
JEGYZᔀKÖNYV A MAGYAR FIELD TARGET SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGI
ÜLÉSÉRᔀL
Ideje: 2009. szeptember 28. 20.00.

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

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

Dr. Békési László levezetᔐ elnök a jegyzᔐkönyvvezetᔐ tisztre javasolja Fejes Tóth Istvánt.
A javaslatot 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal az elnökség elfogadta.

Az elᔐre meghirdetett napirendi pontok a következᔐk:

1. Elnökségi javaslat a VB idᔐpontjára.
2. A VB tennivalóinak felsorolása, sorrendbe helyezése, felelᔐsök kijelölése.
3. Szövetségi kommunikáció javítása (domainnév, fórum, tárhely)
4. Tájékoztató az elnöki átadás átvétel várható idejérᔐl (+ folyamatban lévᔐ ügyekrᔐl)
5. Egyebek

5.1 Dr. Békési László ehhez a napirendi ponthoz tárgyalásra javasolja az alapszabály 
módosítását, a fᔐtitkár megválasztásával kapcsolatos kérdések megtárgyalását.

1. Elnökségi javaslat a VB idᔐpontjára.
Dr. Békési László javasolja, hogy az elnökség legalább 2 idᔐpontot terjesszen a rendkívüli 
közgyᜐlés elé, elsᔐnek 2010 okt. 1-2-3 javasolja. Az elnökség a javaslatot egyhangúan 
elfogadta.
Fejes Tóth István 2010 augusztus 26-27-28-at javasolja. Az elnökség a javaslatot 3 igen 
és 2 nem szavazattal elfogadta.

2. A VB tennivalóinak felsorolása, sorrendbe helyezése, felelᔐsök kijelölése.
Dr. Békési László javasolja, hogy az elnökség jelöljön ki felelᔐs személyeket az egyes 
feladatok, feladatcsoportok megoldására.
2.1. Dr. Békési László közli, hogy a lehetséges helyszínek sorrendjérᔐl a rendkívüli 

közgyᜐlés dönt, ezzel kapcsolatban az elnökségnek egyelᔐre nincs tennivalója.
Vicsotka Gyula javasolja hogy a kiválasztott helyszínnek 2009 nov. 15-ig kell 
megszerezni a szükséges engedélyeket (lᔐtér), ha az elsᔐdleges helyszín ezt nem 
teljesíti, a másodlagos lép a helyébe.

2.2. Dr. Békési László javasolja, hogy a VB honlapján legyen fizetési lehetᔐség, mert a 
fegyverútlevéllel nem rendelkezᔐ külföldi versenyzᔐk fegyverbehozatalának jelentᔐs 
ügyintézési díja van, ami veszteségként jelentkezik, ha az illetᔐ versenyzᔐ nem 
jelenik meg a VB-n. Javasolja továbbá, hogy az egyes versenyzᔐk nevezése csak a 
nevezési díj és egyéb költségek (fegyverbehozatal, étkezés) beérkezése után legyen 
elfogadva, és a fegyverbehozatali ügyintézés is csak ezután induljon meg.
Fejes Tóth István vállalja az internetes nevezéssel/regisztrációval és -fizetéssel 
kapcsolatos feladatok koordinálását.

2.3. Az elnökség közös megegyezéssel a VB-nevezés kezdetét: 2010 jan. 31-ére, a VB 
tájékoztató honlapjának elindítását 2009 november közepére tᜐzi ki.
A nevezés lezárási dátumáról késᔐbb születik döntés, mivel az függ a VB 



idᔐpontjától, de mindenképpen elegendᔐ idᔐt kell hagyni az utolsóként nevezᔐ 
versenyzᔐk fegyverügyintézésére.

2.4. Dr. Békési László javasolja, hogy a VB honlapon angol nyelvᜐ fórumot kell indítani. 
Fejes Tóth István vállalja az ezzel kapcsolatos teendᔐket, továbbá vállalja, hogy 
megszervezi a fórum moderációját, illetve angolul/németül jól kommunikáló 
versenyzᔐk segítségével a fórumon történᔐ idegen nyelvᜐ tájékoztatást.

2.5. Dr. Békési László vállalja, hogy állami támogatást próbál szerezni a VB 
megrendezésére.
Zemen József vállalja, hogy fegyvergyártókat (Feinwerkbau, Walther) keres meg 
támogatás kérése céljából.
Zemen József vállalja, hogy felméri a lehetᔐségeket a magyar versenyzᔐk egységes 
ruházatával, illetve a VB-n árusítandó ruhadarabokkal és ajándéktárgyakkal (póló, 
dzseki, sapka, szalagos karabiner, kitᜐzᔐ, stb.) kapcsolatban, és kidolgozza a témával 
kapcsolatos részleteket.
Vicsotka Gyula vállalja, hogy felméri a szükséges számú stopperóra kedvezᔐ 
beszerzésének lehetᔐségeit.

2.6. Vicsotka Gyula elᔐadja, hogy a közeljövᔐben versenyszabály-módosításra is szükség 
lesz az idᔐmérésre vonatkozó eltérᔐ WFTF szabályzat miatt.

2.7. Zemen József vállalja, hogy a díjakkal kapcsolatos lehetᔐségekrᔐl tájékozódik (érem, 
kupa), továbbá vállalja, hogy a jelenlévᔐ nemzetek zászlóit, EU zászlót, illetve a 
szövetség zászlóját biztosítja.

2.8. Dr. Békési László elᔐadja, hogy megfelelᔐ védnököt kell keresni a 2010-es VB-hez. 
A lehetséges védnökök: önkormányzati miniszter, sportért felelᔐs miniszter, sportügyi 
államtitkár, nemzeti sportszövetség képviselᔐje, önkormányzati politikus, sportoló

2.9. Dr. Békési László elᔐadja, hogy a VB médiamegjelenésével kapcsolatban országos és 
helyi TV-ket is meg kell keresni. Az ezzel kapcsolatos tennivalókért felelᔐs személy a 
késᔐbbiekben kerül kijelölésre.

2.10. Vicsotka Gyula elᔐadja a VB lehetséges idᔐbeosztásának vázlatát:
- Elsᔐ este (csütörtök): sorsolás – fogadás – folklórest - sajtótájékoztató
- Péntek: 1. versenynap, este közös vacsora
- Szombat: 2. versenynap, este közös vacsora
- Vasárnap: 3. versenynap, este díjátadó ceremónia
A korábbi évek tapasztalata alapján várhatóan 120-150 versenyzᔐre lehet számítani.

A napirendi ponttal kapcsolatos javaslatokat és felajánlásokat az elnökség 
egyhangúan elfogadta.

3. Szövetségi kommunikáció javítása (domainnév, fórum, tárhely)
3.1. Dr. Békési László elᔐadja, hogy a fieldtarget.hu domainnév jelenleg Babits László 

tulajdonában van. A tulajdonos korábbi egyeztetés alapján átadná a domainnevet a 
szövetség részére. Dr. Békési László vállalja, hogy az üggyel kapcsolatos teendᔐket 
ellátja.

3.2. Fejes Tóth István elᔐadja, hogy a fieldtarget.hu oldal jelenlegi szolgáltatói 
díjcsomagja nem tartalmazza a MySQL adatbázis lehetᔐségét, ezért vagy díjcsomagot 
kell váltani, vagy másik szolgáltatóhoz kell vinni az oldalt. Medveczki Zoltán 
versenyzᔐ részérᔐl korábban érkezett egy felajánlás 2 GB tárhely finanszírozására 
PHP és MySQL szolgáltatással, ez elegendᔐ lenne az oldal mᜐködéséhez.
Fejes Tóth István vállalja, hogy a leendᔐ tárhely ügyintézésében közremᜐködik. 
Vállalja továbbá, hogy az oldalon új fórumot indít be, ami külön zárt részt biztosít a 
versenyzᔐknek és az elnökségnek, illetve elláthatja a külföldi versenyzᔐk 
tájékoztatását is.



4. Tájékoztató az elnöki átadás átvétel várható idejérᔐl (+ folyamatban lévᔐ ügyekrᔐl)
Dr. Békési László tájékoztatja az elnökséget, hogy október 3-án fogja Petᔐ László volt 
szövetségi elnöktᔐl megkapni az ügyek átvételéhez szükséges iratokat, dokumentumokat.

5. Egyebek
5.1. Alapszabály-módosítás

Dr. Békési László tájékoztatja az elnökséget, hogy dolgozik az alapszabály 
módosításán, amely a sportszövetséggé váláshoz szükséges, illetve az éves 
közgyᜐlésen megszavazott változtatásoknak is bele kell kerülniük. Javasolja, hogy a 
rendkívüli közgyᜐlés idejére készítsék el a módosítást, amit a közgyᜐlésnek el kell 
fogadnia. A javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

5.1.1. Dr. Békési László elᔐadja, hogy a közgyᜐlés határozata alapján fᔐtitkárt kell 
választani, és a fᔐtitkár feladatait a Szövetség alapszabályába bele kell foglalni. 
Javasolja, hogy a tervezett alapszabályba a következᔐek kerüljenek be ezzel 
kapcsolatban:

FᔀTITKÁR

1.) A Szövetség hivatali szervezetének vezetᔐje a fᔐtitkár. Feladatát társadalmi 
munkával, munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban láthatja el.

2.) A fᔐtitkárt a Szövetség elnöksége pályázat útján választja ki. A Szövetség 
Fᔐtitkárát az Elnökség javaslata alapján a Szövetség Közgyᜐlése választja meg 3 
(három) évre. A Fᔐtitkár nem tagja az Elnökségnek, azonban az Elnökség ülésein 
tanácskozási joggal részt vesz. A fᔐtitkár felett a munkavállalói jogokat az elnök 
gyakorolja.

3.) A fᔐtitkár feladatai és hatásköre:
a) összehangolja a Szövetség tevékenységét és irányítja annak hivatali, 
adminisztratív és gazdasági munkáját;
b) összehangolja az elnökség, a bizottságok és a munkaviszonyban álló dolgozók 
munkáját;
c) gyakorolja a munkaviszonyban álló dolgozók felett a munkáltatói jogkört;
d) gondoskodik az elnökségi ülések jegyzᔐkönyveinek vezetésérᔐl;
e) gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetésérᔐl;
f) figyelemmel kíséri a Szövetséggel kapcsolatos jogszabályokat és biztosítja azok 
végrehajtását, szükség esetén kezdeményezi a szövetségi határozatok 
módosítását;
g) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket az Alapszabály vagy egyéb 
szabályzat, illetᔐleg a közgyᜐlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.

4.) A fᔐtitkár tevékenységérᔐl az elnökségnek számol be.

A javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.



5.2. Rendkívüli közgyᜐlés idᔐpontja és programja
Az elnökség kitᜐzte a rendkívüli közgyᜐlés idᔐpontját, helyszínét és napirendi 
pontjait:

A Magyar Field Target Szövetség rendkívüli közgyᜐlésének idᔐpontja és helyszíne: 
2009 október 17. 16.00 óra, Visegrádi Erdész-Lövész Klub budaörsi lᔐtere. A 
megismételt közgyᜐlés ugyanitt 16.30 órai kezdettel.

A napirendi pontok a következᔐk:
1. Sportszövetséggé alakulás
2. Alapszabály módosítás
3. 2010 évi VB idᔐpontjának meghatározása
4. A 2010-ben Magyarországon rendezendᔐ Field Target Világbajnokság lehetséges 
helyszíneinek részletes bemutatása (Bánk, Bodajk, Budaörs, Sarlóspuszta). 
5. A 2010-ben Magyarországon rendezendᔐ Field Target Világbajnokság lehetséges 
helyszínei sorrendjének eldöntése
6. Egyebek

A közgyᜐlésre minden HFTA tagegyesület minᔐsített versenyzᔐi létszámának 
függvényében (2008. dec. 31-i állapot szerint) küldhet képviselᔐket. A pontos 
létszámok a 2009.03.03-i elnökségi ülésen lettek meghatározva.

Az elnökségi ülést Dr. Békési László levezetᔐ elnök lezárta.

Fejes Tóth István – jegyzᔐkönyvvezetᔐ sk.


