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Jegyzőkönyv 

amely készült 2005. december 27. napján a Magyar Field Target Szövetség alakuló 
ülésén az alábbiak szerint: 

Ezen jegyzőkönyv aláírói mindenekelőtt megállapítják, hogy – mint alapító tagok –
elhatározták, hogy társadalmi szervezetek szövetséget kívánnak létrehozni az egyesülési 
jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései szerint. 

Babits László levezető elnök az alábbi napirendi pontok megtárgyalására tesz javaslatot: 

1. Döntés a szövetség megalakításáról 

2. A szövetség alapszabályának elfogadása 

3. A szövetség tisztségviselőinek megválasztása 

4. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 

Alapító tagok a fenti napirendi pontok megtárgyalását három igen szavazattal, egyhangúan 
elfogadják, egyéb napirendi pontra javaslatot nem tesznek. 

1. napirendi pont 

Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül kimondják, hogy 
Magyar Field Target Szövetség néven társadalmi szervezetek szövetséget kívánnak 
létrehozni az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései szerint. 

2. napirendi pont 

Babits László az alakuló ülés elé terjeszti a Magyar Field Target Szövetség alapszabály 
tervezetét. 

Babits László – az Alapszabály tervezet felolvasását követően –  szavazásra bocsátja az 
alapszabály tervezet elfogadásának kérdését. 

Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a 
Magyar Field Target Szövetség alapszabály tervezetét, melyet az Alapszabály aláírásával 
megerősítenek. 

3. napirendi pont 

Az alapszabály értelmében lebonyolított szavazással alapító tagok megválasztják a 
szövetség elnökét, három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

Pető László 2890 Tata Akácfa u. 6. 

alatti lakost. 

Szavazás eredményeként a Magyar Field Target Szövetség elnökségi tagjainak a szüvetség 
alakuló ülése három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztotta 

Babits Melinda 4130 Derecske Csuklya u. 3. 

Szuhai Gábor 3800 Szikszó Thököly u. 5. 

alatti lakosokat. 

4. napirendi pont 
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Az alapszabály értelmében lebonyolított szavazással alapító tagok megválasztják az 
szövetség három tagú Felügyelő Bizottság elnökének három igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül 

Nánási László 2509 Esztergom-Kertváros Eperjesi út. 93. 

alatti lakost. 

Szavazás eredményeként a Magyar Field Target Szövetség Felügyelő Bizottsági tagjainak 
a szövetség alakuló ülése megválasztotta három igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül 

Horváth András 4034 Debrecen Vaspálya u. 3. 

Lukács János 4181 Nádudvar Haladás u. 7. 

alatti lakosokat. 

Napirendi pontok megtárgyalását követően az szövetség elnöke az alakuló ülést berekeszti, 
alapító tagok az alakuló ülésről készült jegyzőkönyvet hitelesítik. 

Debrecen, 2005. decemeber 27. 

 

……………………………………………… 

Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület  4028 Debrecen Kút u. 47.   

Petőné Kiss Judit elnök 

 

 

……………………………………………… 

Rumcajsz Lövész Egylet 4130 Derecske Csuklya u. 3.   

Babits László elnök 

 

 

……………………………………………… 

Simon & Wolf –MÁV Debrecen Lövészklub 4029 Debrecen Cegléd u. 22    

Simon Miklós elnök 

 


