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JEGYZᔀKÖNYV

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
2009.11.02-én 20.00 órától a 1029 Budapest, Turul u. 29. sz. alatt

tartott Elnökségi ülésérᔐl.

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

Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség valamennyi tagja jelen van, az ülés 
határozatképes. 

Jegyzᔐkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Dr. Békési Lászlót, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség 
a jegyzᔐkönyv vezetᔐt 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Az Elnökségi ülés elᔐre meghirdetett napirendi pontjainak ismertetése:

1. WFTF elnökére szavazás
2. SZMSZ elfogadása
3. Fᔐtitkári pályázat kiírása
4. Egyebek:
- versenyen nem résztvevᔐ versenybírók biztosításának kérdése

Más napirendi pont javaslat nem érkezett, az Elnökség a napirendeket egyhangúlag elfogadta, és a fenti 
sorrendben tárgyalja.

1. WFTF elnökére szavazás (elᔐterjesztᔐ: László Tamás, nemzetközi kapcsolattartó)

WFTF alapszabály-módosításában korábban elfogadásra került egy javaslat, hogy a WFTF 3 éves 
idᔐtartamra fog Elnököt választani 2010-tᔐl. A korábbi hagyományokat részben követve a soron következᔐ 
Világbajnokságot szervezᔐ Nemzeti Szövetség Elnöke ezentúl a WFTF alelnöke lesz egy-egy évre. 

A 3 évre megválasztandó elnök alkalmassági kritériumai: Nemzetközi szövetség elnöki/alelnöki posztját 
korábban betöltötte. Így összesen 3 alkalmas ember volt, akire javaslatok érkeztek:

- Andrew Kays (NFTAC - Norvégia)
- Johann Jansen (SAFTAA - Dél Afrika)
- Volker Blüm (BDS - Németország)

Zemen József kérte, hogy az ilyen levelekrᔐl tájékoztatni kell az Elnökséget az elnökségi fórumon magyar 
fordításban, írásban. 

László Tamás elmondta, hogy 14 napunk volt, hogy jelöltet állítsunk, és november 6-ig kell szavazzunk a 3 
jelöltre. Jelöltet nem állítottunk (már nem is volt értelme, mert nem volt más alkalmas személy a fenti 
hármon kívül). A 3 jelölt információkat adott közre elképzeléseikrᔐl a szokásos kör-emailben, melyek most 
ismertetésre kerültek. 

Ezek alapján az Elnökség az alábbit szavazatokat hozta:
- Andrew Kays (NFTAC – Norvégia): 0
- Johann Jansen (SAFTAA - Dél Afrika): 2
- Volker Blüm (BDS – Németország): 3

Határozat:
Az Elnökség Volker Blüm-ot javasolja a WFTF soron következᔐ elnökének. Az elnökség  felkéri László 
Tamást, hogy a döntésrᔐl a WFTF-et tájékoztassa. Fontos a magyar szavazat mellé az alábbi javaslatainkat 
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odaírni: fontosnak érezzük, hogy a WFTF-nek legyen állandó székhelye, és postacíme (amennyiben még 
nem lenne), és legyen egy ÁLLANDÓ honlapja. A honlapon szerepeljenek azok az információk, amik a 
nemzeti versenynaptárak összeállításához kellenek (pl. nemzetközi versenyek ideje, azok eredményei). 
Lehet, hogy információhiány csak, de fontos lenne bejegyeztetni a WFTF-et egy nemzetközi bíróságon is (pl 
Svájc.) Ez a Nemzeti Szövetségek munkájához fontos lenne.

2. SZMSZ elfogadása (elᔐterjesztᔐ: Zemen József)
Az elᔐterjesztett javaslatot az Elnökség megtárgyalta és szavazásra javasolta.

Határozat:
Az Elnökség az SZMSZ-t 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megszavazta.
Fejes Tóth István a honlapon 2009-11-03-án megjelenteti az érvényes módosított SZMSZ-t..

3. Fᔐtitkári pályázat kiírása (elᔐterjesztᔐ: Dr. Békési László)
A Fᔐtitkári feladatkörök a módosított Alapszabályban, és a most elfogadott SZMSZ-ben is meghatározásra 
kerültek. A pályázati kiírást a saját honlapunk fórumán (fieldtarget.hu) kell megjelentetni. Ezen kívül a field 
target-es fórumokon is megjelenik (Fejes Tóth István). 

A pályázat szövegét Dr. Békési László összeállítja. 
Megjelentetés ideje: az Elnökségi ülési jegyzᔐkönyvével együtt. Beadási határidᔐ: 2009. december 15. 
Eredményhirdetés: 2010. január 15.
Fontos közlendᔐ, hogy társadalmi munkában kell ellátni a feladatot. A pályázathoz csatolandó legyen: 
Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolata (vagy nyilatkozat a megfelelᔐ végzettség 2 
éven belüli megszerzésére). Beadás formája: Postán a székhelyre (1074 Budapest, Rákóczi u 48-50. I. em)
Borítékra írja rá: Fᔐtitkári pályázat . Kérdés esetén forduljon Dr. Békési László elnökhöz e-mailen.

4. Egyebek:
- versenyen nem résztvevᔐ versenybírók biztosításának kérdése (elᔐterjesztᔐ: Zemen József)
Közgyᜐlésen felmerült probléma, ami az Elnökségi ülés hatáskörébe került: biztosítani kellene, hogy a 
versenyeken legyen független, a lövészeten nem résztvevᔐ versenybíró. 

Határozat:
Az Elnökség a kérdést megvitatta, és a bírók javasolt számára a verseny szintjétᔐl függᔐen a következᔐ 
irányelvet határozza meg:

• minden Szövetségi versenyen legyen (Magyar Kupa) egy fᔐ elᔐre, már a versenykiírásban szereplᔐ 
vezetᔐ versenybíró, aki a versenyen részt is vehet. Emellett minimum 2 fᔐ segítᔐ versenybíró 
kijelölése szükséges legkésᔐbb a versenynap elᔐtt. A versenybírói feladatok közé nem tartozik 
kötelezᔐen a célhibák kijavítása. A célhibák elhárítását ellátó technikai személyzet és eszközök 
biztosítása a rendezᔐ feladata. 

• Az Országos Bajnokságon és a nemzetközi versenyeken minimum 1 fᔐ, a lövészetben részt nem 
vevᔐ vezetᔐ versenybíró versenykiírásban történᔐ kijelölése szükséges. Emellett minimum 2 fᔐ 
segítᔐ versenybíró kijelölése szükséges legkésᔐbb a versenynap elᔐtt. A versenybírói feladatok közé 
nem tartozik kötelezᔐen a célhibák kijavítása. A célhibák elhárítását ellátó technikai személyzet és 
eszközök biztosítása a rendezᔐ feladata.

Az anyagi keretek biztosítása, amennyiben szükséges, a rendezᔐ feladata.

Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 22:01-kor bezárja.

Kelt.: Budapest, 2009.11.02-én
Dr. Békési László s.k.
jegyzᔐkönyvvezetᔐ


