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Időpont:  2002. 06. 25.  
Helyszín:  Gösser söröző Dormánd 
Jelen vannak: Horváth Ede elnök 

Kovács Ferenc elnökségi tag 
Halasi Mihály elnökségi tag 
Glicza Csaba 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. Beszámoló a Mag-ICS Trophy-ról, a Hungarian Openről.  
2. Beszámoló a felkészülésről  az IMSSU vb.re, utaztatás stb. 
3. Az MDLSZ felvételi kérelmének megtárgyalása a Nemzeti Sportszövetségbe 
4. Az Elnökségi határozatok megvalósulásának időarányos végrehajtása. 
5. Bírói kinevezés 
6. Egyebek. 

 
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja. 

 
1. napirendi pont 
 
Mag-ICS Trophy 

Kovács Ferenc megtartja a beszámolóját.(lásd melléklet) 
Babits László: Sérelmezi, hogy több esetben átépítésre került a pálya a bírói meccs és a 
verseny között, a bírók versenyén több égbekiáltó szabálytalánságot is elkövettek a 
versenyzők (pld: söprés), és mégsem történt kizárás. A birók versenye kimondottan 
szervezetlen volt. 
Horváth Ede: Ellenőröket kell küldeni a versenyekre, hogy ez idáig nem történt meg 
csak a szövetség hibája. 
 

Hungárián Open 
Halasi Mihály: Sok volt a külföldi versenyző, de kevés a magyar, illetve szervezési 
hibák miatt sok volt a bíró. 
Horváth Ede: Rengeteg volt a belső vita, amely sajnos a versenyzők elé is kikerült, 
illetve feltételezett alkoholfogyasztást is, Javasolja, hogy a jövőben igen keményen 
büntessék az alkoholfogyasztást, illetve gyanús esetekben történjen szondázás, és akár 
eltiltással is lehessen büntetni.   
Babits László: Értelmetlennek tartja az angolok által diktált indulási kondíciókat, és 
külön díjazná a pumpás fegyvereket. 
Glicza Csaba: A sörétes verseny szervezetsége csapnivaló, kevés volt a bíró és azok 
hozzáértése is kétséges volt. Vélemény szerint egy ilyen kaliberű versenyt külön 
kellene megrendezni. 



 
2. Napirendi pont 

Kovács Ferenc: Ismerteti a beszámolóját a felkészülésről. (lásd melléklet) 
 
3. Napirendi pont 

Kovács Ferenc: Ismerteti a NSSZ-be való felvétel szükségességét. Az elnökség 
egyhangúlag határozatot hoz a Nemzeti Sportszövetséghez való csatlakozásról. 

 
4. Napirendi pont 

Babits László: Ismerteti a tagnyilvántartások jelenlegi helyzetét, bemutatja az új 
tagnyilvántartó kartont.  

 
5. Napirendi pont 

Horváth Ede javasolja, hogy Halasi Mihályt a 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. 

 
6. Napirendi pont 

Babits László: Javasolja, hogy bármilyen kaliberű puska használható legyen az IPSC 
versenyeken, ha azt a lőtérszabályzat megengedi. Továbbá javasolja, hogy csak azok a 
lőszerek legyenek, használhatók, amelyek a 1,5 mm-nél kisebb benyomódást okoznak 
a fém célokon. Az ettől nagyobb benyomódást okozó lőszer nem használható. A vitás 
esetek eldöntése mindig a MD feladata. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag 
elfogadja. 
 

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