
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos Sportági  Szövetség 
Elnökségi ülés 

2012. október  10. (Szerda) 20 óra 
Skype konferencia 

Résztvevők: Bálint Zoltán elnök, valamint Fejes Tóth István, Bognár László; Szilágyi Sándor 
elnökségi tagok, Bolechláv János FB elnök és Bozsoki Zoltán FB tag. Vendég: Boros Pál 
Bálint Zoltán megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség 4 tagja jelen van, az ülés 
határozatképes. 
Jegyzőkönyv-vezetésre az elnökségi tagok felkérik Bozsoki Zoltánt, aki a jelölést elfogadja. 
Az Elnökség a jegyzőkönyvvezetőt 4 igen szavazattal elfogadja. 
Jegyzőkönyv-hitelesítésre az elnökségi tagok felkérik Bognár Lászlót, aki a jelölést elfogadja. 
Az Elnökség a jegyzőkönyv-hitelesítőt 4 igen szavazattal elfogadja. 

Napirendi pontok: 
1. ideiglenes versenyengedély: 

A javaslatot az elnökség visszavonta. 
2. az utolsó elnökségi ülésen megbeszéltek összegzése: 

• Formaruha: szponzor keresés, tervezés. 
Felelős: Koszonits Zoltán 
Folyamatban van. 
• Szövetségi chrony + órák + mellények: mindig a következő MK szervezőnél legyen, 
majd a verseny után juttassa el a soron következőhöz.  
A záró magyar kupa forduló után leltárt kell csinálni a táska tartalmáról. Az első 
átadási jegyzőkönyvhöz képest a hiányt pótolni kell 
• Szabálykönyvek átnézése, módosítása – határidő június 30. Felelős: Szilágyi  
Sándor, Fejes Tóth István 
Megtörtént, de a HFT szabályok további módosítása lehet szükséges az angol 
szabályzathoz való igazodás céljából. A részleteket az elnökség a későbbiekben 
dolgozza ki. 
Boros Pál javaslata: versenyellenőr készítsen jegyzőkönyvet a verseny megkezdése 
előtt, melyben rögzíti a feltűnőségeket. 
20:59-kor Kozma Ferenc csatlakozott az elnökségi üléshez 
21:10-kor Koszonits Zoltán csatlakozott az elnökségi üléshez 
• Kategóriák módosítása, meghatározása – Az elnökség a közgyűlésig alakítja ki 
álláspontját, javaslatait. (Következő lehetséges közgyűlési időpont az FT OB után, 
szeptember 22-23 Dabas) 
Az elnökség 4 igen 1 nem arányú szavazata alapján javasolja a közgyűlésnek a 
jelenlegi kategóriák megtartását. 
• Határozatok könyvének elkészítése 
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 30. 
Megtörtént, felkerült a szövetségi honlapra. 
Aláírási címpéldány, banki aláírások – Bálint Zoltán és Bognár László a javasolt két 
aláíró személy. 
Még nem történt meg. 
• Fegyver megszerzési ajánlás – Rendőrség – ORFK 
Felelős Bálint Zoltán és Koszonits Zoltán, határidő július 31. 
Rendőrség második levele is megérkezett, Bálint Zoltán elnök ismertette a tartalmát: 
a hatóságok további egyeztetés miatt időt kérnek a szövetségtől 
• Könyvelő: Dr Békési László könyvelője volt eddig. Bálint Zoltán könyvelője 60 
ezerért vállalja, ellenjavaslatokat várja (kb 100 ki- és bejövő számla, főkönyv, 
mérleg). 



Régi könyvelő (Pri-Ma-Da Szolgáltató Bt.) marad évi 15000 Ft-ért.  
• Versenyengedély: felmerült a műanyag kártya alkalmazása a jelenlegi laminált 
helyett. Az elnökség arra a megállapításra jutott, hogy ha szükséges változtatni, 
akkor a kártyanyomtató magas ára miatt a kártyákat bérgyártásban (kb. 200 Ft/db) 
lehet elkészíttetni. 
Az elnökség 5 igen szavazattal a jelenlegi laminált versenyengedély megtartása 
mellett szavazott. 

3. nemzetközi szabályzat változása - vélemény kialakítása 
•Az elnökség nem tekinti aktuálisnak a napirendi pontot, a nemzetközi szabályzatban 
nincs szükség változásra. 

4. A főtitkári pályázatra beérkezett jelentkezések kiértékelése: 
•Babits László elküldte a végzettségét igazoló dokumentumokat.  
Az elnökség 4 igen és 1 nem szavazat arányban elfogadta a pályázatot, a közgyűlés 
dönt a személy elfogadásáról. 

 
5. Egyéb: 

•Jövő évi magyar csapat összeállítása a VB-re: 
Május 31.-ig meg kell tartani az Országos Bajnokságot. Az elnökség egyhangúan úgy 
döntött, hogy az OB-n első 8 helyezett kvalifikálja magát a magyar csapatba. Ha 
közülük bármelyik nem tud indulni a VB-n, a helyezések szerint soron következő 
versenyző lép a helyébe. 

 
Az elnökségi ülést Bálint Zoltán elnök 23:25-kor lezárta. 
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Bozsoki Zoltán 

jegyzőkönyvvezető 
 

------------------------------------------------- 
Bognár László 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


