
JEGYZᔀKÖNYV A HFTA ELNÖKSÉGI ÜLÉSRᔀL

Ideje: 2009. július 16.

Résztvevᔐk: Petᔐ László elnök valamint Fejes Tóth István, Scheirich Béla, Vicsotka Gyula és
Zemen József elnökségi tagok.

Petᔐ László megnyitja az elnökségi ülést és megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.

Petᔐ László levezetᔐ elnök a jegyzᔐkönyvvezetᔐ tisztre javasolja Vicsotka Gyulát.
A javaslatot 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal az elnökség elfogadta.

Az elᔐre meghirdetett napirendi pontok a következᔐk:

1. Szakirányú ügyvéd felkérése a szakági szövetségé válás ügyében. 
2. Törvénymódosítási javaslat megfogalmazása szakirányú képesítéssel rendelkezᔐ 
ügyvéd segítségével. 
3. A VB helyszín kiválasztásához a minimum feltételrendszer kidolgozása. (július 20-
ig nyilvánosságra kell hozni). 
4. Egyebek.

4.1. Vicsotka Gyula az egyebek napirendi ponthoz tárgyalásra javasolja a 
2009.06.27-i közgyᜐlés megvizsgálását törvényességi szempontból. A javaslat 
az elnökségi tagok egyetértésével felvételre került az egyebek napirendi 
pontba.
4.2 Vicsotka gyula kéri az idei Hungarian Opennel kapcsolatos kérdések 
megbeszélését.

Az egyebek napirendi pontjai egyhangúan elfogadásra kerültek.

1. Szakirányú ügyvéd felkérése a szakági szakszövetséggé válás ügyében.
Zemen József javaslata. Petᔐ László kérdezi, hogy van-e ajánlott ügyvédje a 
javaslattevᔐnek. Zemen József közli, hogy nincs konkrét javaslata az ügyvédi 
feladatokat ellátó személy kérdésében. Petᔐ László ismerteti, hogy az elᔐírt adatokat 
ismerjük a törvénybᔐl, melyeket teljesíteni tudunk. Nem tartja túl nagy jelentᔐségᜐnek 
azt, hogy ezt ügyvédre bízzuk.
Vicsotka Gyula elᔐadja, hogy nincs idᔐ a várakozásra, mert módosulhat a 
sporttörvény, ami hátrányos lehet számunkra, tehát az idᔐ fontos tényezᔐ.
Mivel jelenleg az elnökség tagjai nem ismernek olyan szakirányú ügyvédet, aki ezt 
biztosítani tudná ezért Petᔐ László vállalja, hogy az elᔐírt anyagokat 2009. július 23-ig 
benyújtja az illetékes bíróságnak, és ezzel elindítja a szakszövetségi feladatokat ellátó 
szövetséggé válás ügyét.

Petᔐ László vállalása egyhangú szavazással elfogadásra került.

2. Törvénymódosítási javaslat megfogalmazása szakirányú képesítéssel rendelkezᔐ ügyvéd 
segítségével

Zemen József elᔐadja, hogy az elöltöltᔐsök is adtak be hasonló törvényjavaslatot, 
melyet sikerült átvinniük. Szerinte el kell kezdeni és bejárni ezt a hivatalos utat.
Megállapodás születik, hogy a törvénymódosítási javaslat alapjainak, pontjainak 
megfogalmazását az elnökség dolgozza ki Zemen József vezetésével, majd elkészülte 
után szakirányú ügyvéddel szövegezését pontosítsa, majd adja be a szakhatósághoz.

Az elnökség egyhangúan elfogadja a megállapodást.



3. A 2010-es Világbajnokság helyszínének minimális feltételei
Vicsotka Gyula kidolgozta a minimálisan elvárható körülményeket, melyet az 
elnökség egyhangúan elfogadott, és jelen jegyzᔐkönyvben nyilvánosságra hoz. A 
pályázók térjenek ki a következᔐkre a prezentációjukban:

- 3 különbözᔐ pálya, pályánkét 25 lᔐállással, lᔐállásonként 2 céllal. 
- A résztvevᔐk számát figyelembe vevᔐ, megfelelᔐ méretᜐ belövᔐpálya.
- Erdei környezetben megépített pályák.
- 16 J légpuskára engedéllyel rendelkezᔐ helyszín.
- 250 fᔐ étkeztetési megoldása, reggeli, ebéd (fedett sátor, padok, asztalok stb.) 
- WC és kézmosási lehetᔐség. 
- Bírói személyzet pályánként min 3 fᔐ. Stopperórával, rádiós kommunikációval, 
javításhoz szükséges eszközökkel (csavarok, csavarbehajtó stb.).
- Sebesség ellenᔐrzᔐ pont a pályák között 2 fᔐ állandó személyzettel, akik felismernek 
lövedék típusokat, vitás kérdésekhez "gyémánt" mérleg. 
- A szervezᔐ jelezze a prezentációjában, hogy a helyszíntᔐl hány kilométeren belül 
oldható meg 250 fᔐnek szállás lehetᔐség, különbözᔐ komfort fokozatokkal.
- 75 db visszafelé számláló stopperóra.
- Gépjármᜐvel megközelítési lehetᔐség, kb. 80-100 autóra parkolás megoldása. 
Tengelyig süllyedᔐs több km-es földút kizárva. 
- Pályaépítés a verseny kezdᔐ napja elᔐtt legyen befejezve. 
- A nevezési díj nem lépheti át a 60 eurót/fᔐ. 
- Az alkalomhoz illᔐ egyedi kupák készíttetése. 
- A szervezési építési feladatokat vállaló egyesület(ek) megnevezése, feladat felvállaló 
nyilatkozat a vezetᔐ(k)tᔐl 
- Külföldi versenyzᔐk fegyver behozatali engedélyek intézése a területileg illetékes 
megyei ig. rend osztályon. 
- Angol nyelven jól beszélᔐ kontakt személy megadása.
- Internetes meghirdetés (honlap) biztosítása, információk minimum magyar és angol 
nyelven, folyamatos frissítéssel.
- Regisztráció és a nevezési díjak befizetésének nyilvános követése internetes oldalon.
- Érkezᔐ nemzetek szerinti zászlók kihelyezése.
- Fizetᔐs büfé lehetᔐség a látogatóknak.

4.1 A 2009.06.27-i közgyᜐlés megvizsgálása törvényességi szempontból.
A közgyᜐlés menete tartalmilag és formailag is érvénytelennek tekinthetᔐ.

Egyhangú - szavazással az elnökség a közgyᜐlést érvénytelenítette, és megismétlését 
írja elᔐ.

Az elnökség a közgyᜐlés idᔐpontjának 2009. szeptember 19-ét, helyszínnek Budaörsöt 
jelöli ki. A közgyᜐlés az Országos Hunter Field Target Bajnokság után 16 órai 
kezdettel lesz megtartva. Az elnökség a közgyᜐlési meghívók postázására Petᔐ László 
elnököt kéri fel.
4 igen – 1 tartózkodás mellett az idᔐpont és helyszín elfogadásra került.

4.2 A Hungarian Opennel kapcsolatos kérdések.
Vicsotka Gyula kéri, hogy az ORFK levelében szereplᔐ országonkénti 
fegyverjogosultságokat alátámasztó rendelkezéseket jutassák el számunkra. Ennek 
hiányában nem lehet igazolni, azt hogy hazájukban jogosultak a fegyver tartására és 
ezért behozhatják a hazánkban rendezendᔐ sporteseményre meghívólevéllel és 15-ös 



engedéllyel. Petᔐ László vállalja, hogy felkéri a nemzetközi kapcsolattartókat, hogy az 
általa megfogalmazott levelet jutassák el a nemzetközi vezetᔐk részére.

Az elnökség egyhangúan elfogadta az ügyintézés mielᔐbbi elindítását.

Petᔐ László az ülést 22.15 perckor lezárta.

Vicsotka Gyula jegyzᔐkönyvvezetᔐ sk.


