatt: 
 
 Egyrészt azért mert a rendezvény 2010 év elején tervezett költségvetése körülbelül Kb 5,6 
millió forintnak mutatkozott a bekért árajánlatok alapján. Akkor mintegy 500 eFt vagyonnal 
rendelkezett a Szövetség. Ez a 10%-ot sem elérő pénztartalék nem jelentett kellő garanciát 
arra, hogy az esetlegesen felmerülő váratlan költségeket biztosan fedezze. (Ez később okozott 
is problémát, de sikerült valahogyan megoldani.) 
 
 Másrészt azért, mert ez egy társadalmi szervezet, ahol mindenkit a hobbija köt össze, és 
szabadidejét áldozza a sportjára a családjával vagy a munkájával szemben. A közösségért 
vállalt feladatokért díjazás nem jár neki (sőt úgy érzem, hogy köszönet sem), ha van olyan 
bolond, hadd csinálja. Ha ezen felül még elvállal egy VB szervezési feladatot, majd abban 
nem történik semmi, akkor sem lehet felelősségre vonni, hiszen nem mukaköri kötelességként 
végzi, hanem társadalmi munkában. Viszont attól a feladat nincsen elvégezve, és valakinek 
meg kell oldani valahogyan. Van olyan, hogy csak pénzért megkaphatóak bizonyos 
szolgáltatások (mint egyébként normális esetben).  
A feladatvállalási lista egy másik fórum témában látható ma is. 
 
 
 A tervezett költségvetést 2010-ben a Közgyűlés előtt is ismertettem. Sajnos 180 versenyzőre 
terveztünk, és ez nem jött össze. A majdnem 30 versenyző hiánya mintegy 1 millió forinttal 
kevesebb bevételt jelentett, miközben a költségek nem ennek 1:1 arányában merültek fel. Az 
Euró árfolyammal szerencsénk volt, 270 forintra terveztük, ez nagyjából stabil is maradt a 
kérdéses időszakban. Sőt jelentős árfolyam-nyereségünk volt és kamatot is kaptunk ami 
nagyban segítette, hogy a rendezvény nem lett nagyobb arányban veszteséges. Ehhez járult 
hozzá az is, hogy voltak olyan versenyzők, akik többet utaltak (két főre étkezést) és nem 
kérték vissza a pénzüket. Volt olyan versenyző is, aki a helyszínen fizetett még étkezésért 
plusszban (de ettől mi több főre már nem rendeltünk ételt). 
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 Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy mintegy 1,5 millió forintnyi ajándék-
szponzorációt kaptunk a szponzorainktól, amik díjak formájában átadásra kerültek, de 
nincsenek érték szerint nevesítve az elszámolásokban, csak a tervezetben szerepeltek. Az 
elszámolásban a pénzben kapott (786 eFt  ~ 2800 EUR) szponzori díjak szerepelnek. 
 
 Az egész tervezési folyamat kritikus része volt az, hogy hogyan kalkuláljuk ki a 
rendezvényre történő nevezési díjakat. Ezek kikalkulálása az akkor már ismert árajánlatok 
alapján történt. Tapasztalataim szerint ezek mértéke megfelelően lett kikalkulálva, szerencsére 
rátartással került kikalkulálásra, és még az árfolyam is jól alakult.  
 
 Az étkezési díjak kiszámításával kapcsolatosan kaptam kritikát, ugyanis az ételt mi a 
vállakozótól végül 1500 Ft / Fő / nap értékben kaptuk, de nem ennyit kértünk étkezési díjként, 
hanem napi 2500 Ft-ot, illetve napi 10 EUR-t. Nyilván minden beszedett díj esetében az volt a 
szándékom, hogy túlbiztosítsam a rendezvény költségvetését. Inkább kicsit többet szedjünk 
be, mint kevesebbet. Végig azt terveztem, hogy fog tudni maradni a szövetségnek pénze. 
 
 Igyekeztem a teljes szervezési folyamaton rajta tartani a kezem. A saját munkámért tudok 
felelősséget vállalni, a máséért nem. 
 
 
 A költségvetési táblázat formáját érték kritikák. Kezdetektől fogva ezt a táblázatot 
használtam, úgy gondoltam jobban összevethető a korábbi változatokkal.  
 
 A táblázat A-B-C-D oszlopaiban találhatóak a tevezett tételek, ettől jobbra az E oszlopban 
magyarázó számok, tovább jobbra az F-G oszlopokban a teljesült költségek. A táblázat felső 
részeiben találhatóak a Költségek 1-63 sor, és ez alatt a bevételek.A 76-os sorban található a 
tervezett és a teljesült eredmény.  
 
 Akkor nézzük sorba: 
 
1-2: Fegyverbehozatali engedélyek ára + postaköltségei 
 
3: DHL (a JSB-vel kötött szponzori szerződés kiküldésének díja) 
- a szponzori szerződések (pénztámogatások) a szervezés végére kerültek realizálásra. Azt 
reméltem, hogy a tárgynyeremények elegek lesznek, és nem fog kelleni még pénzügyi 
támogatás is. De a ruha számla után már nem volt kétségem, hogy menteni kell ami menthető, 
és próbáltam minden szponzortól támogatást kérni. Ennyit sikerült elérni. 
 
4: kaja: nettó 1500 Ft / Fő / nap. Szerintem ez az ár egy kitelepülős rendezvényen elfogadható 
mértékű.  
- A Fanny Line Kft kiválasztásával kapcsolatosan:  
Pinczés Zoli barátoma, aki az FMCG szektorban dolgozik már 20 éve, és ismeri a debreceni 
viszonyokat segített az árajánlatkérésekben, és a nevezési díjak megállapításához 
árajánlatkérésekben.  
A Fanny Line részére is árajánlatkérés történt még 2010 januárjában. 
A Nyírerdővel történő többszöri egyeztetések alapján sokáig nem volt egyértelmű, hogy a 
területbérletet és az étkeztetést ki hogyan szervezi. Nekem sokáig úgy tűnt, hogy ezt 
"csomagban" kapjuk a Nyírerdőtől a területbérlettel együtt. Ők csak a Barabásékban 
gondolkodtak, mint Debrecenben az egyetlen olyan nagyobb vállalkozóban, aki szokott és 
képes egy ilyen rendezvényt lebonyolítani. Nekik több rendezvényüket bonyolították már ott 



 3

az Arborétumban, és nem volt velük problémájuk. Ráadásul mivel a terület az Ő 
fennhatóságuk alatt volt és van, az ő szavuk is meghatározó volt abban, hogy ki jöhet oda, és 
ki nem. 
- ezen a soron br 1 029 375 Ft szerepel, pontosabban a Fanny Line Kft végszámláján 
(összesen bruttó 1 759 249 Ft, mert egy számlán szerepelt az összes zölddel jelölt sor: 4, 9 24 
és 33). 
 
5: A tapasztalt minőségi kifogások alapján és az Elnökségi határozat alapján utólag 
reklamáltam, és bruttó 100 000 Ft-al kevesebbet fizettünk ki. Oly módon, hogy az Október 1-
vel elutalt 1 000 000 Ft előleg után nem 759 249 Ft-ot, hanem 659 249 Ft-ot utaltunk át (azt is 
december végén csak), és küldtünk mellé egy bruttó 100 000 Ft-ról szóló kompenzációs 
számlát (bérleti díjként számláztam). Ez kvázi egy 5,68% árendedménynek is megfelelhet, ha 
egyenlően osztjuk meg a kedvezményt a számlatételek között. Ha csak a kajára 
vonatkoztatjuk, akkor ez a kedvezmény 8,9%-ot tesz ki. 
 
6: Helyszín használati díj - 80eFt 
Nagyon sokáig nem lehetett tudni, hogy mennyi díjat fog kérni a Nyírerdő zrt. Rébuszokban 
beszéltek, pedig többször is szóba került. Pető Laci közbenjárására sikerült abban 
megállapodni, hogy napi 20 eFt-ot kérnek. Ennek a technikai megoldás a következőképpen 
zajlott:  
- ők leszámláztak felénk bruttó 500 000 Ft bréleti díjat szerződés alapján 
- mi leszámáztunk feléjük bruttó 420 000 Ft marketing szolgáltatást szerződés alapján 
A kettő különbözete, 80 000 Ft lett utalva feléjük. 
 
7:. Apafai lőtér - 15 000 Ft. 
Átfutó tétel. A Dél Afrikaiaknak kellett belövőpálya szerdára (szept 30), az Apafai lőtér tudott 
fogadni minket. Én kifizettem az Apafai lőtérnek, a Dél Afrikaik kifizették nekünk (a 68-as 
sor része). 
 
8: DLSE támogatás - 300 000 Ft 
Sokat gndolkodtam azon, és Pető Lacival is sokat tárgyaltunk, hogy hogyan lesz nekik 
honorálva a tevékenységük. Felmerült annak a lehetősége, hogy a versenybírói képzés 
formájában kapják meg ezt a díjat. A díj eredetileg kevesebb volt, Paja elnökségi ülésen 
történő javaslatára emeltük meg erre a mértékre. Nem kifogásolható, nagyon sokat dolgoztak, 
a verseny előtt egy hétig gyakorlatilag a pályán laktak, és előtte sokáig tervezték a 
lehetőségeket, ami végülis nagyon jól sikerült.  
Aztán végül az a megoldás az lett, hogy a Szövetség és a DLSE között egy támogatási 
szerződés került aláírásra. Ez a támogatási összeg még októberben utalásra került.  
 
9: Rendezvénysátor - 496 875 Ft 
Ebből a díjból bruttó 75 000 ft a szállítási díj volt, a sátor díja bruttó 421 875 Fot volt (nettó 
337 500 Ft + 25% ÁFA). Ez, mivel a sátor 225nm-es volt, 1500 Ft / nm + 25%  ÁFÁ 
összegnek felel meg. Ez a rendezvénysátor padozatos, világítással rendelkező volt, és 
sörpadok voltak hozzá megfelelő mennyiségben. Ez egy jó piaci áron történő 
szolgáltatásvásárlás volt.  
- A rendezvénysátor kapcsán a következő helyekről kértünk be árajánlatot, illetve keptunk a 
Ti javaslataitok alapján 7 héttel a rendezvény előtt: 
 SLS: 600 m2 (10*20*3 m - szerintem ez elírás) 300.000+ÁFA padozat és világításnélkül 
 Full Party service 210 m2 310.000+ÁFA padozat és világításnélkül 
 Partysátor: 200 m2 615.000+ÁFA padozattal és világítással 
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10: árfolyamkockázat - 100 000 Ft. 
Szerencsére ez megtakarítás volt, nem változott az árfolyam.A nevezési díjak miatti tervezés 
során került be a költségek közé technikai okok miatt. 
Emellett kiemelendő, hogy árfolyam és kamatnyereségünk volt, ami a könyvelési adatok 
alapján 127.475 forint lett. 
 
11: Szervezési díj - Br 375 000 Ft 
Repanzatio'94 Kft - Pinczés Zoltán. Zoli barátom FMCG-sként 2009 decembere óta segítette 
a munkánkat a potenciális tárgyalópartnerek felderítésében az árajánlatok begyűjtésében és 
véleményezésében. Közreműködött a megfelelő Szállodai partner megtalálásában, ami nem 
volt egyszerű. A Regina autóbérlő céggel is próbált egy olyan megállapodást kötni, ami a 
külföldiek számára a lehető legjobb volt. Segített az étkeztetési vállalkozóval történő 
tárgyalásokon, és elég sokat működött közre magának a rendezvénynek a lebonyolításában is: 
vacsorajegyek árának beszedése, továbbítása a Divinus felé, tombola díjak beszedése, átadása 
papírral együtt felém, stb. 
Gyakorlatilag csaknem egy évnyi munkának a díjazása ez az összeg. 
- Összehasonlításképpen: A Boli által ajánlott rendezvényszervező cég cég január végi 
ajánlatában a következő munkamennyiségek kerültek feltüntetésre: helyszínbejárás 12 nap, 
tárgyalások szolgáltatókkal foglalások adminisztráció visszaigazolások egyeztetések 
utómunkálatok 79 nap, weboldal fejlesztése követése 56 nap.  
Ez összesen 147 napnyi munkát jelent.  
Számoljátok ki: napi 10 000 Ft al is 1 470 000 Ft. De egy multicégek partnereként dolgozó 
üzleti vállalkozás más napi összegekben határozza meg a díját. Ennek a többszörösében, és ez 
a szokásos piaci ár.  
Az ajánlatban NEM hangzott el, hogy ől ezt ingyen vállaják. Ráadásul ha egy vállakozót 
alkalmaz valaki egy olyan feladatra, aminek a tevékenységit maga egyszerűbben tudja ellátni, 
akkor pár hónap rámegy arra, amíg a vállakozót megtanítja az ember a feladataira. 
Szükségtelen bonyolításnak éreztem. 
De legalább látjátok, hogy valaki vagy valakik minimum 147 napot dolgotak ezzel a 
projekttel, mármint a szervezéssel. 
Tekintettel arra, hogy január 25-én már a munka javán túl voltunk, szükségtelennek éreztem 
egy ekkora tételről történő tárgyalássorozat megkezdését. Ekkorra már kikalkuláltuk a 
nevezési díjakat, és megcsináltuk a nevezési rendszert is, meg az angol honlapot is. Nem volt 
kis munka. Nem akartuk kidobni. 
 
12: Bankszámla nyitási díj - 5000 Ft 
Biztos emlékeztek rá, hogy az addigi számlavezető ERSTE bank, minden egyes beérkező 
EUR utalásból 10 EUR-t (!!!) levont volna. Emiatt átmentünk a CIB, be ahol ez a tétel 
elenyésző volt (2 EUR), és ezt a külföldiek ki is fizették, mivel vállaltattuk velük a 
bankköltségeket. 
 
13: átutalások jóváírásának díjai: 
Ld előző pont. A bankváltás miatt nem merült fel, vagy kifizették a díjait. 
Lett végül a könyvelési adatok alapján banki költségünk összesen mintegy 43 eFt. 
 
14: Díjak, érmek - Br 300 510 Ft. 
Szigeti Endre kollégánk készítette a díjakat. Szerintem nagyon szépek voltak, és egyediek. 
Köszönjük még egyszer. 
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15: oklevelek: 
Máshol fog szerepelni a végén. Dino kollégánk vállalta, hogy segít, a pecsét nagyszerű volt, 
az oklevelet nyomdában csináltattuk végül... máshol szerepel 
 
16: 25 stopper - ami végülis 20 db lett: 13 770 HUF.  
Több mindenki vett stoppert, ugyanilyet, összeadtuk. Egy tűnt el azóta (még a VB-n). 
Delaextreme-től vettük, paypalról lett fizetve, ezért a 68-as sorban a bevételekhez hozzá is lett 
adva. 
 
17: elemek az órákba 
 
18-19: felírótömbök. Több helyről.  
 
20: Bírói mellények: tervezett 13 000 Ft, tényleges: 146 813 Ft. 
A sárgával jelölt sorok a FETTI Kft egyetlen számláján szerepelnek. 
- Ezek voltak a "ruha" kategóriába sorolt tételek. Zemen József elnökségi tag vállalta ezek 
beszerzésének intézését. Árajánlatok alapján az általa javasolt szállítóhoz mentünk, ami 
ismeretei alapján nagyon jó áron szállít ilyen termékeket. Megnéztük a boltot, és 
kiválasztottuk azokat a ruhákat, amik véleményünk szerint megfelelőek voltak. Nem volt 
tökéletes a választás, de az idő eléggé előre haladott volt már, azt hiszem ez augusztus végén, 
szeptember elején történt.  
- A versenyzőknek és a szponzoroknak szánt ajándékok ügyében is úgy döntöttünk, hogy 
pólót kellene adnunk, és kivarrókat. 
- A probléma ezzel a rendeléssel ott adódott, hogy amikor mi odamentünk, akkor ez 
árajánlatkérés formájában szerepelt a részünkről. Józsi látta az árajánlatot és megrendelte. Én 
a számokat a végszámlán láttam, és innen kezdve próbáltam a rendezvény egyenlegét 
nullszaldósra kihozni a szponzoroktól való kéregetéssel, ami nem mindig volt egyszerű. 
- A mellények ára darabonként 6900 Ft + ÁFA volt. Ebben benne volt a szitázás technikai 
költége és a feliratozás is. (Egy mellény maga nettó 1550 Ft volt. Erre jött nettó 3000 Ft 
embléma költség +  nettó 2360 Ft technikai költség darabonként.) 
Igen, ha időben láttam volna az árajánlatot, akkor nyilván azt mondtam volna, hogy ez sok, de 
erre már nem volt lehetőség. És lehetett volna egyszerűsíteni a feliratokon is, mindre lehetett 
volna ugyanazt tenni. 
 
21: 15 síp a bíróknak. 
Megrendeltem egy Aktívsport nevű web-áruházban a sípokat, visszaigazolták, elutaltuk, majd 
amikor mentem átvenni az árut, közölték, hogy hát nincsen... azóta próbáltam tőlük a pénzt 
visszakapni, ez most januárban sikerült. De másik sípot nem tudtam venni már. 
 
22: voki toki: megoldottuk kölcsönnel, köszi. 
 
23: Bírók költsége: 121 800 - szállásdíj 
Persze ehhez még jön a másik soron szereplő kajadíjból is egy rész, mint bírói költség.. 
Köszönöm nekik a segítséget, jó nehéz munkát végeztek, trükköztek néha a versenyzők. 
 
 
24: Segítők kajaköltsége: 93 000 Ft. 
Csak reggeli 4x31 fő részére. A tételes kimutatás meg van hogy kik voltak a segítők, és kik 
milyen szalagokat kaptak. Köszönöm a segítségüket, nélkülük meghülyültem volna. 
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25: Szponzori szállásköltség: JSB szállása 186 990 (Divinus). 
Nem tehettem meg velük, hogy ne legyenek normális helyen elszállásolva, nem lett volna 
illendő egy másik szállodába helyezni őket, mint ahol a legtöbb versenyző volt. 
 
26: A saját szállásköltségem: 110 000 Ft. 
Kértem az Elnökségtől, hogy ezt a tételt ismerje el a Szövetség által kifizethetőnek. 
Nem akartam ott feltétlenül ott lakni, de aki látta, hogy egy teli kocsi díjjal és cuccal érkeztem 
Debrecenbe (2 nappal korábban mint ahogyan a szállodába mentem), az elhihette, hogy nem 
volt egyszerű ezeket cuccolni. És a gálavacsorára ott kellett lennie a szállodában a cuccnak, 
ahova így is rohanni kellett, hogy elérjük. 
Egyszer még egy fél napig a pénztárcámról is azt hittem hogy eltűnt a Szövetség pénzével... 
de szerencsére meglett. Ha ezt a tételt nem számíjuk bele a rendezvénybe, akkor nullás. 
 
27: Reprezentáció: 44 690 Ft 
Johan Jansent feleségével + egy másik Dél Afrikai versenyzőt (D. Combrink) feleségével 
hívtam meg Budapesten egy cigányzenés vacsorára az elutazásuk előtti estén, a jó magyaros 
vendéglátás hangulatában.  
 
28: Fegyverátvételi matricák : 4000 Ft 
Ez az első sor, ahol nincsen számla, nem baj, kezelhető a kérdés könyvelésileg, mert van 
olyan bevételünk ami nem számlás (tombola), abból megodlható az elkönyvelése. 
 
29: 2 chrony : 69 907 Ft (shooting chrony beta) 
Jól szuperáltak. Nem mértek mást,  mint szoktak. 
A mérési pont kialakítása és működtetése tökéletes volt, köszönöm Gombos Lacinak és Durst 
Feri bátyánknak! 
- ez is paypalról lett fizetve 
- emiatt a végén, amikor a paypalos végösszeget bevételként felírtam, technikailag 
hozzáadtam ezt is a bevételhez. 
 
30: kitűző: 4015 Ft 
FT Pisti munkája volt a szép és nagyon profi kitűző tervezése, a szalagot a S&B adta 
szponzorként. Köszönjük. 
 
31-32: Pályaszámok: Szintén a Debreceniek munkáját dícséri a pálya és a célszámozás 
tökéletes elkészítése, társadalmi munkában ls közösségi felajánlás formájában. 
 
33: Mobil WC - 8 db WC bruttó 140 eFt-ért (fanny Line-on át) 
Volt másik két árajánlat is: 
- ToiBox Kft netó 300 eFt + Áfa 
- EuroWC.hu 200 eFt + áfa (és a takarítás, feltöltés nem volt megoldható) 
 
34: Ásványvíz, poharak:  
Felajánlásként Boros Pali cégétől kaptunk rá pénzt, hogy vegyük meg a 450 liter vizet és a 
poharakat. Köszönjük. 
 
35: Sűrített levegős palackok biztosítása - 22 000 Ft. 
Egy palackot béreltünk a Linde-től. Ez Nitrogénes volt, ebből kapta meg a töltetet Karcsi 
bátyánk, és készítette a cserébe levegőtöltő állomást. Köszönjük!!! 
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36: Emléktárgy: ez lett a póló (eredetileg nem terveztük be, hogy mi lesz, csak saccoltunk) - 
751 100 Ft lett.  
Lehetett volna jobban csinálni, elég nagy méretűek lettek, nem mindenkire voltak jók. 
Nem csak a pólók hanem a kivarrók és a feliratozások is szerepelnek ebben a sorban. 
A költségvetés egyes pontjai tartalmilag nem ugyan azok mint az elszámolás, ld ez a pont pl.  
A tervezetben Pl: a csapanak  egy pólóban gondolkodtun az ajándék nem volt tisztázva mi 
lesz. Az egységárak kevés kivétellel alacsonyak, csak a mennyiség és a tartalom más ezáltal 
nyilván más számok jönnek ki pl egy póló egységára a legdrágábbnak is csak 1115 
ft+áfa+kivarrók. Ez meglehetősen alacsony a piac felkutatás során kapott árajánlatokhoz 
képest. (A fehér pólók alapára nettó 630 Ft volt, a galléros fehér netó 1040 Ft) 
  
Ez a sor tipikusan tartalmazza azt amit írtam az elején: 
Ha valaki elvállal egy munkát, társadalmi munkában és elvégzi, az is alakulhat rosszul. 
Vagy rosszabbul, mint terveztük. De egy vezetőnek nem az a dolga ilyenkor, hogy jól leszidja 
a "beosztottat", hanem a közös ügy érdekében próbálja megoldani a már kialakult problémát. 
Igen el lehetett volna menni abba az irányba, hogy "ezt mi nem is rendeltük meg hivatalosan", 
de nem hiszem hogy az ügyünket előre vitte volna. Próbáltam betömni a keletkezett rést a 
szponzori pénzekkel, de nem sikerült teljesen. Igen, itt hiba történt, ezt már sokszor 
megbeszéltük. 
 
37: Részvételi igazolás mindenkinek - 80 000 Ft. 
Ezt én kezdettől fogva terveztem, házilagosan nem tudtuk elkészíteni. Ez 250 db kemély 
Klöschner lemezes nyomtatást jelent, sokatoknak kint van a szobájában vagy az irodájában. 
 
38: informatikai eredményfeldolgozó háttér. 
Egy több száz ezer forintosd ajánlat után lemondtunk róla. FT Pisti végezte az informatikai 
feldolgozást, köszönet érte. 
 
39: Szórólap, rendezvényfüzet. - Br 99 3875 ft 
Ez 300 db rendezvényfüzet kinyomtatását jelenti. 
Több ilyen késve nyomtatott dolgot a rendezvény belövő napja előtti este vettem át 
Békéscsabán. Ezt is vállalta valaki, aztán eltelt az idő, végül egy általam ismert csapat 
segítségével készült el. 
(Nem a nyomdát ismerem, a céget, aki a tervezést csinálja, 10 éve dolgozom velük a Pesti 
árak töredékéért dolgoznak a nyomdáik. Lehet, hogy lehetett volna 10%-al olcsóbb nyomdát 
találni, de a nyomdaiparban a minőség elég változó és kockázatos lehet. Erre nem volt már 
idő.) 
 
40: oklevelek, gálavacsora jegyek, papírzászlók: 12895 Ft 
ld előző komment 
 
41: 3x200 db ebédjegyszerű: 23 000 Ft. (nyomtatott karszalag) 
Nem lehetett megbontani a csomagot, nyomtatva 100 -100 db-ot kellett rendelni mindengyik 
színből, összesen 400 db ot rendeltünk, ez volt ennyi. Lehet hogy sok, de praktikus volt. 
 
42: 600 db nyomtatott pontozólap: Fejes Tóth Pisti készítette, társadalmi felajánlásból. 
Köszönöm! 
 
43: Bíróknál szerszámok: helyileg összeadva, köszönjük! 
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44: 1503 10 tartalék cél: Köszönöm azoknak akik a célokat összeadták a VB-re, minden 
egyesület érintett, akinek volt célja: Ják, Zsira, Sasszem, Vasnyúl, DLSE, Püspökladány. 
Köszönjük! 
 
45: Célszállítás - 9433 Ft 
Tóth Misi segített a célok szállításában Budapestről Debrecenbe. Köszönjük! 
 
46: Célvisszahúzó magzag: 64 250 Ft  
Gal-Ko Kft. Ez egy olyan madzag, aminek 12 Ft + Áfa métere, ebből 4 kilométer. Ez volt az a 
bordó madzag, ami tök olyan, mint a Gamo célok visszahúzója, és többen meg is kérdezték, 
hogy honnan vettünk ilyen jó madzagot. 
Kaptunk madzagot Németh Árpitól is, de az sodrott volt, és kicsit nyúlt, ezért csak a közeli 
céloknál lehetett használni. A bordóból van még kb 1000 méter, a többiből jóval több, nálam 
van. 
 
47: Sok száz karó: Nyírerdőtől megkaptuk, köszönjük. 
 
48: Belövőlapok százával: Sirhán Gyula kollégánk felajánlása, köszönjük! 
 
49: Jelző szalag: Pető Laci egyik ismerősétől kaptuk. 
 
50: Tollak: Weihrauch szponzori ajándék 
 
51 és 53: Orvosi ügyelet: 45 000 Ft, kp ben odaadva. Ez csak a mentőstiszt napi díjai, az autót 
benzint, egyebeket ingyen bocsátották rendelkezésünkre egy barátomon keresztül. (Oxyteam 
Nemzeti Sportszövetség Mentőszolgálat) 
 
52: Tolmácsolási segítség: 30 000 Ft 3 napra, kp-ben kifizetve. 
 
54: Zászlók: 68 250 Ft. 
Ezt megvettük, szerintem felkínálom az olaszoknak, hogy vegyék meg tőlünk. 
Tudtuk, hogy lehetne kölcsönözni is. Józsi kapott erre is ajánlatot a bekerülési költség 80%-
ért.(Az a bibi, hogy az alapár olyan magas, hogy többe került volna mint így.) 
 
55-56: 2x 4 db 9x150-es zászló. Miután a Józsi által intézett nem volt jó, próbáltunk gyorsban 
rendelni 4-et. Pisti is és Én is intéztük, mert alig volt nyomda a választási hajrá miatt. Így lett 
két helyről. Az árkülönbség más anyagot is takar. 
 
57: fotokapu molinó: 77 188 Ft 
szponzori kötelezettségeknek való megfelelés miatt kellett, sajnos másra nem biztos hogy 
tudjuk majd használni, hacsak nem a logokat. 
 
58: 1 db nagy szponzori molino 53 438 Ft.  
szponzori kötelezettségeknek való megfelelés miatt kellett, sajnos másra nem biztos hogy 
tudjuk majd használni, hacsak nem a logokat. 
 
59: Grafikai tervezések: Br 150 000 Ft. 
Az összes grafikai cucc tervezésének, logotervezésnek, szervezésnek nyomdai ügyintézésnek, 
mindennek a díja. 
 



 9

60: VIP fogadás, techniaki értekezlet: 30 000 Ft. 
Ez volt a welcome drink és a szabályok megbeszélésének estéje, ahol elmondtuk, hogy mi 
merre van, hogy vannak a pályák stb, és kaptunk egy pohár pezsgőt. (És itt lett meg a 
pénztárcám is, úgyhogy mindjárt két pohárral ittam.) 
 
61: Gála vacsora részvétel segítőknek: 95 000 Ft 
Erről is van papír, még az utolsó napokban is szedtük a részvételi díjakat, és nekünk is volt 
egy szép kis listánk, hogy kik jönnek. Ennek a díja. 
 
62: Gála vacsora zenekar: Bruttó 90 000 Ft. 
A Nemzeti Sportszövetség Jogásza zenekara, akik zenéltek nálunk, Budapestről jöttek, sajnos 
a szálloda eléggé elcsapta a kedvét az embereknek, így hamar vége lett a bulinak. 
 
63: Magyar csapat ruhája: Br 112 125 Ft. 
Eredetileg csak egy pólóban gondolkodtunk, ebből kerekedett ki az, ami végülis lett. Lehetett 
volna jobb is, tanultunk belőle. 
 
64: összesen sor:  5 785 561 teljes kiadás 
  
 
BEVÉTELEK sorai: 
67-68-69: nevezési díjak: Br 4 590 534 Ft 
Ennek a sornak az összegei: 
- 4 435 451 - nevezési díj cib bankos számlán (a bevételeket az Erste számáról is ide tettük át, 
a CIB-es EUR számláról is. A paypalra beérkezett összes bevételt is ide tettük át lenullázva  a 
paypal egyenleget.) 
- 78 783 paypalról fizetett órák + chrony (ezeket kifizettük paypalról a cib-es számlára utalás 
előtt, ezért kell bevételként is feltüntetni, ha már a költségek között szerepel) 
- 15000 kp-s nevezési díj 
- 44500 kaja bevétel 
- 16800 László Tomi szállásdíja (mint bevétel) - megtérítés 
 
70: csapatnevezési bevételek: 148 500 Ft (kp) 
 
71: apafai lőtér díjának bevétele (mint mondtam átfutó tétel) – 15 000 Ft 
 
72: tombola bevétel 182 350 Ft. 
 
73 Szponzori pénz: 1800 Eur (756 000 Ft). 
 
74: összesen sor:  5 692 384 Ft. 
 
76: Eredmény: - 93 177 Ft. 
 
 
  
Budapest, 2011. február 5-6 
 
                                                                                       Dr. Békési László 


