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Horváth Ede: megállapítja, hogy az elnökség határozatképes javasolja, hogy a 
jegyzőkönyvezetői tisztet Babits László lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangulag 
elfogadta. 
 
Horváth Ede javaslatot tesz a napirendi pontokra az elnökség az alábbi napirendi pontokat 
fogadta el egyhangulag. 
 

1. Kovács Ferenc problémájának megbeszélése 
2. A szövetség jogi helyzetének megbeszélése 
3. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
 
Kovács Ferenc elmondja, hogy magánéleti problémái miatt 2003.01.01 mint IPSC régió 
igazgató IPSC szabályaival is komform módon csak az MDLSZ és az IPSC közötti 
kapcsolattartást képes elvégezni, valamint a szövetség honlapját fenntartani. Valamint tartja a 
kapcsolatot az IMSSU-val. 
 
Az elnökség megköszöni az eddig végzett munkáját, és tudomásul veszi az elmondottakat. 
 
2. napirendi pont 
 
A szövetség jelenlegi jogi helyzetének rövid áttekintése után a következő határozatokat 
fogadta el egyhangulag. 
 

1. Kovács Ferenc, az elnökség tagjai által aláirt, Köpf Károly úrnak címzett levelet dec. 
16.-án hétfőn a címzettnek egy kísérő levéllel együtt juttassa el. A kísérő levélben a 
szövetség felszólítja Köpf urat, 2002 október 10., a Magyar Sportlövők Szövetsége 
kérésére kiadott nyilatkozatának a mellékelt levélben kért módon 48 órán belül vonja 
vissza, és arról szintén a mellékelt levélnek megfelelően az érintetteket haladéktalanul 
tájékoztassa. 

2. Amennyiben a levél kapcsán Köpf úr a szóban forgó nyilatkozatát nem vonja vissza 
úgy a határidő lejárta utáni napon a szövetség a fővárosi főügyészségen a Btk. 225 § 
alapján büntető följelentést tesz Köpf úr ellen. Ezen büntető feljelentéssel kapcsolatos 
eljárásban a szövetség jogi képviseltének ellátására Dr. Bokros Gábor ügyvédet bizza 
meg. 



 
3. A szövetség ugyanakkor megbízza Dr. Décsi Gábor ügyvédet, hogy a 2-es számú 

határozatával párhuzamosan azonnali hatállyal a szövetség és sportolói sportjogainak 
megóvása miatt „közigazgatási eljárás keretén” belül a szövetség nevében támadja 
meg Köpf Károly Úr a GYISM Sportügyekért Felelős Helyettes Államtitkára szóban 
forgó a Magyar Sportlövők Szövetsége kérésére 2002 október 10.-én kiadott 
„nyilatkozat”.   
 
 

3. napirendi pont 
 

1. A telefonon történt egyeztetéseknek megfelelően a tagszervezeteinktől be kell gyűjteni   
a Zsaru Magazinban megjelenő falinaptáron lévő szövetségi reklám díját. 

2. Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy minél rövidebb időn belül tájékozódjon „sárga 
pénzes utalvány” készíttetésének lehetőségéről. 

3. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a beterjesztett „Dinamikus Standard Gyakorlatok” 
2003január 01.-től érvényes átdolgozott szabálykönyvét. 

4. Az elnökség kötelezi a bírói bizottságot, hogy 2003.jan05.-ig dolgozza ki, a szövetség 
összes szakágára vonatkozóan a versenyellenőri rendszer működését, és teremtse meg 
a szükséges személyi feltételeket. 

5. Az elnökség egyhangú határozatot hozott arról, hogy a szövetség pénzügyeit, 
2003.január 01.-el kezdődően Babits László főtitkár intézi. A pénztár és a bizonylatok 
átadásáról 2002 dec.31.-i fordulónappal átadás átvételi jegyzőkönyvet kötelesek 
készíteni, és a főtitkár ezt követően negyedévente jelentést terjeszt az elnökség elé, a 
szövetség pénzügyi helyzetét illetően. 
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