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Jegyzőkönyv a HFTA elnökségi üléséről 
 
Ideje: 2007. október 23  
 
Jelen vannak: Pető László elnök, Babits Melinda, Szuhai Gábor, Zemen József elnökségi 
tagok, 
Babits László, Fejes Tóth István, Horváth András, Vicsotka Gyula, Bencze Tamás, Dr. 
Gombos László, László Tamás, Kócza Krisztina mint vendégek. 
Pető László: javasolja, hogy a jegyzőkönyvvezetői tisztet Babits László lássa el, a 
javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
Pető László: javasolja, hogy az elnökségi ülésről hangfelvétel készüljön, a javaslatot az 
elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
Babits László: Szükséges egy szervezeti és működési szabályzat elkészítése, ami 
többek között tartalmazza, hogy ki képviselheti a szövetséget, kinek van aláírási joga pl. 
számlázásnál, és leírja a különböző bizottságok szerepét, működését. A szabályzat egy 
része már elkészült, az elnökségi ülés határozatainak megfelelően pontosítva lesz. 
Javasolja, hogy a Szövetség képviseletét Pető László elnök lássa el, illetve eseti 
megbízásoknál bármelyik elnökségi tag írásbeli felhatalmazással. Javasolja, hogy a 
befizetéseket szintén Pető László kezelje, mivel ő jár versenyekre. 
Babits László cége felajánl egy számlázási szoftvert, ami kifejezetten a Szövetség 
igényeire van szabva. A számlák készítése így központilag történhet, amit Babits Melinda 
elnökségi tag végezne el. 
E témában csak a szervezeti és működési szabályzat elkészülte után szükséges szavazni. 
 
Babits László: felajánlja, hogy a versenyrendezési szabályzatot 2007. nov. 10-ig 
elkészíti. A felajánlást az elnökség egyhangúan elfogadta. 
 
Vicsotka Gyula: a versenyszabályzatot aktualizálni kell, mert a meglévő szabályzat 
tartalmaz néhány félreérthető, és pontosítandó dolgot. 
 
Babits László: vállalja, hogy  a versenyzői fórumon létrehoz egy „Szabálykönyv 
módosítás” nevű topikot a szabályokkal kapcsolatos problémák megvitatására. A topikot 
figyelemmel kíséri, és ha már nem érkezik észrevétel, a módosított szabálykönyvet az 
elnökség elé benyújtja. 
Szuhai Gábor: felajánlja az általa már korábban elkészített szabálykönyv-tervezetet a 
módosítások alapjául, ugyanis ezt már a tagság megvitatta, és megfelelőnek találta. 
 
Vicsotka Gyula: kifogásolja, hogy az elnökségi üléseken kiosztott és/vagy elvállalt 
feladatokhoz nincs határidő kitűzve. Kifogásolja továbbá, hogy a 2007 évi tagdíjemelés fő 
indokaként megnevezett fényképes műanyag tagsági kártyák nem készültek el, így a 
tagdíjemelés sem indokolt. 
 
Babits László: kifogásolja, hogy a tagegyesületek nem töltötték ki a versenyzőik 
tagnyilvántartó kartonját, a pecsét és aláírás is hiányzik, illetve a versenyengedély-kérő 
lapok is hiányosan lettek kitöltve. A tagsági kártyák azért nem készültek el, mert a 
versenyzők nagy része nem adott fényképet hozzá. 
Javasolja, hogy 2008-ban a szövetség csak akkor fogadjon el versenyengedély-kérő 
lapot, ha a versenyző fényképet is mellékel hozzá. 
 
Pető László: Javasolja, hogy a már kihirdetett december 1.-i határidőig az egyesületek 
vezetői szerezzék be tagjaiktól a tagsági kártyákhoz szükséges fényképeket. 
 
Babits Melinda: A szakszövetséggé válás feltétele, hogy a versenyzőkről nyilvántartást 
kell vezetni. Ezért kell a pontos adatokat már most be kell gyűjteni a versenyzőkről, hogy 
később ne legyen ebből probléma. 
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Zemen József: a heveder versenyeken történő használhatóságával kapcsolatban a 
jelenlegi szabályzat nem egyértelmű. A heveder jelenleg használható, de ezt csak egy 
szövetségi ajánlás írja le. 
 
Dr. Gombos László: a szövetségi versenyeken maradéktalanul be kell tartani a 
versenyszabályzatot, beleértve a kötelezően kijelölendő álló és térdelő helyzetben 
leküzdendő célokat is. 
 
versenysorozat értékelése 
Az elnökség rövid tanácskozás után a következő határozatot hozta a versenysorozatok 
értékelési szabályairól: 

1. Az összesítésnél a kupaversenyek felénél 1-gyel több verseny eredményét kell 
figyelembe venni, tehát pl. 8-ból 5, vagy 5-ből 3 eredmény számít. A legjobb 
eredmények számítandóak be az értékelésbe. 

2. Ezen eredmények kettős értékelésből származnak. Elsődlegesen a versenyzők 
helyezéseit pontszámként kell összeadni, és a legkevesebb pontot elérő nyeri a 
kupát. Ha pontegyenlőség van, a másodlagos eredmények döntenek: minden 
versenyen a kategória első helyezettje 100%-ot, a többiek pedig a hozzá képest 
számított %-ot kapnak, és az összesítésben magasabb %-os értéket elérő nyer. 

3. a versenyző abban a kategóriában lesz értékelve, amelyben teljesítette a 
szükséges számú versenyt, a különböző kategóriákban elért eredmények nem 
összesíthetőek. 

 
Pető László: a 2007-ben indult HFT kupa neve az MFTP.hu oldalon hibásan HFT Magyar 
Kupa néven szerepelt. Az elnökségi fórumon ezt tisztázták (a kupasorozat neve helyesen 
Hunter Field Target Kupa), de a nyilvánosság előtt ez nem került kijavításra. Időközben a 
versenynaptárban kiírt kupaversenyek szervezői kicserélődtek, és a kupa sorsa 
bizonytalanná vált. Hogy ne szakadjon meg a versenysorozat, a hátralévő versenyek 
rendezését a Célsport Kft. vállalta fel, és a kupát is biztosítja a versenysorozat végén. 
 
Babits László: 2008-ban a a szövetség próbáljon meg 12 HFT versenyből álló 
kupasorozatot szervezni, a kupákat felajánlásokból kell szponzorálni, a kupa a szponzor 
nevét viselheti. A kategóriákat célszerű lenne magyarul elnevezni. 
 
Zemen József: kifogásolja a 2008-ban tervezett versenyek magas számát. 
Pető László: a sok verseny a népszerűsítés miatt, és a különböző versenytípusok (FT, 
HFT) miatt is fontos. Minden versenyen nem lehet részt venni, a versenyző majd 
kiválasztja, hogy melyikre tud vagy akar elmenni. Egyes, a szövetség által elismert 
versenyek egyben minősítő versenyek is lesznek. 
 
Pető László: felveti, hogy a szövetségnek legyen egy külön ágazata, légpuskás precíziós 
lövészet néven. Főleg zárt tereken lehetne versenyeket rendezni, a célok például 
lehetnek bukócélok, a lényeg a pontos lövészet légpuskával. Ez a versenyszám a lövészet 
népszerűsítésére szolgálna, a szabályokat később alakítanák ki. 
 
Pető László: Már korábban eldőlt, hogy nemzetközi kapcsolatok tartásában László 
Tamás lesz a szövetség segítségére. Javasolja, hogy dr. Gombos Lászlót kérje fel a 
szövetség az utánpótlással kapcsolatos szakmai segítségnyújtással. Javasolja továbbá, 
hogy a versenyek szervezésével, koordinálásával új személyt kell megbízni Ligeti Tamás 
távozása miatt. 
 
Vicsotka Gyula: felveti, hogy fel kellene venni a kapcsolatot a környező országok FT 
szövetségeivel, hogy az esetlegesen külföldi versenyeken indulni szándékozó hazai 
versenyzők értesülhessenek ezen nyitott versenyek helyéről és időpontjáról. 
 
Pető László: vállalja, hogy megadja a külföldi szövetségek kapcsolati adatait László 
Tamásnak, illetve biztosítja hozzáférését a világszövetség levelezéséhez. 
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Dr. Gombos László: vállalja, hogy az őt megkeresőknek szakmai segítséget nyújt, és az 
utánpótlás szakmai oktatását is segít megoldani. 
Tervezi, hogy szponzort keres ideiglenes lőtér kialakítására, akár reklámtábla 
elhelyezésével. 
 
Vicsotka Gyula: felveti, hogy a szövetségi honlapon legyen lehetőség reklám 
elhelyezésére, támogatás ellenében. 
 
Babits Melinda: arra kell figyelni, hogy ne reklámtevékenységből származó bevételnek, 
hanem közhasznú támogatásnak minősüljenek az így szerzett bevételek. 
 
Babits László: szükséges lenne a jövőben olyan szövetségi tisztviselőre, aki 
versenyellenőri feladatokat látna el, gyakorlatilag a szövetség által elismert versenyeken 
ellenőrizné a versenyszabályzat maradéktalan betartását. Jelenleg a versenyzők 
ellenőrzik egymást a versenyeken, ez továbbra is így lenne, de a versenybíró átfogóan az 
egész versenyen ügyelne a szabályok betartására. 
 
Babits Melinda: össze kell állítani azon személyek listáját, akik alkalmasak versenybírói 
szerepre(ismerik a szabályokat is), és vállalják is azt. A versenyekre közülük kellene 
hívni egyet-egyet. 
 
Babits László: Ezen személyek felhívhatják a figyelmet a szabályok esetleges 
változtatásának szükségességére, mivel ők folyamatosan szembesülnek a versenyeken 
előforduló problémákkal. Felajánlja a segítségét ebben a témában. 
 
Dr. Gombos László: felajánlja a segítségét ebben a témában. 
 
Babits László: a lehető leghamarabb biztosítja, hogy az új elnökségi tagok 
hozzáférjenek az elnökségi fórumhoz. 
 
Pető László felveti, hogy a Szövetség fórumán a topikokat ésszerűen alakítsák át, illetve 
gondoskodjanak a témának nem megfelelő hozzászólások moderálásáról. 
 
 
 

Babits László 
Jegyzőkönyvvezető 

 


