
Jegyzıkönyv  

Magyar Field Target Szövetség rendkívüli közgy őlése 2009-10-17 
 
Dr. Békési László, a szövetség Elnöke a megismételt közgyőlést megnyitja. A tizennégy 
tagegyesületbıl kilenc képviselteti magát, és tizenhat szavazatra jogosult képviselı van jelen. 
A megismételt közgyőlés határozatképes. 
 

Levezetı elnök javaslat  
• Dr. Békési László 
• 16 igen szavazattal elfogadva 

 

Jegyzıkönyvvezet ı  
• László Tamás 
• Egyhangúlag megszavazva 

 

Jegzıkönyv hitelesít ı: 
 

• Zemen József  
• Vicsotka Gyula 
• 14 igen 2 tartózkodás elfogadva 

 
 
Dr. Békési László ismerteti a napirendi pontokat, melyet a közgyőlés egyhangúan elfogadta. 
 
 

1. Szakszövetségi feladatokat ellátó szakszövetségé a lakulásunk . 
 
Dr. Békési László kéri a Közgyőlést, hogy szavazza meg, hogy a MFTSZ szakszövetségi 
feladatokat ellátó szövetségé váljon. A közgyőlés ezt egyhangúlag 16 igen szavazattal 
megszavazza. 
A közgyőlés egyhangú szavazással elfogadja, hogy Dr. Békési László beadja a szükséges 
iratokat a Bíróságra. 
 

2. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS  
 
2.1 A Magyar Field Target Szövetség nevének  megváltoztatása oly módon, hogy 

szerepeljen benne a lövészet szó.  
 
Magyar Field Target Lövész Szövetség 
5 szavazás mellette 
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség 
11 szavazás mellette, 1 tartózkodás  megszavazva 
 
2.2 Szövetség székhelyének megszavazása.  



Javasolt cím: 1074 Budapest, Rákóczi út 48-50. 
Egyhangúlag megszavazva. 
 
2.3 Alapszabály módosításának elfogadása  
 
Dr. Békési László ismerteti a szövetség közgyőlésében történt változtatásokat. 
 
Dr. Gombos László, valamint Petı László javaslatokat tesznek a fıtitkár szavazati jogára, 
valamint a munkájának díjazására. 
A közgyőlés megbeszéli a javaslatokat. 
A felterjesztett szavazáson egyhangúlag elfogadta a közgyőlés a fıtitkár feladatait. 
 
A közgyőlés egyhangúan felhatalmazta az Elnökséget, hogy a Fıtitkár feladatait nyilvánosan 
tegye közzé (az interneten) november 1.-ig. 
 
Mivel a javaslathoz semmilyen hozzáfőznivaló nem hangzott el, Dr. Békési László szavazatra 
bocsátja az 5. alapszabály változást. 
A közgyőlés egyhangúan elfogadta, valamint meghatalmazta Dr. Békési Lászlót, hogy tegye 
közzé. 
 

3. Javaslatok a világbajnokság megrendezésének id ıpontjára.  
 
Elhangzott javaslatok: 

• 2010. augusztus 27-29. 
• 2010. október 1-3. 
• 2010. szeptember 3-5. 

 
A közgyőlés egyhangúan elfogadta, hogy az idıpontról a 6-os napirendi pontban 
szülessen döntés. 
 

4. 2010 VB pályázó helyszíneinek bemutatása 
 
3 pályázat érkezett 
 
 
5 perc szünet 
 
A prezentációk névsor szerinti sorrendben kerülnek bemutatásra. 
 

• Bánki prezentáció  bemutatja Petı László. 
• Bodajki prezentáció  bemutatja Kalmár Ferenc 
• Budaörsi prezentáció bemutatja László Tamás 

 
 
A közgyőlés tagjai kérdéseket intéztek a bemutató személyekhez a prezentációjukkal 
kapcsolatosan. 
Dr. Békési László szavazásra bocsátja a pályázatok elfogadását, hogy megfelelnek-e 
a minimum követelményeknek: 



 
Bánk   13 igen  3 tartózkodás 
Bodajk 13 igen  3 tartózkodás 
VELK  10 igen  3 tartózkodás 3 ellenszavazat 
 
Tehát valamennyi helyszínt alkalmasnak minısítette a közgyőlés a VB helyszíneként. 
 
A szavazás lebonyolítása többségi szavazás alapján titkos módon kerül 
kiértékelésre, oly módon, hogy minden szavazatra jogosult 1 db helyszínt jelölhet 
meg. 
 
Megszavazásra került a szavazószámoló bizottság, mely a pályázó egyesületek 
képviselıibıl áll. A szavazatszámláló bizottság elnöke Kalmár Ferenc. 
 
A szavazást a számláló bizottság megszámolta, 16 érvényes szavazat érkezett. 
A szavazás a következıképpen alakult: 
 

1. 10 szavazattal Bánk 
2. 5 szavazattal Bodajk 
3. 1 szavazattal Budaörs 

 
Az elsı helyen rangsorolt Bánki lıteret üzemeltetı egyesület köteles bemutatni 
november 15.-én a 75 lıállásra kibıvített lıtér engedélyét. Amennyiben ez nem tudja 
teljesíteni, akkor a 2. helyezett Bodajk lép a helyébe. 
 
A VB megrendezésére javasolt idıpontok szavazása. Az idıpont javaslatokat 
benyújtott személyek megindokolták a javaslatukat. 
 
A szavazás nyílt szavazással a következı eredménnyel zárult: 

• Augusztus 27-29.  5 szavazat 
• Szeptember 3-5.  2 szavazat 
• Október1-3.   8 szavazat 
• 1 fı nem szavazott 

 
Dr. Békési László kihirdeti, hogy a jelenlegi közgy őlés szavazása alapján a 
2010. évi Magyarországon megrendezésre kerül ı Field Target Világbajnokság  
2010. október 1-3. között kerül megrendezésre, hely színe Bánk. 
 
A közgyőlés egyhangúlag megszavazta, hogy Gombos László szakmai javaslatait 
(edzések, versenyzıi felkészítések) a következı elnökségi ülés hatáskörébe utalja. 
 
Dr. Békési László a közgyőlést berekeszti és, megköszöni a részvételt. 
 
Budapest, 2009.10.17. 18:39 
 
 

Dr. Békési László levezet ı elnök 
 

Zemen József jegyz ıkönyv hitelesít ı 

László Tamás jegyz ıkönyvvezet ı Vicsotka Gyula jegyz ıkönyv hitelesít ı 
 


