
Jegyzıkönyv 
 
Amely készült Budaörsön 2009. szeptember 19. napján a Magyar Field Target Szövetség közgyőlésén 
az alábbiak szerint:  
 
Fejes Tóth István megnyitja 17 órakor a megismételt közgyőlést és megállapítja, hogy 18 képviselı 
van jelen a mellékelt jelenléti ív szerint, így a közgyőlés határozatképes. Levezetı elnöknek javasolja 
Vicsotka Gyulát  ,aki vállalta a levezetı elnök szerepét, amit a megjelentek egyhangúlag elfogadnak. 
 
Vicsotka Gyula  javaslatot kér a jegyzıkönyvezetı és a két jegyzıkönyv-hitelesítı személyére. 
 
Szóbeli javaslatok alapján jegyzıkönyvvezetınek Bálint Zoltánt  javasolja, amit a megjelentek 
egyhangúan, 18 szavazattal elfogadtak. Jegyzıkönyv-hitelesítınek Szabó Ferencet  és Zemen 
Józsefet javasolja. A jegyzıkönyv hitelesítıket a megjelentek egyhangúan, 18 szavazattal elfogadták. 
Mivel személyi kérdésekben várható szavazás, Vicsotka Gyula javasolja egy szavazatszámláló 
bizottság felállítását. Szóbeli javaslatok alapján szavazatszámláló bizottságnak javasolják Dr.Békési 
Lászlót  Gayer Attilát és Szilágyi Sándort. A közgyőlés 16 igen és 2 tartózkodás mellett a nevezetteket 
elfogadja. 
 
Vicsotka Gyula  a következı elızetesen meghirdetett napirendi pontokat ismerteti: 
 

1. Elnökségi beszámoló 
2.  Pénzügyi beszámoló, költségvetés elfogadása 
3.  Felügyelı bizottság beszámolója 
4.  Közhasznúsági beszámoló, annak elfogadása 
5.  Alapszabály módosítása 
6.  Tisztségviselı-választás 
7.  A 2010-ben Magyarországon rendezendı Field Target Világbajnokság lehetséges 

helyszíneinek rövid bemutatása. A helyszíneknek meg kell felelniük az elızetesen 
meghatározott minimális követelményeknek. A megfelelı helyszínekkel pályázók 
elkészíthetik a helyszínt részletesen bemutató prezentációt, amit egy rendkívüli 
közgyőlésen kell bemutatniuk. 

8.  Beterjesztett javaslatok 
 
A közgyőlés az elıterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, 18 szavazattal elfogadta, 
megtárgyalásra javasolta.  
 
 
1. Napirendi pont (Beszámoló az elnökség munkájáról ) 
 
 
Fejes Tóth István ismerteti az elnökség munkájáról szóló beszámolót:  

• Kiemeli hogy a vezetıség és a tagok közötti információáramlás sokat javult. Az elnökségi 
ülések nyilvánosabbak lettek (Skype konferencia miatt). 2008 óta a soros elnökségi ülések 
mindig kihirdetésre kerültek 1 héttel korábban.  

• A tavalyi év legfontosabb eredményei közül kiemelendı a szövetségi honlap karbantartása, 
ami az elért eredmények mellett még további megoldandó feladatokat is hoz: a honlapot 
100%-ban saját felügyelet alá kell venni a késıbbiekben.  

• További fontos eredmény, hogy a versenyrendszer átdolgozása rendben megtörtént. Köszöni 
Vicsotka Gyula ezzel kapcsolatos munkáját, és Fejes Tóth István közremőködését a 
versenykezelı rendszer fejlesztésében és mőködtetésében.  

• 2008-tól a Piston Unlimited (PU) és a PCP 16 egy kategóriába került a PU létszámának 
lecsökkenése miatt.  

• A tagfelvétel 2008-ban rendben zajlott. Jelenleg a szövetségnek 14 tag-egyesülete/klubja van. 
Ezzel esélyünk nı a szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé való 
fejlıdésre. 

• A pozitívumok mellett egy-két elnökségi „lemaradás” is van: A szövetség Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának elkészítése folyamatban van, még nem fejezıdött be. Ezt 
rövidtávon meg kell oldani. 



Fejes Tóth István beszámolóját azzal zárja, hogy összességében kijelenthetı, hogy az elnökség a 
munkáját 2008-ban megfelelıen végezte.  
 
Fejes Tóth István a beszámolót a Közgyőlés számára ezzel elfogadásra javasolja. 
A közgyőlés a beszámolót egyhangúlag, 18 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
2.Napirendi pont (A Szövetség mérlegér ıl, pénzügyi helyzetér ıl szóló beszámoló és 
elfogadása)  
 
Fejes Tóth István és Vicsotka Gyula megtartja a szövetség pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót.  

• A Pénzügyi beszámolóból kiemeli, hogy a Szövetség a 2008 évet 120.093 Ft összbevétel és 
32.150 Ft összköltség mellett 88.000 Ft nyereséggel zárta. A Szövetségnek tartozása 
nincsen, viszont 9.000 Ft tagdíj tartozásból eredı követelése van két tagklub felé.  

• A Mérlegbeszámolóból kiemeli, hogy a Szövetség a 2008-as évet 57.000 Ft mérleg-
fıösszeggel, pozitív, 57.000 Ft-os saját tıkével, kötelezettségek nélkül, 48.000 Ft 
készpénzállománnyal, és 9.000 Ft-os követelés állománnyal zárta.  

 
Fejes Tóth István : Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyőlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót.  
A szavazás során a közgyőlés a beszámolót 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
 
3. Napirendi pont (Felügyel ı Bizottsági beszámoló)  
 
Fejes Tóth István  elmondja, hogy a Felügyelı Bizottság elnöke nem tud részt venni a közgyőlésen, 
de ismerteti a FB 2009. 09. 18-án írt beszámolóját: a szövetség mőködése jogszerő, gazdálkodása 
megfelelı és szabályszerő volt. 
 
Fejes Tóth István : Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyőlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A 
szavazás során a közgyőlés a beszámolót 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
 
4. Napirendi pont (Közhasznúsági beszámoló elfogadá sa) 
 
Fejes Tóth István ismerteti a szövetség közhasznúsági beszámolóját. 

• A szövetséget a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2006. április 27-én, mint közhasznú szervezetet 
nyilvántartásba vette. Közhasznú tevékenysége sporttevékenység, lövészet sportágakban 
amatır versenyrendszer mőködtetése.  

• A Szövetség vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
• A Szövetség 2008-ban alkalmazottat nem foglalkoztatott, tisztviselıi részére tiszteletdíjat, 

költségtérítést nem fizetett ki.  
• A Szövetség közhasznú tevékenysége során 120 eFt bevételt ért el, amellyel szemben 32 eFt 

költsége keletkezett, így gazdálkodása 88 eFt nyereséget mutat.  
• A szövetség költségvetési támogatásban nem részesült.  
• A Szövetség 2008-ban támogatást nem nyújtott.  

 
Fejes Tóth István : Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyőlésnek, hogy elfogadja-e a beszámolót. A 
szavazás során a közgyőlés a beszámolót 17 igen és 1 nem szavazattal elfogadta. 
 
 
5. Napirendi pont (Alapszabály módosítása)  
 
Vicsotka Gyula javasolja, hogy az alapszabály módosítását érintı kérdéseket a közgyőlés halassza 
el és egy késıbbi idıpontban tárgyalja. Ezek a kérdések a szövetség nevének és a székhely címének 
megváltoztatása. 
Vicsotka Gyula  szavazásra teszi fel a kérdést a közgyőlésnek, hogy elfogadja-e a javaslatot. A 
szavazás során a közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
Vicsotka Gyula javasolja, hogy a 8 pont alatt tárgyalandó egyes ide vonatkozó kérdéseket is e pont 
alatt tárgyalja a közgyőlés. A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta 



Benyújtott kérdések a következık:  
Sasszem SE . részérıl:  a szövetség vezetıségi összetételére vonatkozó javaslat:  
Javasolnám a mindenkori elnök mellé egy mindenkori fıtitkár kinevezését,megválasztását.  
Tatabányai lövészklub részérıl: A fıtitkár ne legyen tagja az elnökségnek és a megválasztása legyen 
az elnökség hatásköre,a tisztségviselık mandátuma 3-év legyen.   
 
Vicsotka Gyula a következı kérdéseket bocsájtja szavazásra: 

1. Legyen-e a MFTSZ-nek fıtitkári pozíciója. 
A közgyőlés a javaslatot 14 igen 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal elfogadta 

2. Az elnökséget megbízzák annak kidolgozására, a következı közgyőlésig tegye nyilvánossá és 
nyújtsa be elfogadásra. 
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta 

3. A fıtitkár személyét az elnökség válassza ki és javasolja, a közgyőlés az elnökség javaslatát 
erısítse meg. 
A közgyőlés a javaslatot 10 igen és 8 nem szavazattal elfogadta 

4. A fıtitkár személyét az elnökség válassza meg. 
A közgyőlés a javaslatot 8 igen 2 tartózkodás és 8 nem szavazattal nem fogadta el. 

5. A tisztségviselık mandátuma 3 év legyen. 
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. A javaslatot Fejes Tóth 
István és Vicsotka Gyula - elnökségi tagok - is elfogadta, annak ellenére, hogy 5 évre lettek 
megválasztva. 

 
 
6.Napirendi pont (Tisztségvisel ı választás)  
 
Fejes Tóth István ismerteti Petı László MFTSZ elnök levelét, mely szerint 2009.09.18-i hatállyal 
lemond az elnöki tisztségérıl. 
A közgyőlés a lemondást 17 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Fejes Tóth István ismerteti Nánási László MFTSZ felügyelı bizottság elnök levelét, mely szerint 
2009.09.18-i hatállyal lemond az elnöki tisztségérıl 
A közgyőlés a lemondást 18 igen mellett egyhangúan elfogadta. 
 
Petı László levelében javaslatot tesz Dr.Békési László személyére a megüresedett elnöki pozíció 
betöltésére. 
Vicsotka Gyula  megállapítja, hogy a közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan 
elfogadta és a MFTSZ újonnan megválasztott elnöke Dr, Békési László. 
 
A  FB elnök személyére a következı javaslatok érkeztek: 
 
Scheirich Béla javasolja Dr. Gombos Lászlót, aki nem fogadta el a jelölést 
Zemen József javasolja László Tamást aki a felkérést elfogadja  
Boros Pál javasolja Bálint Zoltánt aki a jelölést nem fogadta el 
Sákovits László javasolja Kalmár Ferencet aki nem fogadta el a jelölést 
Szilágyi Sándor javasolja Sákovits Lászlót, aki a jelölést elfogadja 
 
Vicsotka Gyula titkos szavazást rendel el. A szavazat számláló bizottság a szavazatok 
összeszámlálása után ismerteti a szavazatok alakulását László Tamás 10 szavazatot kapott és 
Sákovits László 8 szavazatot.  
Vicsotka Gyula megállapítja, hogy a MFTSZ új FB elnöke László Tamás. 
 
 
7.Napirendi pont (Field Target Világbajnokság lehet séges helyszíneir ıl) 
 
Vicsotka Gyula felvetésére a következı klubok jelentkeztek, hogy szándékuk pályázni egy 
lehetséges helyszínnel: 
- Fejes Tóth István a Debreceni Lövészsuli nevében  a Bánki arborétumot javasolja  
  A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal támogatja 
- Dr.Békési László a VELK nevében a budaörsi lıteret javasolja  
  A közgyőlés a javaslatot 15 igen 2 tartózkodás 1 nem szavazattal támogatja 



- Vicsotka Gyula a Vasnyúl FTE nevében a Sarlóspusztai lıteret javasolja  
  A közgyőlés a javaslatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal támogatja 
- Kalmár Ferenc a Sasszem nevében a  Balinkai lıteret javasolja  
  A közgyőlés a javaslatot 17 igen és 1 tartózkodás szavazattal támogatja. 
 
Vicsotka Gyula szavazásra bocsájtja a következı kérdéseket azok megbeszélése után : A VB 
helyszínérıl szóló bemutatóval egybekötött szavazás a következı rendkívüli közgyőlésen kerüljön sor 
2009.10.17-én Budaörsön. 
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
A taggyőlés azon határozata, miszerint az OB-k szeptemberben legyenek megtartva ideiglenesen 
oldja fel a 2010-ben rendezendı VB-re tekintettel. 
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
A 2010 évi FT OB legyen nemzetközi is és a VB helyszínén legyen megtartva  
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
 
8.Napirendi pont (Beterjesztett javaslatok)  
 
8a. A VASNYÚL FTE a következ ı javaslatokat teszi :   
 
 
1.   A 2010-es magyarországi VB szeptemberben kerüljön megrendezésre, emiatt az OB-k júniusban 
legyenek megtartva. 
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 
2.   A 2010-ben rendezendı VB helyszínét prezentációs pályázat bemutatása után a szövetség 
rendkívüli közgyőlése döntse el, olyan idıben, hogy azt legkésıbb 2009 decemberben ki lehessen 
hirdetni a nemzetközi nyilvánosság felé.  
Ezt a pontot a a 7. napirendi pont alatt tárgyalta közgyőlés. 
3.   A 2010-es FT OB egyben legyen Hungarian Open II nemzetközi verseny is lehetıleg a leendı VB 
helyszínen megrendezve.  
Ezt a pontot a a 7. napirendi pont alatt tárgyalta közgyőlés. 
4.   A versenybírók névsora jelenjen meg a szövetségi honlapon.  
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta és kéri az elnökséget a határozat 
érvényesítésére. 
5.   Az FT szabálykönyvbe kerüljön be az egységes színrendszer alkalmazása a 16J és 7,5J-s 
kategóriák különbözı céljainak jelölésére a következık szerint:  
             Fekete - közös cél  
             Sárga - csak 7,5J  
             Kék - csak 16J.  
Így még azt is meg lehet csinálni, hogy nem mindig azonos a célszám egy pályán a 7,5 illetve a 16J-
nek, de a végén mégis kijön, hogy mindkét kategória 50-50 célt teljesít.  
Ennek megfelelıen a szabályzatban jelenleg kötelezıen elıírt egy lıállásban azonos célszámot elıíró 
mondatot is át kellene írni.  
A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta, kiegészítve a következıkkel: azoknál a 
pályáknál ahol különbözı célszám van, azt a lıállásban is jelezni kell. 
 
8b. Javaslatok  a Sasszem SE nevében:  
 
1.  Célhibák:  
9.1 A célokra csak és kizárólag egy lövés adható le,még akkor is ha a versenyzı állítja,hogy a célt jól 
találta el!  
A közgyőlés 18 igen szavazattal a következıképpen fogalmazta át a kérést: A hibásnak jelzett cél 
csak a vezetı versenybíró engedélyével lıhetı újra. 
6.Pálya:  
6.10 A pályákat a versenyzık csak és kizárólag egymás utáni sorrendben lıhetik meg,az eligazítást 
követıen kapott pályaszámok figyelembe vételével. A pályákat össze-vissza nem lehet meglıni!  
A közgyőlés 18 igen szavazattal a következıképpen fogalmazta át a kérést: A pályákat csak 
sorrendben lehet meglıni, ellenkezı esetben a teljes pályán és az egész csapat pontlevonással 
szankcionálandó. Ismételt esetben a csapat kizárható.  



2.  Javaslat a szövetség vezetıségi összetételére:  
Javasolnám a mindenkori elnök mellé egy mindenkori fıtitkár kinevezését,megválasztását. 
Ezt a javaslatot a közgyőlés az 5. napirendi pontnál megtárgyalta 
 
8c.  A Jáki Sportegyesület szabálymódosító javaslat ai a következ ık:  
 
1. A vezetıbíró a verseny elıtt tartson bejárást, ellenırizze a pályák állapotát, szabályoknak 
megfelelését.  
A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta. 
2. A versenyek elıtt az összes célt és KZ-t kötelezıen le kell festeni.  
A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta. 
 
8d.  A Püspökladányi Lövészklub javaslatai:   
 
1.  Az FT és HFT Magyar Kupában, valamint az OB-n, legalább összevont ifjúsági kategória is 
kerüljön kiírásra.  
A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta. 
2.  A versenyszervezési hozzájárulás mértéke az ifjúsági versenyzıknél az alapdíjhoz viszonyítva 
kedvezményesen legyen megállapítva (javaslat: a felnıtt nevezési díj 70%-a) 
A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta. 
3.  A versenybírók számát pontosan meg kellene határozni az OB-n és a Magyar Kupa versenyeken, 
és a versenybírókat a verseny idıpontja elıtt, elızetesen fel kell kérni a feladat ellátására. Ezeken a 
versenyeken, amennyiben a versenybírók is versenyeznek, akkor a szervezı egyesület biztosítson 
legalább egy fıt, az esetlegesen keletkezı akadályok elhárítására, megfelelı szerszámokkal. 
Amennyiben a versenybírók nem versenyeznek, úgy ez az İ feladatuk, de ebben az esetben a 
versenybírói feladat ellátása, díjazás ellenében történjen.  
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 
 
8e.   A Tatabányai Lövészklub javaslatai a 2009-es közgy őlésre:  
 

1.   A fıtitkár ne legyen tagja az elnökségnek és a megválasztása legyen az elnökség hatásköre,a 
tisztségviselık mandátuma 3-év legyen.  
Ezt a javaslatot a közgyőlés az 5. napirendi pontnál megtárgyalta 
2.   Az alapszabály, a minısítési szabály és HFT szabályzat aktualizálása a szövetségi honlapon. A 
módosítások minél elıbb jelenjenek meg a jövıben az aktuális okiratokban, mert nehéz velük úgy 
dolgozni, hogy több módosítás csak taggyőlés illetve elnökségi ülés jegyzıkönyveinek bújása után 
derül ki.  
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 
3.   A mostani átláthatatlan szabályzat egységes keretben történı összefoglalása FT és HFT-re 
vonatkozóan. Felesleges utalásokkal bonyolítani és 3 szabálykönyvben keresgélni. A nem világosan 
leírt meghatározások átgondolt újrafogalmazása.  
A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 
 
 
Mivel a Közgyőlés az összes napirendi pontot eredményesen megtárgyalta, Vicsotka Gyula levezetı 
elnök köszöni a képviselıknek az aktív részvételt, és a közgyőlést 19 óra 10 perckor berekeszti. 
 
Kelt: Budaörs, 2009.09.18 
 
Vicsotka Gyula      Bálint Zoltán 
Levezetı  elnök      jegyz ıkönyv vezet ı 
 
Szabó Ferenc       Zemen József 
jegyzıkönyv hitelesít ı     jegyzıkönyv hitelesít ı 


