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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 pontra az elnökség az alábbi napirendi pontot, 
fogadta el egyhangúlag.  
 

1. A Silver Falcon LK tagságának törlése  
2. A 2007 évi pisztoly IPSC EB megrendezése  
3. Postaverseny rendezése  
4. Válogató versenyek rendezése  
5. Légfegyveres szabálykönyv  
6. Bírók minősítése  
7. Puska és Sörétes OB  
8. Magyar Lövészek Lapjában való megjelenés 

 
1. napirendi pont  
 
Babits László elmondja, hogy a Silver Falcon LK egyetlen tagja sem váltott rajtengedélyt 
2003-ban, valamint nem rendezett a Szövetség versenynaptárában szereplő sporteseményt. 
Ezért — hivatkozva MDLSZ Alapszabályának 10.§ (3) pontjára — javasolja az egyesület 
tagságának törléssel való megszüntetését. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.  
 
2. napirendi pont  
 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a 2007. évi IPSC pisztoly EB megrendezésére 
kandidáljon a szövetség. A Hajdúhadházi katonai lőtér tökéletesen alkalmas lenne a verseny 
lebonyolítására. Akkorára az autópálya eléri Debrecent, a városban már most is nemzetközi 
repülőtér működik. A közelben fekvő Hajdúszoboszló és Hortobágy pedig megfelelő 
programokat biztosíthatna a versenyzők számára. A javaslatot az elnökség egyhangúlag 
elfogadta.  
 
3. napirendi pont  
 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a szövetség rendezzen minden évben 
úgynevezett posta versenyeket, az IPSC sport népszerűsítése érdekében. A verseny díjazását a 
szövetség vállalná magára. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta, és megbízta a 
főtitkárt a versenyek megszervezésével, lebonyolításával.  
  
 
 

MDLSz elnökségi ülés 2004.02.06.  2./1 oldal 
 



 
4. napirendi pont  
 
Az elnökség egyhangúlag megbízza a főtitkárt a válogató versenyek szabályainak 
kidolgozásával.  
 
5. napirendi pont  
 
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a légfegyveres sziluett szabálykönyv kiegészítést.  
 
6. napirendi pont  
 
Glicza Csaba felveti a bírók minősítésének kérdését, mivel például nem volt megelégedve a 
sörétes EB-n a Horváth Ede bírói működésével. Hosszas beszélgetés után az elnökség úgy 
döntött, hogy ki kell dolgozni a bírók minősítésének rendszerét.  
 
7. napirendi pont  
 
Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy a sörétes és puska OB megrendezésére kérje fel a 
tagklubokat.  
 
8. napirendi pont  
 
Babits László elmondja, hogy bár már telefonon minden elnökségi taggal beszélt a szövetség 
Magyar Lövészek Lapjában történő megjelenéséről és az újság havi bruttó 40000 Ft-tal való 
támogatásáról és mindenki - még a most távol lévő Steiner Iván is - egyet értett vele, kéri az 
elnökséget, hogy ezt határozatban is erősítsék meg. Az elnökség egyhangú szavazással 
megerősítette a döntést. 
 
Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr az elnökségi ülést bezárta.  
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