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Jegyzőkönyv az MDLSZ elnökségi üléséről 
 
Időpont: 2006.05.28. 
Helyszín: Hotel Platán Debrecen  
Jelen vannak: Halasi Mihály elnök, Zakupszky Gábor, Szalai László és Babits László 
elnökségi tagok, Galó Zsolt FB elnök, Kovács Ferenc, Babits Melinda, Györfi Tamás, mint 
vendégek. 
 
Halasi Mihály megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, jegyzőkönyvvezetőnek Babits 
Lászlót javasolja, amit az elnökség egyhangúlag elfogad.  
 
Babits László javaslatot tesz a napirendi pontokra az elnökség az alábbi napirendi pontokat, 
fogadta el egyhangúlag. 
 

1. új Régió Igazgató választása 
2. Bírói Bizottság választása 
3. 2007. évi versenyengedélyek díja 
4. APEH igazolás 
5. Szabályok betartása 
6. WinMSS a Web-re 
7. Bélyegzők, át nem adott iratok 

1. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy Mészáros Józsefet hívja vissza az IPSC régió 

igazgatói tisztségből és helyette Kovács Ferencet, válassza meg a tisztségre. Kovács Ferenc 
megválasztása esetén a megbízást elvállalja. Az elnökség az elhangzott javaslatot 
egyhangúlag elfogadta. 

2. napirendi pont 
Babits László javasolja az elnökségnek, hogy a bírói bizottság elnökének Zakupszky Gábor 

válassza meg. Az elnökség az elhangzott javaslatot egyhangúlag elfogadta. 

3. napirendi pont 
Belme Attila e-mailbe javasolta az elnökségnek hogy a jövő évi rajtengedélyek árát 

másként határozza meg. Az elnökség megbízza a főtitkárt, hogy későbbi elnökségi ülésre 
javaslatokat készítsen melyet kalkulációval is támasszon alá. 

 

4. napirendi pont 
Babits László elmondja az elnökségnek, hogy több tagegyesület a mai napig nem küldte 

meg a Sporttörvényben előírt APEH igazolást. A törvény értelmében az ilyen klubok 
versenyzői minősítést nem szerezhetnek.  

5. napirendi pont 
Szalai László elmondja hogy, tapasztalata szerint a versenyeken egyre többször fordul elő, 

hogy nem tartják be a versenyszabályokat, kéri, hogy a jövőben jobban figyeljenek oda a 
versenybírók, versenyszervezők.  
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6. napirendi pont 
Zakupszky Gábor kéri, hogy a jövőben, ha egy mód van rá akkor a versenyeredmények, 

mellé kerüljön fel a WinMSS adatbázis is. Babits László megígéri, hogy ha rendelkezésére áll 
az adatbázis, akkor felteszi. 

7. napirendi pont 
Babits Melinda elmondja, hogy a még Horváth Edétől átvett iratok rendezése befejeződött 

és kiderült, hogy több irat, sőt bélyegző is nem került átadásra. A volt könyvelővel 
megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot az iratok miatt, de elmondása szerint Ő mindent a 
Horváth Edének adott át. Javasolja az elnökségnek, hogy a szólítsa fel a szövetség Horváth 
Edét az iratok és a bélyegzők átadására. Az elnökség az elhangzott javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Mivel több javaslat nem érkezett Halasi Mihály elnök úr az elnökségi ülést bezárta. 
 

 
Halasi Mihály 

Zakupszky Gábor 
Szalai László 
Babits László 


