
Jegyzőkönyv az MDLSZ elnökségi üléséről 
 
Időpont:  2003. 01. 24.  
Helyszín:  Csikóvári Turistaház Pomáz 
Jelen vannak: Horváth Ede elnök 

Kovács Ferenc elnökségi tag 
Hidvégi Attila elnökségi tag 
Halasi Mihály elnökségi tag 
Glicza Csaba elnökségi tag 
Babits László főtitkár (csak tanácskozási joggal) 
meghívott vendégek: 
Steiner Iván 
Mészáros József 
 

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. Szövetség helyzete jogállása 
2. Anyagi helyzet, a pénztár átadása 
3. Egyebek 

 
1. napirendi pont 
 
Horváth Ede ismerteti a szövetség jelen jogi helyzetét és vázolja a jövőben várható 
fejleményeket. 
 
2. napirendi pont 
 
Az elnökség december 14.-én határozatott hozott a pénzügyek átadásáról, ezt a döntését 
egyhangúan újra megerősítette, és egyhangú szavazással a következő határozatokat hozta. 
 

1. Vajda Miklóst a korábbi elnökségi döntéssel ellentétben felmenti a kincstárnoki 
feladatok alól. 

2. Horváth Ede a következő anyagokat kell, hogy átadja Babits Lászlónak legkésőbb 
január 31.-ig 

- Szigorú számadású bizonylatok nyilvántartásai  
- megkezdett számla tömbök, készpénzfizetési számla tömbök, nyugtatömbök, 
- megkezdett bevételi és kiadási pénztárbizonylatok  
- Napi pénztárjelentés, záró egyenlege (2003 január 31-i) leegyeztetve az 

átadásra kerülő készpénzállománnyal.  
- Bankszámla kivonat 2002. január 31-i záró egyenlegről  
- 2002. január 31-én fennálló tartozások és követelések listája 
- adószámmal ellátott bélyegző 

 
3. Mészáros József látja el a pénztárosi feladatokat, Babits László irányítása mellett. 



4. Az aktuális év könyvelési anyagainak tárolási helye ezentúl a Főtitkárnál lesz, míg a 
lezárt évek továbbra is az Elnöknél kerülnek tárolásara 

 
3. napirendi pont 
 
3.1. Kovács Ferenc bírálja a bírói bizottságot és felszóltja, hogy a jövőben aktívabban végezze 
a munkáját. 
 
3.2. Babits László ismerteti, hogy a MAG-ICS SE 2002.09.14 versenyéről kettő darab 
egymásnak ellentmondó versenyjegyzőkönyv van a birtokában. Az egyik még a helyszínen 
vagy a versenyt követő napokban készült és Hidvégi Attila valamint Kovács Ferenc 
aláírásával van hitelesítve, a másikat 2003. januárjában kapta kézhez és Mag Mihály 
klubelnök úr írta alá. Az ellentmondás a két jegyzőkönyvben a bírók személyében van. Halasi 
Mihály elmondja, hogy mint bíró nem vett részt a fent említett versenyen. Ezek ismeretében 
az elnökség egyhangulag a Kovács Ferenc és a Hidvégi Attila által aláírt jegyzőkönyvet 
fogadja el hivatalosnak. 
 
3.3 Babits László elmondja, hogy több IPSC bíró van aki nem érte el a szabályzatban 
meghatározott 6 bírói pontot. Az elnökség a következő határozatot hozta egyhangú 
szavazással. Azon bírók akik nem teljesítették a kötelezően előírt 6 pontot újabb 6 pont 
megszerzéséig csak felügyelettel bírázhatnak. amennyiben valaki már második évben nem 
teljesítette a pontszámot csak abban az esetben bírázhat, ha újra bírói vizsgát tesz. 
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