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Jegyzőkönyv a HFTA elnökségi üléséről 
 
Ideje: 2007. június 6. 1930 óra 
 
Helye: Derecske, Csuklya u. 3.  
 
Jelen vannak: Pető László elnök, Babits Melinda elnökségi tag, valamint Babits László 
mint vendég csak tanácskozási joggal. 
 
Pető László: javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezetői tisztet Babits László lássa el a 
javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Pető László: a következő napirendi pontra tesz javaslatot: 
 

1. szövetség helyzete, jövője 
 
a javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Pető László: Ismerteti, a szövetségben kialakult helyzetet (szervezetlenség, 
fegyelmezetlenség, honlap frissítése rossz, a fórum átszervezése, a zárt fórumon nem 
kapnak visszajelzést miért nem nyernek bebocsátást, sok kritika éri az elnökséget, hogy 
nem dolgozik megfelelően. 
 
Babits László: a fórummal kapcsolatban elmondja, hogy a zárt fórum alapvetően a 
szövetség tagjainak a fóruma lenne, úgy hogy mindenki a saját nevén regisztrál. Ezt 
folyamatosan nem tartják be a jelentkezők és mindenféle nick nevet használva próbálnak 
regisztrálni. A honlapra pedig a verseny rendezői küldik el a kiírásokat illetve a 
eredményeket késve. mindenképpen el kell dönteni, hogy a jövőben hogyan folytatjuk 
tovább, komolyan vagy mint egy „gittegylet”. Csak akkor érdemes a továbbiakban 
tovább csinálni ha komolyan gondoljuk. 
 
A következő lépéseket mindenképpen meg kell lépnünk: 

- versenyengedélyek kiadása, bár többen kértek már versenyengedélyt a fényképek 
elküldésében már nem voltak ilyen aktívak a versenyzők ezért az ez évi 
versenyengedélyeket még fénykép nélkül kellene kiadni. 

- nyilvántartási kartonokat kell készítenünk és naprakészen vezetni. 
- a zárt fórumot újra kell indítani és csak a HFTA tagjainak lehet hozzáférése és 

nekik is csak saját nevükön. Mindenki vállalja névvel a véleményét. 
- készüljön egy ismertető anyag ami ismerteti a tagokkal a szövetség működését, 

hiszen sokan azt sem tudják, hogy a szövetség a tagegyesületek szövetsége, és a 
versenyzők csak a tagegyesületen keresztül tagjai a szövetségnek. 

- mindenkitől maximálisan meg kell követelni a játékszabályok (versenyszabályok, 
törvények) betartását. 

 
Babits Melinda: Minden versenyen kell, hogy készüljön jegyzőkönyv amely a verseny 
fontosabb adatait tartalmazza, mivel a későbbiekben szükség lesz rá, ugyanis ezzel 
tudjuk igazolni a versenyrendszerünk működését. 
 
Babits László: Elkészíti a jegyzőkönyv formát, és a jövőben letölthető lesz a WEB lapról. 
 
Pető László: A szövetség működésének elősegítésére többen tettek felajánlást például 
célokat. Ezeknek egy része már befolyt, míg mások folyamatban vannak. 
 
Babits Melinda: Elmondja, hogy a törvényes eljárás szerint a célok felajánlóinak 
igazolást állít ki a szövetség, a célokat pedig leltárba veszi. 
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Pető László: Jankó Ferenc sporttársunk felajánlásként vállalta a céloknak a tárolását és 
karbantartását. A felajánlást az elnökség köszönettel elfogadta. 
 
Pető László: László Tamás sporttársunk vállalta a nemzetközi kapcsolatok tartását. A 
felajánlást az elnökség köszönettel elfogadta. 
 
Babits Melinda: Javasolja az elnökségnek, hogy az egyesületek éves tagdíjat állapítsa 
meg évi 3000 forintban. 
 
Babits László: Mivel az egyesületi tagdíj megállapítása közgyűlési hatáskör az elnökség 
javasolja a közgyűlésnek a tagdíj megállapítását. A javaslatot az elnökség egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Babits Melinda: Javasolja, hogy a szövetség anyagi helyzetének előmozdítása 
érdekében, a hivatalos HFTA versenyt rendező klubok, a verseny bevétele után 
fizessenek 10% szövetségi hozzájárulást. Az elnökség a javaslatot egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Babits Melinda: Javasolja a versenyrendezési szabályokat tartalmazó ajánlás 
elkészítését, amely például tartalmazná, hogy minden versenyen legyen hibalehárító 
ember (range worker). 
 
Pető László: Javasolja, hogy idén még csak ajánlás formájában míg jövőre már kötelező 
formában létezzen a versenyrendezési szabály. A javaslatokat az elnökség egyhangúlag 
elfogadta. 
 
Babits Melinda: Elmondja, hogy megérkeztek a Tatabánya Városi Lövészklub hiányzó 
papírjai, így már teljes jogú tagja a szövetségünknek. A Mátyásföldi Technocoop Lőegylet 
viszont nem jogerős végzéseket küldött, míg a MTTSZ BEFAG hiányosan küldte el a 
papírokat. Az elnökség döntése értelmében levélben kell őket értesíteni a hiánypótlásról 
és  következő elnökségi ülésen újra visszatérünk a tagfelvételre. 
 
Babits Melinda: Javasolja a bíróképzés megszervezését. A javaslatokat az elnökség 
egyhangúlag elfogadta, és megbízza Babits Lászlót a feladat elvégzésével. 
 
Babits László: Biztonsági szabályok megalkotását javasolja. A javaslatokat az elnökség 
egyhangúlag elfogadta, és megbízza Babits Lászlót a feladat elvégzésével. 
 
Pető László: A szabálykönyvek aktualizálását javasolja. A javaslatokat az elnökség 
egyhangúlag elfogadta, és megbízza Babits Lászlót a feladat elvégzésével. 
 
 
 
 

Babits László 
jegyzőkönyvvezető 


