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Jegyzőkönyv 
 
 
Amely készült Derecskén 2008. május 31. napján a Magyar Field Target Szövetség 
közgyűlésén az alábbiak szerint: 
Pető László elnök: Levezető elnöknek javasolja Babits Lászlót amit a megjelentek 
egyhangúan elfogadnak. 
 
Babits László: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlésen a tizenegy tagklubból  
hét klub képviselője megjelent így a közgyűlés határozatképes. Javaslatot kér a 
jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyére. 
 
Pető László: Jegyzőkönyvvezetőnek Bálint Zoltánt javasolja, amit a megjelentek egyhangúan 
hét szavazattal elfogadtak. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Zemen Józsefet és László Tamást 
javasolja. A jegyzőkönyv hitelesítőket a megjelentek egyhangúan hét szavazattal elfogadták. 
 
Babits László: A következő meghirdetett napirendi pontokra tesz javaslatot: 

 
1. Beszámoló az elnökség munkájáról 
2. A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. Alapszabály módosítás 
6. Beterjesztett javaslatok 

 
Napirend előtti felszólalásban Kalmár Ferenc kéri a közgyűlést egy új napirendi pont 
tárgyalására: 
 

Az Országos Bajnokság helyszínének megváltoztatása 
 
A javaslatot a megjelentek egyhangúan hét szavazattal elfogadták. 
 
A közgyűlés, megbeszélés után a benyújtott javaslatokat következő napirendekben foglalta 
össze és tűzte napirendre. 
 

1. Beszámoló az elnökség munkájáról 
2. A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. Közhasznúsági beszámoló elfogadása 
5. Az Országos Bajnokság helyszínének megváltoztatása.  
6. Alapszabály módosítás 
7. Beterjesztett javaslatok  
8. A lemondott elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok megválasztása. 
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1.Napirendi pont (Beszámoló az elnökség munkájáról) 
 
Pető László ismerteti az elnökség munkájáról szóló beszámolót és közli a megjelentekkel, 
hogy két elnökségi tag – Babits Melinda és Szuhai Gábor  - lemondott, a közgyűlés új 
elnökségi tagokat kell válasszon a megüresedett helyekre. 
 
Gombos László felszólalásában kifejti, hogy szeretné, ha a különböző fórumokon tett 
javaslatokra az elnökségtől kapna visszajelzést. 
 
Vicsotka Gyula felszólalásában megemlíti, hogy a verseny engedélyek elektronikus 
ügyintézése mostanra jól működik, reméli, hogy a versenybírói képzés is el fog indulni 
valamint örvendetes lenne a biztonsági szabályok kihelyezése versenyekre. 
 
László Tamás felszólalásában javasolja, hogy Vicsotka Gyula felvetésére egy felelőst és 
határidőt jelöljenek ki. Hozzászólását Gombos László és Kalmár Ferenc is támogatja.  
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. 
A szavazás során a közgyűlés a beszámolót hat igen és egy tartózkodás szavazattal elfogadta. 
 
 
2.Napirendi pont (A Szövetség pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, költségvetés) 
 
Pető László megtartja a szövetség  pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót. 
 
Vicsotka Gyula kérdezi, hogy az idei versenyrendezés után befizetendő 10%-ot fizeti-e 
minden versenyrendező. 
 
Babits László válaszában elmondja, hogy a számlák rövidesen elküldésre kerülnek minden 
versenyrendezőnek 
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. 
A szavazás során a közgyűlés a beszámolót hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3.Napirendi pont (Felügyelő Bizottság beszámolója) 
 
Pető László elmondja, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke nem tud részt venni a közgyűlésen, 
de ismerteti szóbeli beszámolóját: a szövetség működése jogszerű, gazdálkodása megfelelő és 
szabályszerű volt. 
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. 
A szavazás során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
 
4. Napirendi pont (Közhasznúsági beszámoló elfogadása) 
 
Pető László ismerteti a szövetség közhasznúsági beszámolóját. 
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Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. 
A szavazás során a közgyűlés a beszámolót egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
 
5. Napirendi pont (Az Országos Bajnokság helyszínének megváltoztatása) 
 
Kalmár Ferenc javasolja, hogy a kiesett Hajdúhadház helyszín helyett az Országos 
Bajnokság a budaörsi lőtéren kerüljön megrendezésre, és legyen kétnapos verseny. 
 
Vicsotka Gyula javasolja, hogy egy később felállítandó irányelv alapján a jövőben az 
Országos Bajnokság rendezésére az elnökség írjon ki pályázatot. 
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a következő javaslatot:  
A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy 2009-től az Országos Bajnokság megszervezésére 
egy pályázati rendszert dolgozzon ki. 
A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
6. Napirendi pont (Alapszabály módosítás) 
 

A. Vicsotka Gyula a következő javaslatot teszi az alapszabály módosítására : 
Az egyesületeknek többletképviseleti jogot javasol a közgyűlésen minden 5. HFTA 
versenyengedéllyel rendelkező versenyző után. 
Babits László javasolja, hogy minden minősítést lőtt versenyző után járjon a 
többletképviseleti jog, melyet az előző év végi tagsági állapot szerint lehet adni. Javasolja 
továbbá, hogy a meghívón legyen feltüntetve, hogy az adott egyesület hány főt delegálhat. 
 
A pontosított javaslat a szavazásra: 
A közgyűlésen minden 5-ik – előző év december 31.-ig minősült – HFTA versenyző után 
plusz egy képviseleti jog illeti meg az egyes egyesületeket. A meghívókon fel kell tüntetni a 
szavazati joggal rendelkezők számát. 
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a javaslatot a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés 
a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 

 
B. Vicsotka Gyula a következő javaslatot teszi az alapszabály módosítására : 

A HFT és FT Magyar Kupa-sorozatok lezárásakor a szövetség biztosítsa a díjként kiosztott 
kupákat. 
 
Babits László: Szavazásra teszi fel a javaslatot a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés 
a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
7. Napirendi pont (Beterjesztett javaslatok) 
 
Dr. Gombos László a Mátyásföldi TECHNOCOOP Lő Egylet részéről a következő 
előzetesen írásban benyújtott javaslatokat ismerteti : 
a.) Az Alap- és versenyszabályok következetesebb betartása, illetve a be nem tartás    
szankcionálására dolgozzon ki javaslatot az Elnökség. 
 - A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
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b.) A Magyar Kupafordulókon előforduló szervezési hibák (pl.: debreceni Hunter FT MK 
forduló kötelezően előírt testhelyzet, vagy a helyszínen beadott óvás megtárgyalása stb.) 
kiküszöbölésének lehetőségét dolgozza ki az Elnökség. 
- A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
c.) A Szövetség érdekében elvállalt és végzett munkák be nem tartásának más személy általi 
átvételének lehetőségére hozzon megfelelő határozatot az Elnökség, aminek érvényt is tud 
szerezni. 
- A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
d.) A tagok tájékoztatása keretében döntsön a Közgyűlés, hogy az éves, ill. esetleg a 
rendkívüli Közgyűlés megfelelő időpontban, és nem az utolsó pillanatban történő kihirdetése 
a tagegyesületek részére történjen meg, mint pl. írásbeli levél, melyet postai úton 
kézbesítenek, valamint a „szövetségi honlapra”, a Hírek közé, esetleg még a futó szalagcímbe 
is beillesztve. Ez lenne a megfelelő tájékoztatás módja, és nem az, hogy egy elnökségi ülés 
jegyzőkönyvében (2008. április 27.), a 2. pontban, de ott is helytelenül a „2007. évi 
Közgyűlés” alá eldugva. Véleményünk szerint van ez is annyira fontos hír a Szövetség 
életében, mint a versenyek futócímként való megjelenítése. 
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a 
javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
e.) A Közgyűlés előtt beérkező javaslatokat összesítve ne csak az Elnökség ismerhesse meg és 
készülhessen fel azokra, előre, hanem a tagegyesületek is kapják meg, ne csak a közgyűlésen 
szembesüljenek mások javaslataival. A szövetséghez benyújtott javaslatok az egyesületek e-
mail címére legyenek megküldve. 
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a 
javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
f.) A Közgyűlések helye jövő évtől kezdődően az ország azon pontjain legyenek, ahol 
lehetőleg minden tagegyesület körülbelül azonos távolságból elérhet. A Derecskei helyszínnel 
pl. a jáki egyesületet is képviseleti joguk gyakorlásában nagyon nehéz helyzetbe hozza, az 
útiköltséget nem téríti a Szövetség, így az egyesületi képviselőnek kell annak anyagi terheit 
egyedül állnia. 
- A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
g.) Mi is javasoljuk az Alapszabály megváltoztatását, hogy minden ötödik HFTA engedélyt 
váltott versenyző után 1 plusz képviselőt delegálhassanak az aktív egyesületek a közgyűlésre, 
és ne fordulhasson elő, hogy olyan lövészklub szavazhasson, aki nem rendelkezik HFTA 
tagsággal rendelkező versenyzővel /Alapszabály 12§ (2) bekezdés/.  
-A javaslat az előzőkben tárgyalásra került.. 
 
h.) Javasoljuk két elnökségi tag leváltását. Nevezetesen Szuhai Gábort, aki nem vesz részt se 
a lövészéletben, se az elnökség munkájában, stb. A másik tag pedig Babits Melinda, aki a 
Szövetség pénzügyeinek könyveléséért havi anyagi juttatást kap. Ezáltal szinte „megbízott 
alkalmazottja” a szövetségnek, ezzel pedig határozathozatalában „befolyásolható” /lásd.: 
2007. 10. 23. elnökségi jegyzőkönyv 2. bekezdése/. Férje, Babits László pedig rendszeresen 
meghívott vendég, akinek rendszeresen tanácskozási joga van. A megüresedett helyekre új 
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elnökségi tagok legyenek megválasztva, akik tenni tudnak, és akarnak is a Szövetség 
érdekében. 
-Mivel a javaslat aktualitását vesztette, a javaslattevő a javaslatot visszavonta. 
  
i.) A Szövetség Szervezeti- és Működési szabályzatának megalkotása, amit az Alapszabály 
már eddig is előírt /18.§ (2) d, pontja/. 
- A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
j.) Az Alapszabály 20.§ (2) bekezdése értelmében az elnökségi ülések nyilvánosak. Ennek 
értelmében, ha Babits László meghívott vendég és tanácskozási joga van, akkor dolgozza ki 
az Elnökség annak a lehetőségét, hogy ha Skype-on keresztül folyik a tárgyalás, aki akar és 
rendelkezik ehhez megfelelő technikai felszereléssel, az részt vehessen az elnökségi üléseken. 
Tehát előre jelölje meg az időpontot, amikor ülésezik, és azt megfelelő módon hirdesse ki.  
- A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 
szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 
 
k.) A jáki klubbal egyeztetve a nevükben is benyújtjuk az alábbi javaslataikat:  
 
1. „A 7,5 J-s kategóriák 35 méteres lőtávjával kapcsolatosan: döntsön a Közgyűlés arról, hogy 
év végéig dolgozzon ki az Elnökség egy szabályzatot ezzel kapcsolatban, amihez a jáki klub 
segítséget nyújt az év közben összegyűlt tapasztalatok felhasználásával”; 
 
Kalmár Ferenc javasolja, hogy a közgyűlés kötelezze az elnökséget a következő 
szabálymódosításra: 7,5J kategóriákban a maximalizált céltávolság 40 m legyen 
 - A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a 
közgyűlés a javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  
 
László Tamás megkéri a közgyűlést, hogy a következő javaslat megfontolására: 
A közgyűlés kötelezi az elnökséget, hogy a 7,5J kategóriákban úgy módosítsa a 
versenyszabályzatot, hogy a 40 m felett kihelyezett OPEN kategóriás célok helyett kihelyezett 
7,5J kategóriás célok kill-zone-ját 40mm átmérőben határozza meg. 
- A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a 
közgyűlés a javaslatot két igen és öt nem szavazattal elvetette. 
 
Kalmár Ferenc javasolja, hogy a közgyűlés kötelezze az elnökséget, hogy úgy módosítsa a 
versenyszabályzatot, hogy 30 m alatt ne lehessen 40mm átmérővel rendelkező célt kihelyezni 
- A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a 
közgyűlés a javaslatot egy igen és öt nem  és egy tartózkodás szavazattal elvetette. 
 
2. „A jövőben a Magyar Kupa fordulóinak időpontja előre legyen meghatározva (lehetőleg 
április és október vége közti időpontra) és a rendező egyesületek között sorsolással legyen 
kiosztva”.  
A közgyűlés a sorsolást nem fogadta el, a probléma megoldását elnökségi hatáskörbe szeretné 
helyezni.  
- A levezető elnök javasolja, hogy a kérdést a közgyűlés utalja át elnökségi hatáskörbe, majd 
szavazásra teszi fel a kérdést. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot hat igen és egy 
tartózkodás szavazattal elfogadta. 
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8. Napirendi pont (A lemondott elnökségi tagok helyett új elnökségi tagok 
megválasztása) 
 
 
Kalmár Ferenc javasolja elnökségi tagnak Vicsotka Gyulát és Fejes Tóth Istvánt. 
 
Pető László javasolja elnökségi tagnak Babits Lászlót. 
 
Babits László levezető elnök a titkos szavazást rendel el. 
A szavazatokat Pető László elnök összesíti. 
Babits László a szavazás eredményét kihirdeti: 
 
 Vicsotka Gyula – hét szavazat 
 Fejes Tóth István – négy szavazat  
 Babits László – három szavazat 
 
Megállapítja, hogy Vicsotka Gyula és Fejes Tóth István az 5 fős elnökség új tagjai. 
 
Mivel több napirendi pontra nem érkezett javaslat, a levezető elnök a közgyűlést berekeszti. 
 
 
 
Kelt: Derecske, 2008.05.31 
 
 
 
 
 

Babits László      Bálint Zoltán  
levezető elnök      jegyzőkönyv vezető  

 
 
 
 
 

Zemen József      László Tamás 
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő  
 


