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Horváth Ede elnök
Kovács Ferenc elnökségi tag
Halasi Mihály elnökségi tag
Hidvégi Attila 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

WS XIII. beszámoló
Szövetségünk jogi helyzetének ismertetése
Versenynaptár
A Sportlövőház Kecskemét tartozása
Versenyengedély díjak.
Versenyengedély formája
Egyebek
Az elnökség a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

1. WS XIII. beszámoló
Horváth Ede elnök ismerteti a WS XIII. versenyen szerzett tapasztalatait. Véleménye
szerint profi volt a szervezés, korrektek a pályák, de sajnos voltak RO hibák illetve
félreértelmezések. A versenyt követő közgyűlésen 35 tagország 31 igen szavazattal
Nick Alexakosz újraválasztotta az IPSC elnökének (2 nem és 2 tartózkodás mellet).
Döntés született arról is, hogy a WS XIV. Equador kerül megrendezésre.
2. Szövetségünk jogi helyzetének ismertetése
Kovács Ferenc ismerteti az ISM-ben lezajlott egyeztetés eredményét, ahol
tulajdonképpen nem születet semmilyen változás. Az ISM képviselője kifejtette, hogy
nem kívánják erőltetni az MSSZ felügyeleti (ernyőszervezet) szerepét, sőt felkérték
Kovács Tibor urat az MSSZ főtitkárát, hogy a jövőben tartózkodjon az erőszakos, más
szövetségek életébe történő beavatkozástól. Külön megköszönték Kovács Ferencnek a
benyújtott anyagok szakszerűségét.

3. Versenynaptár
A versenynaptárakra az igények bejelentése még nem történt meg minden egyesület
részéről, éppen ezért a döntést egy kibővített elnökségi ülés keretében december 1.-re
halasztja az elnökség. Babits László javasolja, hogy maximum kéthetente rendezzen a
szövetség versenyeket, és korlátozza a III. szintű versenyek számát mivel így talán
biztosítható lenne a versenyek magasabb színvonala. Horváth Ede elnök úr szavazásra
teszi fel a kérdést, hogy támogatja-e az elnökség, hogy ajánlásként maximum kéthetente
kerüljön csak sor versenyekre, természetesen a két hét sportáganként értendő. Az
elnökség egyhangúlag elfogadja az ajánlást.
4. A Sportlövőház Kecskemét tartozása
Horváth Ede Ismerteti, hogy a Sportlövőház Kecskemét huzamosabb ideje tartozik
szövetségi támogatással több verseny után. Összesen 16900 forint tartozása áll fent a
melyből többszöri levélbeli illetve szóbeli felszólítás után csak 10000 forintot
egyenlített ki. Mivel a szövetség szabályzatainak megszegése fegyelmi vétség,
javasolja, hogy a főtitkár végső határidőt szabva szólítsa fel a tartozás rendezésére, és ha
ennek sem tenne eleget automatikusan, induljon ellene fegyelmi eljárás. Az elnökség
egyhangúlag elfogadja a javaslatot, végső határidőként a november 15. tűzve ki.
5. Versenyengedély díjak.
Babits László főtitkár ismerteti javaslatait a 2003. évre fizetendő versenyengedély
díjakról
IPSC
IMSSU
Steel Challenge
Dinamikus standard gyakorlatok
Military lövészet

3000 Ft
2000 Ft
1000 Ft
1000 Ft
1000 Ft

Kovács Ferenc ismerteti a nemzetközi díjfizetési kötelezettségeinket, az IPSC esetében
nincs lehetőség csak hazai versenyengedély kiadására, mivel minden lövő után
egyformán kell fejkvótát fizetni a nemzetközi szövetség részére. Az IMSSU esetében
pedig most először kell fizetnünk tagdíjat emiatt indokolt a díj 500 forintos emelése. Az
elnökség egyhangúlag elfogadja a javaslatot.
6. Versenyengedély formája.
Babits László bemutatja az általa javasolt versenyengedély formát. A kártya jóval
egyszerűbb az eddig alkalmazott műanyag lapnál. Viszont csak egy kártya kerülne
alkalmazásra. Az előállítása nem kerülne a szövetség részéről egyetlen fillérbe sem,
hiszen a Babits és Fia Kft támogatásként vállalja az előállítás költségeit. A
versenyengedély tartalmi elemeit az ISM rendelete szabályozza. Az elnökség
egyhangúlag elfogadja a javaslatot.

7. Egyebek
7. 1 Könyvelő váltás
Babits László javasolja, hogy a jelenlegi könyvelő helyett a jövőben Dr. Vollay Ferenc
okl. könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő legyen a szövetség könyvelője és
könyvvizsgálója, a váltás indoka, hogy Dr. Vollay Feren a munkát térítésmentesen
végezné a szövetség részére. A könyvelést 2003. január elsejétől végezné, az átadásra a
2002. évi mérleg elkészülte után kerülhetne sor. Az elnökség egyhangúlag elfogadja a
javaslatot.
7.2 Határozatok visszavonása
Babits László javasolja, hogy a 2002. április 20. előtt hozott elnökségi határozatokat
törölje el az elnökség, mivel az előző főtitkár nem vezette megfelelően – a
jogszabályban előírt – határozatok könyvét. Azokat a javaslatokat, amelyeket még
mindig hatályosként akar elfogadni az elnökség, pedig hozza meg újra. Az elnökség a
javaslat megtárgyalását egy későbbi időpontra halasztja, egyben felkéri a főtitkárt, hogy
tekintse át az eddigi határozatokat és tegye meg javaslatát.
7.3 Bírói kinevezések
Horváth Ede javasolja, hogy versenyeken elért eredményei és nyújtott munkája alapján
Vajda Miklóst NRO-nak, Babits Melindát SO-nak nevezzék ki. A javaslatot az
elnökség egyhangúlag elfogadja.
7.4 Military szakágvezető
Babits László emlékezteti az elnökséget, hogy a 2002. április 29. megtartott elnökségi
ülésén elmulasztotta megválasztani a Military szakág vezetését. Javasolja, hogy a
szakágvezető Steiner Iván legyen és plusz két fő, segítse a munkáját, akiket később
kerülnek nevesítésre. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja.
7.5 Csekk készítése
Horváth Ede javasolja, hogy a szövetség készíttessen csekket, amelyen a
versenyengedélyek és a szövetségi hozzájárulások befizetése megtörténhet. A befizető
a pénz számlára történő beérkezése után automatikusan megkapja a számlát. A
javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadja.
7.6 Magyar Lövészek lapja
Babits László felveti, hogy bár igen sokan és igen sok pénzzel támogatták a szövetség
színeiben a Magyar Lövészek lapját, nem kaptunk olyan színvonalú „kiszolgálást”
alaptól, amely elvárható lett volna, Javaslom, hogy a szövetségünk keressen más,
olcsóbb és hatékonyabb fórumot a sport népszerűsítésére, új tehetséges versenyzők
felkutatására, és a már meglávő sportolóink tájékoztatására. Az elnökség a javaslatot
egyhangúlag elfogadta, és a következő elnökségi ülésen napirendre tűzi. Addig is
minden elnökségi tag tájékozódjon a környezetében a felvetett téma megoldásán.
7.7 Személyi jövedelemadó 1%
Horváth Ede kér mindenkit, hogy mivel elmúlt a szövetségünk három éves, és
közhasznú, lehetőség van a személyi jövedelemadó 1 % felajánlására. Mindenkit
megkér, hogy a szövetség anyagi helyzetének javítása érdekében minél szélesebb
körben propagálja ezt a tényt, és a WEB oldalra is kerüljön fel.

7.8 Level III. és II. versenyek követelményrendszere
Babits László javasolja, hogy mivel a III szintű versenyeket többen akarnak rendezni,
mint amennyire igény van. Kerüljön kidolgozásra a versenyek megrendezésének
követelmény rendszere. Azokkal szemben akik nem tartják be az előírásokat
kezdeményezzen fegyelmi eljárást a szövetség. A javaslatot az elnökség egyhangúlag
elfogadja.
Mivel több javaslat nem érkezett Horváth Ede elnök úr az elnökségi ülést bezárja.
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