
Elnökségi ülés jegyzőkönyv 
 

Dátum:  2015. március 9. 

Idő:  20:00 

Helye:  Skype konferencia 

 

Résztvevők: 

Bognár László  Elnök 

Sipka Péter  Elnökségi tag 

Fejes Tóth István Elnökségi tag 

Szilágyi Sándor  Elnökségi tag 

Boros Pál  Elnökségi tag 

 

Németh Zsolt  vendég – KFC SE Field Target Szakosztály vezetője 

 

Bognár László elnök az ülést 20:00-kor megnyitja.  

 
A jegyzőkönyv vezetésére Sipka Pétert, a jegyzőkönyv hitelesítésére Fejes Tóth Istvánt kérik fel, akik a 
felkérést elfogadják. 
 
Napirendi Pontok: 
- Elnökségen belüli munkamegosztás 
- FT EB 2016 
- reklám 
- új szakágak felvétele 
- további javaslatok az egyesületektől 
 
A napirendi pontokhoz további javaslat nem érkezett.  
 
 
A napirendi pontokat az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 

1. Elnökségen belüli munkamegosztás 
 
Bognár László elnök felvetette, hogy a szövetségen belül a felmerülő feladatok függvényében az 
elnökségi tagok között a munkák jobban szét legyenek osztva. 
Az elnökségi tagok a felvetéssel egyetértettek. A felosztás a felmerülő munkák, feladatok 
függvényében folyamatosan történik. 
 
Határozat nem született. 
 
 

2. FT  EB  2016 
 
A Magyar Szövetség a 2016 évi Field Target Európa Bajnokság rendezési jogát  megnyerte. 
A rendezéssel kapcsolatos előzetes feladatokat Bognár László elnök az elnökségi tagok között közzé 
teszi. 
 



A további szervezési munkák előtt  
-  be kell szerezni az igazságügyi szakértői véleményt az ideiglenes lőtér engedély megszerzése 

céljából.  Felelős: Sipka Péter  
- terület tulajdonosával beszélni kell.  Felelős: Németh Zsolt 

 
Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 
  
 

3. Reklám 
 
Promóciós film készítésére lehetőség van, amit a megfelelő internetes felületeken és elektronikus 
médiákban terjeszteni lehetne.  
 
Határozat nem született. 
 

4. Új szakág felvétele 
 
 
A MAPOSZ szakágként szeretne csatlakozni  a  Magyar Field Target Szövetséghez.  
Butkai Csaba által készített tervezetet az elnökség tagjai a tervezetet tanulmányozzák. 
A következő elnökségi ülésen fog az elnökség dönteni a csatlakozásról. 
 
Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
 

5. külföldi versenyzők szövetségi versenyen való indulása 
 
Külföldi versenyzők szövetségi versenyen indulhatnak ha, 
 

- tagja olyan egyesületnek , amely tagja a szövetségnek 
- kiváltja a szövetségi versenyengedélyt 
- rendelkezik sportorvosi engedéllyel 

 
mint a magyar sportolók. 
 
Az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta. 
 
 
Bognár László elnök az ülést  22:10-kor bezárta. 
 
 
 
 
 
 
       Sipka Péter       Fejes Tóth István 
Jegyzőkönyvvezető              Jegyzökőnyv-hitelesítő 
 


