
JEGZŐKÖNYV 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos  Sportági Szövetség 

Elnökségi ülés 

2013. július 4. (csütörtök) 20:00 

Skype konferencia 

 

Résztvevők: 

Bognár László elnök, 

Boros Pál elnökségi tag, 

Fejes Tóth István elnökségi tag, 

Sipka Péter elnökségi tag, 

Szilágyi Sándor elnökségi tag. 

 

Bognár László elnök az elnökségi ülést 20:00-kor megnyitotta. 

 

- A jegyzőkönyv vezetésére az Elnökség felkéri Sipka Pétert, aki a jelölést elfogadja. Az 

Elnökség a jegyzőkönyvvezetőt 5 igen szavazattal elfogadja. 

- A jegyzőkönyv hitelesítésére az Elnökség felkérik Fejes Tóth Istvánt és Boros Pált, akik a 

jelölést elfogadják.  Az Elnökség a jegyzőkönyv-hitelesítőket 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Második banki aláíró megválasztása az elnökségi tagok közül 

2. Folyamatban lévő bírósági ügymenet áttekintése 

3. 2013-as VB ruházatának, kiegészítőinek tárgyalása 

 

A napirendi pontokat az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

 

1., Második banki aláíró megválasztása az elnökségi tagok közül 

 

Az Elnökség második aláírónak Sipka Péter elnökségi tagot javasolja. Sipka Péter a jelölést elfogadja. 

Határozat: 

Sipka Péter elnökségi tagot második aláírónak az Elnökség 4 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 

 

Bognár László elnök beszámolója  

Az elnökváltást követően az iratok, pecsét átvétele megtörtént. Az elnökségi ülés napján  a banki 

számlán 636 834 Ft pozitív egyenleg van. A kimenő számlák és kintlévőségek ellenőrzése folyamatban 

van. A második banki tokent Bálint Zoltántól át kel venni. A tisztújító közgyűlés hiteles 

jegyzőkönyvével, új aláírási címpéldánnyal a bankban az új adatokat (tisztségviselő változás, új aláíró) 

át kell vezetni. A tisztségviselő változásokat a NAV-nál, Cégbíróságnál is be kell jelenteni a szövetség 

könyvelőjén keresztül. 

 

  



 

2., Folyamatban lévő bírósági ügy áttekintése 

 

Bognár László elnök beszámolója: 

az  átvett dokumentumokat át kell tekinteni és következő elnökségi ülésen megbeszélni, ügyvédet 

(sportjogászt)  valószínűleg be kell vonni. 

 

A napirendhez kapcsolódóan határozatot az Elnökség nem hozott. 

 

 

FT 7.5 kategóriára új szabályozás (távolságok) kialakítása, erre a tagság véleményét fogja kérni, 

elnökségi fórumban az előzetes szabályozás kialakítása, ami a tagság elé kerül. 

 

 

3., 2013 VB ruházatának, kiegészítőinek tárgyalása 

 

Bognár László elnök beszámolója: 

2013-as  VB-re a nevezési díjak beérkeztek, eggyel több nevezés lett fizetve. A plusz nevezési díjat a 

rendezőkkel be kéne számíttatni más szolgáltatásba, amennyiben lehetséges esetleges kp-ben 

helyszínen történő visszafizetésre törekedni 

Szükséges megfelelő szabályzat kialakítása a nemzetközi versenyeken (VB, EB) történő részvételre. 

 

Határozatok: 

- Az elnökségi tagok javasolják, hogy a 2013-as  FT VB-n az egységes ruházat 4 póló és 1 sapka 

legyen. Az elnökségi ülés a javaslatot 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 

- Az elnökségi tagok javasolják, hogy a Szövetség az egységes ruházattal kapcsolatos 

költségeket teljes egészében finanszírozza, megközelítőleg 210 eFt értékben. Az elnökségi 

ülés a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 

- Az elnökségi tagok javasolják, hogy az egységes ruházat színei a következők legyenek:  póló. 1 

piros, 1 fehér, 1 fekete, 1 bordó, sapka piros. 

- Az elnökségi tagok javasolják, hogy az egységes ruházat a csapat tagjai által az alábbi 

sorrendben legyen viselve: 1 nap piros póló, 2. nap fehér póló, 3. nap fekete póló, 

gálavacsora bordó póló. A gálavacsorán nincs sapka viselet. Az elnökségi ülés a javaslatot 5 

igen szavazattal elfogadja 

- Az elnökségi tagok javasolják, hogy a szövetség a 2013-as FT VB-re 100 db  kitűzőt 

gyártasson. Az elnökségi ülés a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 

 

 

Napirendi ponthoz kapcsolódó egyéb, határozat nélküli témák: 

Fehér pólóból minta esetlegesen Bánkon megtekinthető, ha valaki igényli.  

Bognár László Pucz Tündével egyeztet kitűzőgyártás ügyében. 

 

 

 

 



Egyéb, napirendi pontban nem érintett, témák 

 

- Egységes formát kell kialakítani  a versenykiírásokra  

- internetes kapcsolatokat átvizsgálni: 

o - fieldtarget.hu domain lejárata 

o - a szövetségi honlap adminisztrátori jogosultságainak rendbe tétele 

o - twitter/facebook kapcsolatok felülvizsgálata (Szilágyi Sándor elnökségi tag kezeli).  

o - gmail account és google drive felülvizsgálata  

o - wikipédia ? jelenleg nem foglalkozunk vele 

o - paypal számla, nem használja a szövetség 

- Szövetségi felszerelést  ellenőrizni, leltározni kell. Meg kell vizsgálni, hogy a szövetségi 

versenyeken  a rendezőknek kell gondoskodni az időmérés eszközeiről és a sebességmérésről 

- Új  bírói igazolványokat be kell szerezni. A régi igazolvány visszavonásig érvényes. 

- HFT OB-t  szlovák rendezvény miatt esetleg  át kéne  helyezni más időpontra. Nimród 

Derringer támogassa meg az OB-t, tárgyalni kellene vele, keresni kell egyéb támogatókat. 

Médiát is kéne hívni. Boros Pál az OB rendezési jogát megbeszéli az Arrabonával. 

-  A ‘MOB nem olimpiai sportágak’ tagságot újra kéne kérelmezni, esetleg  sportjogászt 

keresni, aki az üggyel hajlandó foglalkozni. 

- A szövetségi versenyekre a rendező klub név szerint írásban (email) kérjen fel ellenőrt a 

regisztrált bírók közül 

 

 

Bognár László elnök az elnökségi ülést 22:42 perckor bezárta. 

 

2013. július 4. 

 

 

 

        Sipka Péter 

               Jegyzőkönyvvezető 

 

 

Boros Pál      Fejes Tóth István 

Jegyzőkönyv-hitelesítő            Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


