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Közgyűlési jegyzőkönyv 
a Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség éves közgyűléséről 

 
Készült: Bodajk, 2010.05.08. A kezdés technikai késéssel 16.30.-kor. 
Tárgy: Napirendi pontokba szedve, azok tartalma mellékelve. 
Jelen vannak: 24 fő a lehetséges 30 főből a jelenléti ív szerint. A közgyűlés határozatképes. 
 
Tisztségek megválasztása: 

Levezető elnök megválasztása:  
Dr. Békési László – 24 igen szavazattal a közgyűlés megszavazta. 

Jegyzőkönyvvezető megválasztása:  
Vitányi Jolán  – 24 igen szavazattal a közgyűlés megszavazta. 

Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása:  
Pető László 
Fejes Tóth István 

24 igen szavazattal a közgyűlés megszavazta. 
 
 
Napirendi pontok: 

 
Előzetes hozzászólása volt Pető Lászlónak, szerinte egyes napirendi pontok elnökségi hatáskörbe 
tartoznak, javasolja elnökségi ülésen való megvitatásukat. 
Zemen József egyetért Pető László hozzászólásával. 
A napirendi pontokat 24 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés. 
  
1. Elnökségi beszámoló 

Dr. Békési László elnök ismertette az elnökség beszámolóját. A beszámolót a közgyűlés 23 igen 
szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 

2. Mérleg és pénzügyi beszámoló 
Dr. Békési László elnök előadta a szövetség pénzügyi beszámolóját. A beszámolót a közgyűlés 24 
igen szavazattal egyhangúan elfogadta.  
 

3. Költségvetés elfogadása 
Dr. Békési László elnök ismertette a szövetség költségvetését. A költségvetést a közgyűlés 24 igen 
szavazattal egyhangúan elfogadta.  
 

4. Felügyelő bizottság beszámolója 
László Tamás felügyelő-bizottsági elnök ismertette a felügyelő bizottság beszámolóját. A 
beszámolót a közgyűlés 23 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta. 
Horváth András felügyelő-bizottsági tag lemondott tisztségéről, emiatt új tagot kell választani. A 
választásra az „Egyebek” napirendi pontban kerül sor. 
 

5. Közhasznúsági beszámoló, annak elfogadása 
Dr. Békési László elnök ismertette a szövetség közhasznúsági beszámolóját. A beszámolót a 
közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.  
 

6. Sportszövetséggé válás kérdése, tagok beszámolója az alapszabály módosításokról 
A lövészklubok tájékoztatták a közgyűlést, hol tartanak az alapszabály módosítással. A többség 
már elindította a bejegyzést, várhatóan mindenki befejezi 2010. őszére.  
Bálint Zoltán hozzászólása: ne várjunk egy évet, hanem rendkívüli közgyűléssel meg lehet oldani 
ez év őszéig. 
Fentiek tükrében a bejegyeztetés végső határideje 2010. október 1, és az egyesületeknek előzetes 
tájékoztatást kell adniuk a szövetség részére 2010. augusztus 31-ig. 
A fenti határidőket a közgyűlés 24 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 
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7. 2010 évi Field Target Világbajnokság szervezéséről tájékoztatás 
Kalmár Ferenc véleménye: felesleges kiadás a WC és a rendezvénysátor, viszont ezekre csak a 
bánki helyszín esetén van szükség. Ez nagy plusz kiadás. Meg kell keresni ezeket a költségeket 
máshogy. 
Felmerült a célok biztosításának kérdése is. Szerinte egyfajta célokat kellene használni, egy 
működési elvűre gondol. Kik adják össze, kinek a költsége lesz a biztosításuk? 
László Tamás: a verseny szervezője jelöljön ki néhány személyt, akik bizonyos feladatok 
ellátásáért felel. 
 

8. Egyebek – beterjesztett javaslatok megtárgyalása 
 7.0. Felügyelő bizottsági tagot kell választani 
Javaslatok: Szilágyi Sándor: elfogadja a jelölést 
  Boros Pál: nem fogadja el a jelölést 
  Bálint Zoltán: nem fogadja el a jelölést. 
A nyilvános szavazás lehetőségére 24 fő igennel szavazott. 
A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Szilágyi Sándort elfogadta a felügyelő 
bizottság tagjának. 
 

18 óra 18 perckor 4 fő elment, így a létszám 20 főre csökkent, mely még határozatképes. 
 
8.1. Fegyverkategóriák módosítása (versenyszabály-módosítás) 2011 évtől 
8.1.A. Kategóriák szétválasztása, Zemen József elnökségi tag javaslata 

A hozzám eljutott észrevételek alapján szükség lenne az alábbi felosztásra a Field Target 
kategóriák tekintetében. 
Fegyverkategóriák: 
Visszarúgás mentes (elősűrített gázzal) 16J 
Visszarúgásos (rugós) 16J 
Visszarúgás mentes (elősűrített gázzal) 7,5J 
Visszarúgásos (rugós) 7,5J 
Visszarúgás mentes (rugós) 7,5J Pl: Diana 75 - FWB 300S 
Bármely kategória kiírásához 5 főtartós jelenléte szükséges. 
Amennyiben nincs meg az 5 fő automatikusan egy osztállyal feljebb kerül értékelésre. 
A kategóriák erősorrendje: 

Rugós 7,5 - Visszarúgás mentes ( rugós) - Visszarúgás mentes 7,5J (elősűrített gázzal) -Rugós 16J –Visszarúgás 
mentes( elősűrített gázzal) 16J 

A javaslatot 11 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 
 
8.1.B. Vicsotka Gyula elnökségi tag javaslata 

Én szivesebben látnék 4 kategóriát az FT-ben: 
16J 
7,5J 
Kezdő 7,5J - csak az első versenyengedélyes évében lehet itt versenyezni, vagy max III-ú minősítéssel. 
Ifjúsági 7,5J - 18 éves korhatárral 

Az előző javaslat elfogadása után okafogyottá vált, a közgyűlés nem szavazott róla. 
 
8.2. 7,5 Joule-os fegyverrel való duplázás kérdése (versenyszabály-módosítás) 2011 évtől, 
Zemen József elnökségi tag javaslata 

A 7,5J-os kategóriák, ha a célok elhelyezése ezt indokolja duplázva lőjenek az alábbi tervezet 
szerint. 
Indoklás: 
Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy feleslegesen ró többletmunkát a versenyszervezőkre, valamint több 
helyszínen nehezen kivitelezhető (pl. nincs elég lőállás a megfelelő számú pálya felállításához és zsúfoltságot 
okoz). 
Javaslat: 
A 7,5J-os kategóriákban az első két célt duplázással kell leküzdeni, PL: 1-2-1-2 és külön színnel kell jelölni. (PL:kék) 
Amennyiben a pályán nincs negyven méter feletti cél, mindkét kategória lövi, lőheti. 
A 16J-al közös célokat két színnel kell ellátni. (Pl: kék, fekete) 
A tisztán fekete célokat 16J-os kategória lövi 

A javaslatot 18 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 
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8.3. Célok visszahúzója (versenyszabály-módosítás), Vicsotka Gyula elnökségi tag javaslata 
A damilos cél felhúzokat kerüljük. 3 érvet is felhozok ellene: 
1. A damil nyúlása miatt egy távoli nehéz cél felhúzása nehézkes. 
2. Könnyen elvágja az ember kezét és így sérülést okoz. 
3. Nem látható szemmel így a rángatott cél megtalálása (álló célnál) nagyon nehéz. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elnökségi hatáskörbe utalta. 
 
8.4.Célok maximális száma pályánként (versenyszabály-módosítás) 
8.4.1 Tatabányai Városi Lövészklub (Scheirich Béla) javaslata 

Egy pályán max. négy cél legyen elhelyezhető. 
8.4.2 Vasnyúl FTE javaslata 

Egy pályán maximum 4 cél legyen elhelyezve, még akkor is, ha eltérő kategóriájú célok is szerepelnek 
rajta. 

A közgyűlés a javaslatokat egyhangúan elnökségi hatáskörbe utalta. 
 
8.5. Előírt testhelyzetű célok mérete (Versenyszabály módosítás) Jáki Sportegyesület 
javaslata 

A kötelező testhelyzetű (álló és térdelő) célok legyenek kötelezően 40mm-es KZ-jűek (angol szabályokhoz 
közeledés okán) 

A javaslatot 10 igen, 6 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett a közgyűlés nem fogadta el (50%+1 
többségi szavazat hiányában). 
 
8.6. Rugós kategória népszerűsítése, Jáki Sportegyesület javaslata 

A szövetség tegyen lépéseket a rugós kategóriák fenntartására, népszerűsítésére 
A 8.1. napirendi pont alapján a rugós kategóriák megmaradnak, szavazásra nem volt szükség. 
 
8.7. Versenybírói feladatok pontosítása (versenyszabály-módosítás), Jáki Sportegyesület 
javaslata 

A versenybíró kötelező feladatként nézze át a célokat a verseny előtt, ezzel is minimalizálva az esetleges célhibák 
számát 

Ez már érvényben lévő szabály, így a közgyűlés nem szavaz a javaslatról. 
Kürthy Zoltán hozzászólása: sípot és mellényt a szervezőnek kellene biztosítania a felkért 
versenybírók részére. 
 
8.8. Célkihelyezés – elfordulás (versenyszabály-módosítás), Jáki Sportegyesület javaslata 

A célok kihelyezése legyen szigorúbban szabályozva, ne fordulhasson elő, hogy a cél a lőiránytól elfordulva kerül 
rögzítésre (extrém esetben el lehet látni a plate és a killzone között!!). 

Az előterjesztő visszavonta a javaslatot. 
 
8.9. Célkihelyezés – távolság (versenyszabály-módosítás), Vasnyúl FTE javaslata 

A maximális tévedés a távolsági határokra kihelyezett céloknál 1 méter lehet felfelé. A megóvott 
célt, amennyiben túllépi a tévedési határral számolt távolságot, óvás esetén ki kell venni a versenyből. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elnökségi hatáskörbe utalta. 
 
8.10. Időmérés lehetőleg minden versenyen (versenyszabály-módosítás), Vasnyúl FTE 
javaslata 

Lehetőleg legyen időmérés minden versenyen. A helyi kupákon is. Amennyiben nem lesz, azt a 
verenykiírásban kötelezően fel kelljen tüntetni, hogy a versenyző előre tájékoztatva legyen. 

Szabálykönyv szerint, „időmérés nincs” megjelöléssel jelezzék a helyi versenyek rendezői a 
versenykiírásban. 
A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elnökségi hatáskörbe utalta. 
 
8.11. Hibás célok számának maximalizálása (versenyszabály-módosítás), Vasnyúl FTE 
javaslata 

Amennyiben a meghibásodott, vagy óvás miatt kivett célok száma eléri a célok számának 20%-t, akkor a versenyt 
érvényteleníteni kell. 

A közgyűlés a javaslatot egyhangúan elnökségi hatáskörbe utalta. 
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8.12. MFTSZ tagsági díj megemelése, Zemen József elnökségi tag javaslata 
Javaslom az egyesületek MFTSZ tagsági díjának megemelését a jelenlegi 3000 Ft-ról 5000.Ft- ra. 

A javaslatot 13 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 
Ez alapszabály módosítással jár, 2011 évtől lesz alkalmazva. 
Pető László hozzászólása: ez pénzügyi kérdés, pontosabban kellett volna megbeszélni a szavazás 
előtt. 
 
8.13. 5% szövetségi hozzájárulás fizetése a helyi versenyek után, Vasnyúl FTE javaslata 

A versenyszervező a helyi versenyeken indult versenyzők után 5% szövetségi hozzájárulást fizessen. 
A javaslattevő visszavonta előterjesztését. 
 
8.14. Új szakág felvétele, Dr. Békési László elnök javaslata 

A légpuskás precíziós lövészeti szakág felvétele a szövetség sportágai közé, és a vonatkozó versenyszabályzat 
elfogadása. Ez feltámasztásos, 25 méteres precíziós lövészetet jelent 2 mm-es célközépre max. 27 Joule-os 
fegyverrel. 

A javaslatot 18 igen, szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 
 
8.15. Elnökségi döntés felülvizsgálata (2009. november 16./5. napirendi pont) Zemen József 
elnökségi tag javaslata 

„2010 évben a minősítő versenyek ne legyenek összevonva a helyi kupákkal.” 
Egy hibás döntés megváltoztatni célszerűbb, mint szemet hunyni felette. Ezért javasolnám az elnökségi határozat 
újratárgyalását, tehát jövő évtől lehessen összevont versenyt tartani. 

A javaslatot 13 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 
 
8.16. Elnökségi javaslat 

Azon a hétvégén, amikor MK forduló van, ne lehessen aznap vagy másnap helyi versenyt rendezni. 
A kezdeményező a javaslatot visszavonta. 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

………………………………..   ……………………………….. 
 Dr. Békési László     Vitányi Jolán 
   Levezető elnök             jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 

………………………………..   ……………………………….. 
    Pető László     Fejes Tóth István 

    Jegyzőkönyv-hitelesítő           Jegyzőkönyv-hitelesítő 


