
Jegyzőkönyv a MDLSZ elnökségi üléséről 
 
 

Időpont:  2002. május 11.  
Helyszín:  Debrecen-Apafa Lőtér 
Jelen vannak: Horváth Ede elnök 

Kovács Ferenc elnökségi tag 
Halasi Mihály elnökségi tag 
Babits László főtitkár (csak tanácskozási joggal) 

 
 Horváth Ede elnök megállapítja, hogy az elnökség határozatképes. 
 
Horváth Ede javaslatot tesz a jegyzőkönyvezetői posztra Babits László személyében. Az 
elnökség egyhangúlag elfogadja. 
 
Horváth Ede javaslatot tesz a napirendi pontokra: 

 
1. Tagfelvétel 
2. Egyesület tagsági viszonyának törlése 
3. Bírói kinevezés  
4. Rendezési hozzájárulás megállapítása 
5. Évközi minősítések rendszere 
6. Egyebek 

 
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 

 
1. napirendi pont 
 

Horváth Ede ismerteti a Foor Kft. felvételi kérelmét. Mivel minden tekintetben 
megfelel a felvételi követelményeknek az elnökség, egyhangúlag elfogadja a felvételét.  
 

2. Napirendi pont 
 

Az elnökség megállapítja, hogy a 7 Mesterlövész SE (2730 Gyál, Dózsa major Lőtér) 
belépése — 2001. május 11. — óta nem igazolt le sportolót a dinamikus lövészethez 
tartozó sportágban és nem rendezett a Szövetség versenynaptárában szereplő 
sporteseményt. Ezért az Alapszabály 10.§ (3) alapján a tagsági viszonya törlésre kerül. 
A törlésről szóló határozatott a Szövetség főtitkára ajánlott levélben megküldi az 
Egyesületnek. 
 

3. Napirendi pont 
 
Horváth Ede javasolja, hogy Puskás Gézát versenyeken elért eredményei és nyújtott 
munkája alapján NRO-nak nevezzék ki. A kinevezés feltételének szabja, hogy a 
Magyar Bírói Bizottság I-es szintű tanfolyam —Range Officer nyitott könyv vizsgáját 
sikeresen megoldja. 
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja. 
 

4. Napirendi pont 
 



Horváth Ede javasolja, hogy a versenyzők az alábbi nevezési díjakat fizessék az IPSC 
level II. versenyeken: 

 
Terep lőtéren   pályánként 500 Ft 
 
Fedett (pince) lőtéren  pályánként 400 Ft 

 
A javaslatot, mint ajánlást az elnökség egyhangúlag elfogadja.  
 

5. Napirendi pont 
 

Babits László javasolja az évközi minősítések és licencek kiadásának szabályozását és 
eljárási díj megállapítását az alábbiak szerint: 
Minősítések évente egy alkalommal, a versenyévad befejeződése után kerüljenek 
megállapításra, és a következő versenyévad versenyengedélyének kiváltásakor kerüljön 
sor a bebélyegzésre. Az évközi minősítés megállapításáért és bélyegzéséért 1000 Ft 
eljárási díjat fizessen a versenyző a Szövetség részére. 
A versenyengedélyek legyártatása és kiadása negyedévenként egy alkalommal 
történjen. Az a versenyző, aki soron kívül szeretné megkapni a versenyengedélyét, az a 
— versenyengedély díján felül — 5000 Ft eljárási díjat fizessen a Szövetség részére. 

 
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja.  
 
Az elnökség megbízza Babits Lászlót, hogy a versenyengedélyek kiadásának és a 
minősítések bebélyegzésének pontos rendjéről 1-2 oldalas javaslatot készítsen, és azt 
terjessze az elnökség elé. 
 

6. Napirendi pont 
 

Az elnökség megállapítja, hogy kialakult az IPSC VB-re utazó keret. Az érintett 
versenyzőket Kovács Ferenc régióigazgató úr levélben tájékoztatja. 
 
 

Mivel több javaslat nem érkezett Horváth Ede elnök úr az elnökségi ülést bezárja. 
 
 

 
 
 

Horváth Ede sk.  Kovács Ferenc sk.   Halasi Mihály sk. 


