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Jegyzőkönyv a HFTA elnökségi üléséről 
 
Ideje: 2007. szeptember 21.  
 
Jelen vannak: Pető László elnök, Babits Melinda és Szuhai Gábor 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. Tagfelvétel 
2. 2007. évi rendes közgyűlés 
3. Hunter Field Target Kupa sorsa 
4. A Debreceni Lövészsuli S. E. felajánlása 
5. HFTA szabálykönyv módosítása 
6. Minősítési szabályzat elfogadása 

 
a napirendi pontokat az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

1. napirendi pont  

Babits Melinda: Javasolja, mivel a jogerős bírósági végzés beérkezett az egyesülettől, 
vegyük fel tagjaink sorába a Mátyásföldi Technocoop Lőegyletet. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

2. napirendi pont  

Babits László: Javasolja hogy a 2007. évi rendes közgyűlésünk időpontja és helyszíne 
és időpontja: október 23. 15.00 óra, Berettyóújfalu. A megismétel közgyűlés ugyanitt 
legyen 16.00 órai kezdettel. A meghívóban fel kell hívni a meghívottak figyelmét, hogy a 
megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A napirendi 
pontok, pedig a következők legyenek: 
 

1. Beszámoló az elnökség munkájáról 
2. A szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő bizottság beszámolója 
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. Alapszabály módosítása 
6. Beterjesztett javaslatok 

 
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

3. napirendi pont  

Pető László: Javasolja, hogy a 2007. évi Hunter Field Target Kupa sorsa a 
következőképpen alakuljon: az év elején elindult RSS, RS, R, O kategóriákat a 
szeptember 22-i hétvégétől csak és kizárólag 7,5 J-os fegyverekkel lőjük, még, ha 
vannak is olyan versenyzők, akiknek a légpuskája tartási engedélybe bejegyzett 
lőfegyvernek minősül. Akik korábban R, O kategóriában lőttek, azok lőjenek most is 
abban, azért, hogy az év végi értékelésnél legyenek meg a százalékos eredményeik, ill., 
hogy ne „zavarjanak be” az amúgy év elején RSS, RS kategóriában elinduló 
sporttársaknak. Így az év végi értékelésnél az 5 fordulóból a 3 legjobbat gond nélkül ki 
tudjuk számolni bármelyik kategóriában. Az újonnan belépett, lövés közben sűrítő, gyári 
nyílt irányzékos kategória nem lesz az év végén összesítve. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 
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Babits László: Javasolja hogy 2008. évben ne rendezzen a szövetség kupasorozatokat, 
mivel folyamatos problémákat okoz az értékelés, a helyszínek esetleges változása. A 
Kupasorozatok rendezését vállalják fel a támogatók, Ők határozzák meg a szabályokat és 
az esetleges helyszíneket, versenyeket. Amennyiben mégis amellett dönt az elnökség, 
hogy rendez kupasorozatot akkor annak szabályait jó előre le kell rögzíteni. Ebben az 
esetben olyan dolgokra is ki kell térni, mint az esetleges szabálymódosítás, a versenyek 
számának változása, stb… A javaslatot az elnökség megfontolandónak tartja és későbbi 
elnökségi ülésen megtárgyalja. 

4. napirendi pont  

Pető László: A HFT kupasorozatot felkarolja a Debreceni Lövészsuli S.E. és év végén 
felajánlja a kategóriák első három helyezettjeinek a kupákat. A felajánlást az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

5. napirendi pont  

Babits László: Javasolja, hogy a Hunter Field Target szabálykönyv kerüljön 
kiegészítésre egy új kategóriával, „gyári, rugós, lövés közben sűrítő, maximum 7,5 Joule 
torkolati energiával rendelkező, nyílt irányzékos légfegyver”. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 

6. napirendi pont  

Babits László: Elfogadásra javasolja a minősítési szabályzatot. A javaslatot az elnökség 
egyhangúlag elfogadta. 
Pető László: Javasolja, hogy az OB utólagosan legyen elismerve mint minősítő verseny. 
A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
 
 
 

Babits László 
jegyzőkönyvvezető 


