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Halasi Mihály megállapítja, hogy az elnökség határozatképes javasolja, hogy a 
jegyzőkönyvezetői tisztet Babits László lássa el. A javaslatot az elnökség egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Babits László javaslatot tesz a napirendi pontokra az elnökség az alábbi napirendi pontokat az 
elnökség egyhangúan elfogadta. 
 
 
1. Kaposvári Szent Hubertusz Lövészklub tagfelvétele 
2. Budapesti Honvéd military célok készítésének támogatása 
3. Közgyűlés összehívása 
4. Tájékoztató levél küldése az igazolt versenyzőknek 
5. Golyós-  sörétes puska Nemzeti Bajnokság 
6. Domain nevek rendezése 
7. Határidő és felelős minden feladathoz 
8. Versenynaptártól való eltérés 
9. Egyesületek tartozásai 

 
 

1. napirendi pont 
Babits László ismerteti hogy a Kaposvári Szent Hubertusz Lövészklub tagfelvételi 
kérelmet nyújtott be a szövetség elnökségéhez. Javasolja az elnökségnek, hogy vegye fel 
tagjai sorába a klubbot. A javaslatot az elnökség egyhangulag elfogadta. 

2. napirendi pont 
A Budapest Honvéd Sportlovő Szakosztálya azzal a kéréssel fordult a szövetséghez, hogy 
támogassa a military pisztoly versenyszámokhoz szükséges célok elkészítését. Babits László 
javasolja, hogy a szövetség 50.000 forint támogatást nyújtson a célok elkészítéséhez. A 
javaslatot az elnökség egyhangulag elfogadta. 

3. napirendi pont 
Babits László javasolja, hogy az elnök úr hívja össze a szövetség közgyűlését 2003. október 
26.-ra mivel a felügyelő bizottság több tagja is lemondott, ezért új felügyelő bizottság 
választása szükséges. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

4. napirendi pont 
A Főtitkár javasolja egy a szövetség minden tagjához eljuttatandó levél megírását, amely 
tájékoztatást nyújtana a versenyzőknek, mivel rengeteg rémhír, hibás feltételezés kering a 
szövetség életével kapcsolatban. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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5. napirendi pont 
Mivel más jelentkező a 2003. évi golyós, sörétes Nemzeti Bjanokság megrendezésére nincs 
Babits László javasolja,hogy október 11-én a DHSE és a Rumcajsz LE közösen rendezze meg 
a bajnokságot. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

6. napirendi pont 
A szövetséghez kapcsolódó domain nevek, nem a szövetség kezelésében vannak, ezért az 
elnökség megbízza a főtitkárt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a WEB 
lapok karbantartását, az elnökség által megbízott személy végezhesse. A javaslatot az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 

7. napirendi pont 
Steiner Iván javasolja, hogy a jövőben a feladatokhoz felelőst és határidőt is jelöljön ki az 
elnökség mert úgy jobban számonkérhetők a feledatok végrehajtásai. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

8. napirendi pont 
Az elnökség egyhangú döntése értelmében ezután az előzetesen jováhagyott versenynaptártól 
eltérni csak az elnökség engedélyével lehet. A megrendezni kívánt versenyeket az elnökség 
elé kell terjeszteni legalább a verseny előtt 30 nappal.  

9. napirendi pont 
Az elnökség egyhangú döntésével megbízza főtitkárt állítsa össze az egyesületek tartozásait és 
minél hamarabb próbálja meg behajtani a kintlévőségeket. 
 
Mivel több javaslat napirendi pontra nem érkezett Halasi Mihály elnök úr az ülést bezárta. 

 
 
 
 

Halasi Mihály 
Molnár Balázs 
Babits László 
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