
Jegyzőkönyv 
MFTSZ Elnökségi ülés 

Időpont: 2010 március 18-ára (csütörtök) este 1900 

Az ülés módja: Skype konferencia. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek 4 igen és 1 tartózkodás mellett az elnökség 

- Zemen Józsefet 
- Scheirich Bélát  

választja meg. 

A jegyzőkönyvvezető Békési László javaslata alapján László Tamás. A jegyzőkönyvvezető 
egyhangú elfogadásra került. 

A napirendi pontokat az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

Javasolt napirendi pontok: 

1. Tájékoztató a sportszövetséggé válás kérdéséről, egyesületi ügyintézések állásáról. 
(Előterjesztő: Dr. Békési László) 

Jelenlegi helyzet 

1. Bihari Lövészklub: folyamatban (beadva, de 1x már visszadobta a bíróság) 
2. - Csepel Lövész Egylet - kérdéses 
3. - Debreceni Honvéd Sport Egyesület – nincs pontos info 
4. - Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület – folyamatban 
5. Jáki Sportegyesület : márc 8-i héten indul 
6. Mátyásföldi Technocoop Lőegylet – májusi közgyülés 
7. Püspökladányi Városi Lövész- és Tömegsportklub: folyamatban 
8. Rumcajsz Lövész Egylet –  
9. "SASSZEM" Sportlövész Egyesület : folyamatban (közgyűlés megvolt) 
10. Simon és Wolf MÁV Lövész és Motoros Sport Klub – ki fog lépni 
11. Városi Lövészklub (Tatabánya): kérdéses a jelenlegi helyzet 
12. Visegrádi Erdész Lövész Klub : be lett adva a bíróságra 
13. Tömegsport Klub Zsira - kérdéses 
14. - Dabasi Lőegylet január elején alakult, de módosításra van szükség 

 

Május 8.-ra tervezzük a közgyűlést. Erre a határidőre kell igazolnia a tagegyesületeknek 
igazolható módon, hogy tettek lépéseket arra vonatkozólag, hogy sportegyesületekké 
váljanak. Akik nem léptek ennek érdekébe, azon egyesületek kizárhatóak lesznek az 
MFT Szövetségből. 



 

2. Tájékoztató a Field Target OB Lebonyolításáról. (Előterjesztő: Pető László meghívott) 

Pető László akadályoztatása végett, Fejes Tóth István tájékoztatta az Elnökséget, hogy az OB 
versenykiírása, regisztrációja hamarosan elkészül. Vicsotka Gyula jelezte, hogy nemzetközi 
verseny lévén, elkéstünk a verseny kihirdetésével. Mivel Pető László nem elérhető a jelen 
napirendi pont elhalasztásra kerül de a lehető leghamarabb napirendre kerül. 

Pető László elküldte e-mailben hozzászólását: 



- piros vonal: jelenleg engedélyezett 95 db lőállás. Hossza kb. 370 méter. (Ebből jelenleg is 
csak kb. 100 métert használunk.) 

- piros négyzet B1: jelenleg engedélyezett belövő pálya. Reális befogadóképessége kb. 40 fő. 
(- kék pötty: kilátó) 

- zöld négyzet B2: i.ü. fegyverszakértővel már bejárt, lemért lehetséges belövő pálya. Reális 
befogadóképessége kb. 100 fő. 

- zöld színnel határolt terület: jelenleg sincs védettség alatt, az itt elhelyezhető + lőállások 
száma (rövid céltávolságokkal) kb. 30. 

- sárga négyzet: jelenleg a védett övezethez tartozó (de valójában csak a helyrajzi szám 
egyezőség miatt) erdős, bokros terület, ahol még kb. 30-40 lőállás kialakítható. 

- a legnagyobb narancssárga csíkozott rész a jelenleg helyi védettség alatt álló terület. Ennek a 
felszabadítása a verseny(ek) idejére szinte biztos...  

 

3. FT Világbajnokság szervezéséről tájékoztatás. (Előterjesztők: Dr. Békési László, Pető 
László) 

Jelenleg 122 regisztráció van. Az Elnökség megtárgyalta, hogy miként kezelje azokat az 
országokat, ahonnan még nem regisztráltak versenyzők. Vicsotka Gyula javaslata alapján a 
lengyelországi Morskóban megrendezésre kerülő nemzetközi versenyen beszélni kell az adott 
országok versenyzőivel, képviselőivel a VB-n való részvételről. 

A nemzetközi IWA kiállításon való részvétel folyamán Dr. Békési László Elnöknek a 
következő ajándékokat sikerült támogatásként a VB részére kialkudnia: 

- Diana TH 440 
- Steyr LG 110. 
- Schmidt Bender távcső 
- Air Arms S400. 
- JSB lövedékek és egyéb ajándéktárgyak 
- valamint lehetőség van anyagi támogatásra is. 

A szállás lehetőségek rendben vannak. Megtörtént a hivatalos kapcsolatfelvétel a Nyírerdővel. 
Tudnak segédkezni a kulturális programok szervezésében, területet, illetve mobil WC-t 
biztosítanak. 



Kell a bíróknak egyenruha, szüksége van a magyar csapatnak is egységes megjelenésre. 
Stopperek, megfelelő számú és minőségi cél szükséges. A csapatversenyben résztvevőknek 
magyar versenyzőknek átfogóbb ruházat szükséges, míg az egyéni versenyzőknek elégséges 
egy sapka stb. 

Zemen József javasolta, hogy a verseny megkezdése előtt értékesítésre bocsássunk pólókat, 
kitűzőket, amely bevételét a VB szervezésre fordítanánk. 

 

4. Hunter Field Target OB pályázati kiírásának megbeszélése (Előterjesztő: Vicsotka 
Gyula) 

Aktuálissá vált a verseny kiírása.  

- A pályázat kiírásánál Fejes Tóth István javaslata szerint nem kellene figyelembe venni 
a távolságokat. Az Elnökség 4 igen 1 ellene szavazattal elfogadta 

- A környezet jellegének figyelembe vétele nagyobb arányban pontozódjon. 
Egyhangúan elfogadva 

- A nevezési díjakat meg kell emelni a minimum díj 3 000 Ft. Az Elnökség a 3 ellene, 2 
mellette szavazattal javaslatot elutasította. A kedvezmény megajánlása értelmét 
vesztette. 

A pályázó egyesületeknek jelentkezniük kell a Szövetségnél megrendezési szándékukat. 

A verseny 1 napos verseny lesz. 

pályázat kiírása  április 1. összeállító Zemen József 

pályázat benyújtása  április 29. Budaörs 

eredményhirdetés  június 12 FT OB 

HFT OB    szeptember 04. 

Az időpontokat az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

5. A Szövetség 2010 évi rendes közgyűlésének időpontja, meghirdetése, javasolt témái. 
(Előterjesztő: Dr. Békési László) 

Békési László javaslata a közgyűlésre 2010 május 8. Balinka 1600 óra. Az időpontot az 
Elnökség egyhangúan elfogadta. 



Tervezett napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámoló 
2. Mérleg és Pénzügyi beszámoló, költségvetés elfogadása 
3. Felügyelő bizottság beszámolója  
4. Közhasznúsági beszámoló, annak elfogadása  
5. Sportszövetséggé válás kérdése, tagok felvétele 
6. 2010 évi Field Target Világbajnokság szervezéséről tájékoztatás 
7. Egyebek 

A tervezett napirendi pontokat az Elnökség egyhangúan elfogadta. 

A határidő előtt FB ülés összehívása szükséges. 

6. A 2010 évi közgyűlési szavazatok alakulásának ismertetése az Alapszabály alapján. 
(Előterjesztő: Dr. Békési László) 

A közgyűlés várható létszáma Békési László tájékoztatása szerint a 2009 év végi nagykorú 
versenyzői alapján (1+ minden 5 fő után 1): 

- Bihari Lövészklub  1 
- Csepel Lövész Egylet  1 
- Debreceni Honvéd Sport Egyesület  1 
- Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület  7 
- Honvéd Arrabona Sportegyesület 1 
- Jáki Sportegyesület  3 
- Mátyásföldi Technocoop Lőegylet  1 
- Püspökladányi Városi Lövész- és Tömegsportklub  2 
- Rumcajsz Lövész Egylet  1 
- "SASSZEM" Sportlövész Egyesület  1 
- Simon és Wolf MÁV Lövész és Motoros Sport Klub  1 
- Városi Lövészklub Tatabánya 3 
- Vasnyúl Field Target (Tereplövész) Egyesület 5 
- Visegrádi Erdész Lövész Klub  1 
- Tömegsport Klub Zsira 2 

Összesen 31 képviselő 

 

7. Egyebek 

7.1 MK versenyek és helyi versenyek létszámának alakulása 

Sok a verseny, és a résztvevők száma miatt szabályozásra van szükség. Ez főleg akkor 
hangsúlyos, amikor az MK fordulók időpontjára más versenyek is rászervezésre 
kerülnek. Javaslat, hogy a szövetségi versenyek hétvégéjén más verseny ne legyen.



Ez a javaslat a 2011.-es évtől léphetne életbe. Békési László javasolja, hogy a 
közgyűlés napirendi pontjai között az „Egyebek” alatt kerüljön megvitatásra. Az 
Elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 

7.2 új bankszámla nyitás és a bankszámla feletti rendelkezés kérdése 

A külföldi versenyzők VB regisztrációjának költségeit utalással teljesítik. A szövetség 
jelenlegi bankja az Erste Bank tranzakcióként 2 500 Ft-ot von le. A megbeszélés 
tárgyát képezi, hogy milyen más anyagilag kedvezőbb utalásos lehetőség adódik.  

Az Elnökség úgy dönt, hogy a CIB vagy az AXA Banknál elektronikus Forint és Euró 
folyószámlát nyit és a számlák fölött közösen eljáróként a következő Elnökségi 
tagokat határozza meg: 

- Békési László 

Lakcím: 1029 Budapest, Turul u. 29. 

- Vicsotka Gyula 

Lakcím: 2144 Kerepes, Hold u. 12. 

A javaslatot 3 igen és 2 tartózkodás mellett az Elnökség megszavazta. A 
jelöltek elfogadják a megbízást. 

7.3 sportorvosi szükségessége a versenyeken 

- Az MFTSZ által szervezett versenyeken induló versenyzők csak akkor 
kerüljenek értékelésre, ha érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek. 

A javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta. 

 

Dr. Békési László elnök az ülést lezárta 

Budapest, 2010. március 18. 

 

Levezető Elnök 
Dr. Békési László 

 Jegyzőkönyv vezető 
László Tamás 

 

A jelen jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítjük: 

  

Hitelesítő 1 
Zemen József 

 Hitelesítő 2 
Scheirich Béla 

 


