
HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2005.12.27 K01/2005
Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül kimondják, hogy Magyar Field Target 

Szövetség néven társadalmi szervezetek szövetséget kívánnak létrehozni az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 

rendelkezései szerint

2005.12.27 K02/2005
Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a Magyar Field Target Szövetség 

alapszabály tervezetét, melyet az Alapszabály aláírásával megerősítenek.

2005.12.27 K03/2005

Az alapszabály értelmében lebonyolított  szavazással alapító tagok megválasztják a szövetség elnökét, három igen 

szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Pető László 2890 Tata Akácfa u. 6.  Szavazás eredményeként a Magyar 

Field Target Szövetség elnökségi tagjainak a szüvetség alakuló ülése három igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül megválasztotta Babits Melinda 4130 Derecske Csuklya u. 3. ;Szuhai Gábor 3800 Szikszó Thököly 

u. 5. 

2005.12.27 K04/2005

Az alapszabály értelmében lebonyolított szavazással alapító tagok megválasztják az szövetség három tagú Felügyelő 

Bizottság elnökének három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül Nánási László 2509 Esztergom-

Kertváros Eperjesi út. 93. alatti lakost. Szavazás eredményeként a Magyar Field Target Szövetség Felügyelő Bizottsági 

tagjainak a szövetség alakuló ülése megválasztotta  három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 

Horváth András 4034 Debrecen Vaspálya u. 3. Lukács János 4181 Nádudvar Haladás u. 7. alatti lakosokat

2006.02.15 K01/2006
Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a Magyar Field Target Szövetség 

alapszabály módosítását, melyet az Alapszabály aláírásával megerősítenek.

2006.03.15 K02/2006
Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadják a Magyar Field Target Szövetség 

alapszabály módosítását, melyet az Alapszabály aláírásával megerősítenek.

2006.03.15 K03/2006
Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztják Pető Lászlót a Magyar Field 

Target Szövetség elnökének. Alapító tagok három igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül megválasztják 

Szuhai Gábort a Magyar Field Target Szövetség elnökségi tagjának. 

2007.10.23 K01/2007
Babits László:A 6§ (6) bekezdésben elírás van javasolja, hogy a javításra kerüljön 8§ (2) e) pontra. A javaslatot a 

közgyűlés egyhangúan hét szavazattal elfogadta

2007.10.23 K02/2007
Babits László: Javasolja a közgyűlésnek, hogy fogadjon el tagdíjat, hogy a szövetség működőképesebb lehessen. 

Javasolja a tagdíj mértékének 3000 forintot. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan hét szavazattal elfogadta

2007.10.23 K03/2007
Babits László: Javasolja, hogy már 2007. évre is fizessenek a klubok tagdíjat. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan hét 

szavazattal elfogadta.

2007.10.23 K04/2007
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy kívánja-e az elnökség létszámát öt főre bővíteni. A 

szavazás során a közgyűlés négy igen és három nem szavazattal elfogadta az elnökség bővítését.

2007.10.23 K05/2007

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy Scherich Bélát megválasztjae elnökségi agnak. A 

szavazás során a közgyűlés hét igen szavazattal megválasztotta Scherich Bélát elnökségi tagnak. 

Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy Zemen Józsefet megválasztja-e elnökségi tagnak. A 

szavazás során a közgyűlés hat igen szavazattal és egy tartózkodással megválasztotta Zemen Józsefet elnökségi 

tagnak. 

2007.10.23 K06/2007
Babits László: A 16§ (1) bekezdésben elírás van javasolja, hogy a hivatkozott 13§ c) pontját, 9§ 2) javítsuk ki. A 

javaslatot a közgyűlés egyhangúan hét szavazattal elfogadta.

2007.10.23 K07/2007
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy támogatja-e azt hogy az elnökség kérje meg a 

klubokat, hogy ha lehetőség van rá akkor a nagyteljesítményű légfegyverekkel is biztosítsanak versenyzési 

lehetőséget. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan hét szavazattal elfogadta. 

2007.10.23 K08/2007
Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek, hogy elfogadja-e a versenyek során hogy a Magyar 

Szabvány szerint kerüljön számításra a légfegyverek csőtorkolati energiája. A szabályozást az elnökség harminc 

napon  belül készítse el A javaslatot a közgyűlés egyhangúan, hét szavazattal elfogadta. 

2007.10.23 K09/2007
Babits László: Javasolja hogy a közgyűlés bízza meg az elnökséget a szövetség jövőpolitikájának elkészítésével. A 

javaslatot a közgyűlés egyhangúan, hét szavazattal elfogadta.

2007.10.23 K10/2007
Babits László: Országos Bajnokság időpontja. A közgyűlés egyhangúlag hét szavazattal javasolja az elnökségnek, hogy 

lehetőleg szeptember végére tegye az országos bajnokságot.

2008.05.31 K01/2008

A közgyűlésen minden 5-ik – előző év december 31.-ig minősült – HFTA versenyző után plusz egy képviseleti jog illeti 

meg az egyes egyesületeket. A meghívókon fel kell tüntetni a szavazati joggal rendelkezők számát. 

Babits László: Szavazásra teszi fel a javaslatot a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag 

hét szavazattal elfogadta. 

2008.05.31 K02/2008

B. Vicsotka Gyula a következő javaslatot teszi az alapszabály módosítására : A HFT és FT Magyar Kupa-sorozatok 

lezárásakor a szövetség biztosítsa a díjként kiosztott kupákat. Babits László: Szavazásra teszi fel a javaslatot a 

közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta

2008.05.31 K03/2008

Dr. Gombos László  a Mátyásföldi TECHNOCOOP Lő Egylet részéről a következő előzetesen írásban benyújtott 

javaslatokat ismerteti : a.) Az Alap- és versenyszabályok következetesebb  betartása, illetve a be nem tartás    

szankcionálására dolgozzon ki javaslatot az Elnökség.  - A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az 

elnökség hatáskörébe utalja. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta

2008.05.31 K04/2008

Dr. Gombos László  a Mátyásföldi TECHNOCOOP Lő Egylet részéről a következő előzetesen írásban benyújtott 

javaslatokat ismerteti : b.) A Magyar Kupafordulókon előforduló szervezési hibák (pl.: debreceni Hunter FT MK 

forduló kötelezően előírt testhelyzet, vagy a helyszínen beadott óvás megtárgyalása stb.) kiküszöbölésének 

lehetőségét dolgozza ki az Elnökség. - A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség 

hatáskörébe utalja. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 

2008.05.31 K05/2008

A Szövetség érdekében elvállalt és végzett munkák be nem tartásának más személy általi átvételének lehetőségére 

hozzon megfelelő határozatot az Elnökség, aminek érvényt is tud szerezni. - A levezető elnök javasolja, hogy a 

közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét 

szavazattal elfogadta. 

2008.05.31 K06/2008

A tagok tájékoztatása keretében döntsön a Közgyűlés, hogy az éves, ill. esetleg a rendkívüli Közgyűlés megfelelő 

időpontban, és nem az utolsó pillanatban történő kihirdetése a tagegyesületek részére történjen meg, mint  pl. 

írásbeli levél, melyet postai úton kézbesítenek, valamint a „szövetségi honlapra”, a Hírek közé, esetleg még a futó 

szalagcímbe is beillesztve. Babits László: Szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a 

javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta

2008.05.31 K07/2008

A Közgyűlés előtt beérkező javaslatokat összesítve ne csak az Elnökség ismerhesse meg és készülhessen fel azokra, 

előre, hanem a tagegyesületek is kapják meg, ne csak a közgyűlésen szembesüljenek mások avaslataival. A 

szövetséghez benyújtott javaslatok az egyesületek email címére legyenek megküldve. Babits László: Szavazásra teszi 

fel a kérdést a közgyűlésnek. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
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Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2008.05.31 K08/2008

A Közgyűlések helye jövő évtől kezdődően az ország azon pontjain legyenek, ahol lehetőleg minden tagegyesület 

körülbelül azonos távolságból elérhet. A Derecskei helyszínnel pl. a jáki egyesületet is képviseleti joguk  gyakorlásában 

nagyon nehéz helyzetbe hozza, az útiköltséget nem téríti a Szövetség, így az egyesületi képviselőnek kell annak anyagi 

terheit egyedül állnia. - A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 

szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta.

2008.05.31 K09/2008

 A Szövetség Szervezeti- és Működési szabályzatának megalkotása, amit az Alapszabály már eddig is előírt /18.§ (2) d, 

pontja/. A levezető elnök javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A 

szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag hét szavazattal elfogadta. 

2008.05.31 K10/2008

zdése értelmében az elnökségi ülések nyilvánosak. Ennek értelmében, ha Babits László meghívott vendég és 

tanácskozási joga van, akkor dolgozza ki az Elnökség annak a lehetőségét, hogy ha Skype-on keresztül folyik a 

tárgyalás, aki akar és rendelkezik ehhez megfelelő technikai felszereléssel, az részt vehessen az elnökségi üléseken. 

Tehát előre jelölje meg az időpontot, amikor ülésezik, és azt megfelelő módon hirdesse ki.   A levezető elnök javasolja, 

hogy a közgyűlés a javaslatot az elnökség hatáskörébe utalja. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot egyhangúlag 

hét szavazattal elfogadta. 

2008.05.31 K11/2008
Kalmár Ferenc  javasolja, hogy a közgyűlés kötelezze az elnökséget a következő szabálymódosításra: 7,5J 

kategóriákban a maximalizált céltávolság 40 m legyen  A levezető elnök szavazásra teszi fel a kérdést a közgyűlésnek. 

A szavazás során a közgyűlés a javaslatot hét igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.  

2008.05.31 K12/2008

„A jövőben a Magyar Kupa fordulóinak időpontja előre legyen meghatározva (lehetőleg április és október vége közti 

időpontra) és a rendező egyesületek között sorsolással legyen kiosztva”.  A közgyűlés a sorsolást nem fogadta el, a 

probléma megoldását elnökségi hatáskörbe szeretné helyezni.   A levezető elnök javasolja, hogy a kérdést a közgyűlés 

utalja át elnökségi hatáskörbe, majd szavazásra teszi fel a kérdést. A szavazás során a közgyűlés a javaslatot hat igen 

és egy tartózkodás szavazattal elfogadta.

2008.05.31 K13/2008

Kalmár Ferenc javasolja elnökségi tagnak Vicsotka Gyulát és Fejes Tóth Istvánt. Pető László javasolja elnökségi tagnak 

Babits Lászlót. Babits László levezető elnök a titkos szavazást rendel el. A szavazatokat Pető László elnök összesíti. 

Babits László a szavazás eredményét kihirdeti:  Vicsotka Gyula – hét szavazat  Fejes Tóth István – négy szavazat   

Babits László – három szavazat Megállapítja, hogy Vicsotka Gyula és Fejes Tóth István az 5 fős elnökség új tagjai. 

2009.09.19 K01/2009
Legyen-e a MFTSZ-nek főtitkári pozíciója. A közgyőlés a javaslatot 14 igen 1 tartózkodás és 3 nem szavazattal 

elfogadta

2009.09.19 K01/2009
Az elnökséget megbízzák annak kidolgozására, a következı közgyőlésig tegye nyilvánossá és nyújtsa be elfogadásra. ( 

FŐTITKÁRI POZICÍÓ)A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta

2009.09.19 K01/2009
A fıtitkár személyét az elnökség válassza ki és javasolja, a közgyőlés az elnökség javaslatát erısítse meg. 

A közgyőlés a javaslatot 10 igen és 8 nem szavazattal elfogadta 

2009.09.19 K01/2009
 fıtitkár személyét az elnökség válassza meg. A közgyőlés a javaslatot 8 igen 2 tartózkodás és 8 nem szavazattal nem 

fogadta el. 

2009.09.19 K01/2009
A tisztségviselık mandátuma 3 év legyen. A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. A 

javaslatot Fejes Tóth István és Vicsotka Gyula - elnökségi tagok - is elfogadta, annak ellenére, hogy 5 évre lettek 

megválasztva.

2009.09.19 K01/2009
Fejes Tóth István  ismerteti Pető László MFTSZ elnök levelét, mely szerint 2009.09.18-i hatállyal lemond az elnöki 

tisztségéről.A közgyőlés a lemondást 17 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta.  

2009.09.19 K01/2009
Fejes Tóth István  ismerteti Nánási László MFTSZ felügyelı bizottság elnök levelét, mely szerint 2009.09.18-i hatállyal 

lemond az elnöki tisztségéről A közgyőlés a lemondást 18 igen mellett egyhangúan elfogadta

2009.09.19 K01/2009

Petı László levelében javaslatot tesz Dr.Békési László  személyére a megüresedett elnöki pozíció betöltésére. 

Vicsotka Gyula megállapítja, hogy a közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és a MFTSZ 

újonnan megválasztott elnöke Dr, Békési László. 

2009.09.19 K01/2009
Vicsotka Gyula  titkos szavazást rendel el. A szavazat számláló bizottság a szavazatok összeszámlálása után ismerteti a 

szavazatok alakulását László Tamás 10 szavazatot kapott és Sákovits László 8 szavazatot.  

Vicsotka Gyula megállapítja, hogy a MFTSZ új FB elnöke László Tamás.

2009.09.19 K01/2009
A taggyőlés azon határozata, miszerint az OB-k szeptemberben legyenek megtartva ideiglenesen oldja fel a 2010-ben 

rendezendı VB-re tekintettel. A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal egyhangúan elfogadta

2009.09.19 K01/2009
A 2010 évi FT OB legyen nemzetközi is és a VB helyszínén legyen megtartva  A közgyőlés a javaslatot 18 igen 

szavazattal egyhangúan elfogadta. 

2009.09.19 K02/2009
A 2010-es magyarországi VB szeptemberben kerüljön megrendezésre, emiatt az OB-k júniusban legyenek megtartva. 

A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja.

2009.09.19 K03/2009
A 2010-ben rendezendı VB helyszínét prezentációs pályázat bemutatása után a szövetség rendkívüli közgyőlése 

döntse el, olyan idıben, hogy azt legkésıbb 2009 decemberben ki lehessen hirdetni a nemzetközi nyilvánosság felé.  Ezt 

a pontot a a 7. napirendi pont alatt tárgyalta közgyőlés.

2009.09.19 K04/2009
A versenybírók névsora jelenjen meg a szövetségi honlapon.  A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta és 

kéri az elnökséget a határozat érvényesítésére.

2009.09.19 K05/2009

Az FT szabálykönyvbe kerüljön be az egységes színrendszer alkalmazása a 16J és 7,5J-s kategóriák különbözı céljainak 

jelölésére a következık szerint:               Fekete - közös cél               Sárga - csak 7,5J               Kék - csak 16J.  Így még azt 

is meg lehet csinálni, hogy nem mindig azonos a célszám egy pályán a 7,5 illetve a 16Jnek, de a végén mégis kijön, 

hogy mindkét kategória 50-50 célt teljesít.  Ennek megfelelıen a szabályzatban jelenleg kötelezıen elıírt egy lıállásban 

azonos célszámot elıíró mondatot is át kellene írni.  A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elfogadta, kiegészítve 

a következıkkel: azoknál a pályáknál ahol különböző célszám van, azt a lőállásban is jelezni kell.

2009.09.19 K06/2009
A célokra csak és kizárólag egy lövés adható le,még akkor is ha a versenyző állítja,hogy a célt jól találta el!  A közgyőlés 

18 igen szavazattal a következőképpen fogalmazta át a kérést: A hibásnak jelzett cél csak a vezető versenybíró 

engedélyével lőhető újra.

2009.09.19 K07/2009

 A pályákat a versenyzık csak és kizárólag egymás utáni sorrendben lőhetik meg,az eligazítást követıen kapott 

pályaszámok figyelembe vételével. A pályákat össze-vissza nem lehet meglőni!  A közgyőlés 18 igen szavazattal a 

következıképpen fogalmazta át a kérést: A pályákat csak sorrendben lehet meglıni, ellenkező esetben a teljes pályán 

és az egész csapat pontlevonással szankcionálandó. Ismételt esetben a csapat kizárható.  

2009.09.19 K08/2009
A vezetőbíró a verseny előtt tartson bejárást, ellenőrizze a pályák állapotát, szabályoknak megfelelését.  

A taggyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta.

2009.09.19 K09/2009
 A versenyek előtt az összes célt és KZ-t kötelezően le kell festeni. A taggyűlés a javaslatot 18 igen szavazattal, 

egyhangúan megszavazta

2009.09.19 K10/2009
Az FT és HFT Magyar Kupában, valamint az OB-n, legalább összevont ifjúsági kategória is kerüljön kiírásra.  

A taggyűlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan megszavazta.

2009.09.19 K11/2009
A versenyszervezési hozzájárulás mértéke az ifjúsági versenyzıknél az alapdíjhoz viszonyítva kedvezményesen legyen 

megállapítva (javaslat: a felnőtt nevezési díj 70%-a) A taggyűlés a javaslatot 18 igen szavazattal, egyhangúan 

megszavazta
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Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2009.09.19 K12/2009

A versenybírók számát pontosan meg kellene határozni az OB-n és a Magyar Kupa versenyeken, és a versenybírókat 

a verseny időpontja előtt, előzetesen fel kell kérni a feladat ellátására. Ezeken a versenyeken, amennyiben a 

versenybírók is versenyeznek, akkor a szervezı egyesület biztosítson legalább egy főt, az esetlegesen keletkezı 

akadályok elhárítására, megfelelő szerszámokkal. Amennyiben a versenybírók nem versenyeznek, úgy ez az is 

feladatuk, de ebben az esetben a versenybírói feladat ellátása, díjazás ellenében történjen.  A közgyőlés a javaslatot 

18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 

2009.09.19 K13/2009

Az alapszabály, a minősítési szabály és HFT szabályzat aktualizálása a szövetségi honlapon. A módosítások minél elıbb 

jelenjenek meg a jövıben az aktuális okiratokban, mert nehéz velük úgy dolgozni, hogy több módosítás csak taggyőlés 

illetve elnökségi ülés jegyzıkönyveinek bújása után derül ki.  A közgyőlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi 

jogkörbe utalja

2009.09.19 K14/2009
A mostani átláthatatlan szabályzat egységes keretben történı összefoglalása FT és HFT-re vonatkozóan. Felesleges 

utalásokkal bonyolítani és 3 szabálykönyvben keresgélni. A nem világosan leírt meghatározások átgondolt 

újrafogalmazása.  A közgyűlés a javaslatot 18 igen szavazattal elnökségi jogkörbe utalja. 

2010.05.08 K01/2010

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.
2010.05.08 K01/2010 A közgyűlés 22 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett Szilágyi Sándort elfogadta a felügyelő bizottság tagjának.

2010.05.08 K01/2010

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) 16JA 

javaslatot 11 igen, 3 nem szavazattal, 6 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta.

2010.05.08 K01/2010

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.

2010.05.08 K01/2010

Célok visszahúzója (versenyszabály-módosítás), Vicsotka Gyula elnökségi tag javaslataA 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.

2010.05.08 K01/2010
Célok maximális száma pályánként (versenyszabály-módosítás) A közgyűlés a javaslatokat egyhangúan elnökségi 

hatáskörbe utalta.

2010.05.08 K01/2010

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)

2010.05.08 K01/2010

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.

2010.05.08 K01/2010

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.

2010.05.08 K01/2010
. 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.

2010.05.08 K01/2010
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.

2010.05.08 K01/2010

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.

2010.05.08 K01/2010

5. 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.

201102.12 K01/2011

. A 2010. 11. 20-i rendkívüli elnökségi ülés döntéseinek jóváhagyása Dr Békési László: az elnökségi ülésen két döntés 

született, ezek jóváhagyását kéri a közgyűléstől. 1. A 2010-es Field Target Magyar Kupa VII. fordulójának törlése a 

kupasorozatból A közgyűlés 1 nem és 23 igen szavazattal a döntést jóváhagyta.2. A 2010-es Magyar Kupa 3 legjobb 

eredmény szerint történő értékelése A közgyűlés 5 nem és 18 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a döntést 

jóváhagyta.
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

201102.12 K02/2011

Dr. Békési László: előadja, hogy a legutóbbi tisztségviselő választással is foglalkozó közgyűlésen elhangzottak 

szerint a Nyugat-dunántúli régióból kellene elnökségi tagot választani a régió képviseletére. Kincse Attila:  Kalmár 

Ferencet javasolja elnökségi tagnak, aki a jelölést elfogadta. Vicsotka Gyula:  Boros Pált javasolja elnökségi tagnak, aki 

a jelölést elfogadta  A szavazás eredménye:  Kalmár Ferenc: 14 szavazat Boros Pál: 6 zavazat Tartózkodás: 3  Tehát a 

közgyűlés új elnökségi tagnak 14 szavazattal (a lehetséges szavazatok 60%) Kalmár Ferencet választotta meg

201102.12 K03/2011

Dr. Békési László: javasolja, hogy azon klubokat, amelyek alapszabálya nem felel meg a 2004-es 

sporttörvénynek, a 2010-es elnökségi határozatnak megfelelően a közgyűlés zárja ki a szövetségből. Ezek a 

Debreceni Honvéd SE, a Jáki SE, a Mátyásföldi Technocoop LE és a Tömegsport Klub Zsira. Megjegyzi, hogy a 

Jáki SE és a Tömegsport Klub Zsira versenyzői új egyesületet alapítottak Alpokalja Lövészegyesület néven, 

melynek alapszabálya már megfelel a 2004-es törvénynek, ezért már felvételt is nyert a szövetségbe. 

A nevezett egyesületek kizárását 20 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a közgyűlés megszavazta. 

201102.12 K04/2011

Dr. Békési László: előadja, hogy a Tatabányai Városi Lövészklub bíróságra beadott alapszabálya még nem felel 

meg a törvénynek, így biztosan nem várható jóváhagyó bírósági végzés. Javasolja, hogy a közgyűlés adjon az 

egyesületnek 30 nap haladékot a helyes alapszabály létrehozására. Ez a haladék nem hosszabbítható, ha addig az 

egyesület nem teljesíti a feltételt, automatikusan ki lesz zárva a szövetségből, erről újra közgyűlési döntést hozni már 

nem kell. A javaslatot 21 igen és 2 tartózkodás mellett a közgyűlés elfogadta. 

201102.12 K05/2011

Dr. Békési László: javasolja, hogy mivel az Alpokalja SE a kizárt Jáki SE és Zsirai LK régebbi versenyzőit 

tartalmazza,  2011 évre kapja meg ezen versenyzők után a közgyűlési többletképviseleti jogokat. Ennek 

értelmében – mivel 10 versenyengedélyes versenyzőjük van a közgyűlés napján – az Alpokalja LE összesen 3 

képviselőt delegálhat egy esetleges jövőbeni 2011-es közgyűlésre. A javaslatot a közgyűlés 22 igen és 1 tartózkodás 

mellett elfogadta.  

201102.12 K06/2011

Dr. Békési László: az elmúlt évben a csapatot az FT OB első négy helyezettje, illetve a Magyar Kupa VB előtti 

állása szerinti 4 helyezettje adta. A csapatba kerülési elveket határozza meg a jelen közgyűlés. Ettől függetlenül 

javasolja, hogy a tavalyi VB-n elért kiemelkedő helyezése alapján Fekete-Móró András mindenképpen szerepeljen a 

2011-es VB magyar csapatában. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadt

201102.12 K07/2011

A magyar csapat másik 7 tagját a július végéig esedékes 3 FT MK kupaforduló és az FT Országos Bajnokság két 

külön napjának eredményei alapján felállított rangsor első 7 helyezettje adja. Ez összesen 5 eredmény, amelyből a 3 

legjobb figyelembevételével alakul ki a rangsor a Magyar Kupa értékeléséhez hasonlóan: tehát elsődlegesen a 

helyezésből adódó pontszámok összege, másodlagosan pedig az első helyezetthez viszonyított százalékok összege 

számít. Amennyiben ezen kiválasztottak közül valaki nem vállalja a csapatban való szereplést, illetve a VB-n történő 

részvételt, helyette az e rangsorban soron következő versenyző kerül a csapatba. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan 

elfogadta. 

201102.12 K08/2011
Fejes Tóth István javaslata: A szövetségi FT versenyeken a 15 mm-es célok maximális távolságát növeljük 

meg 25 m-re minden kategóriában, a 25mm-es találati zónájú célok maximális távolságát növeljük meg 40 m-re a 16J-

os kategóriákban. A javaslatot 8 igen, 11 nem és 4 tartózkodás mellett a közgyűlés elutasította.

2011.07.02 K09/2011
Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válás ismételt elhatározása. A közgyűlés az elhatározást 

elfogadta.

2011.07.02 K09/2011
Elnökségi tag választása.A közgyűlés megválasztotta Bozsóki Zoltán, Bognár László, Fejes Tóth István elnökségi 

tagokban

2012.02.25 K01/2012
Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válással kapcsolatos alapszabály módosítás, a szövetség 

nevének módosítása. A közgyűlés megszavazta

2006.05.13 E01/2006
Pető László javasolja az elnökségnek, hogy hivatalos szabálykönyvnek az eddig is alkalmazott szabályzatot fogadja el 

az elnökség. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2006.05.13 E02/2006
Pető László javasolja az elnökségnek, hogy fogadja el a Babits László által kidolgozott sportfegyelmi szabályzatot. A 

javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2006.05.13 E03/2006
Pető László javasolja az elnökségnek, hogy fogadja el a Babits László által kidolgozott igazolási szabályzatot. A 

javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2006.05.13 E03/2006

Pető László elmondja, hogy három klub kérte tagfelvételét a szövetségbe a Csepel Lövészegylet, a Tatbánya Városi 

Lövészklub és Debreceni Honvéd SE. Javasolja mindhárom klub felvételét azzal a kikötéssel, hogy mindhárman írásban 

nyilatkozzanak arról, hogy a szövetség alapszabályát elfogadják. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadt

2006.05.13 E04/2006
Babits Melinda javasolja a szövetségnek, hogy annak könyvvezetését a Könyvelő és Szolgáltató Iroda végezze havi 

2000 Ft-ért. A javaslatot az elnökség két igen szavazattal elfogadta. Babits Melinda mivel személyesen érintett az 

ügyben nem szavazott. 

2007.02.23 E01/2007
Pető László ismerteti az elkészült Hunter Field Target szabálykönyvet, és elfogadásra javasolja, az elnökség tagjai a 

szabálykönyvet egyhangúan elfogadták. 

2007.02.23 E02/2007

Pető László a Magyar Kupa értékelésére a következő javaslatot teszi: „1. Az összesítésnél a Kupa versenyeinek  

legalább a fele + 1 versenyeredményét kell figyelembe venni. (pl.: 7 versenynél 4) 2. A versenyző legjobb eredményei 

kerülnek figyelembevételre. 3. Az egyes versenyek eredményét a versenyző által elért, és  az adott versenyen elérhető 

maximális pont hányadosa adja. Tehát  a kupafordulókban az elért százalékos eredményt számítjuk. 4. A versenyző 

csak egy kategóriában nyerheti meg a Magyar Kupát. Abban a kategóriában, amely az 1. pontban említett feltételnek 

megfelel.” A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták 

2007.02.23 E03/2007
Pető László javasolja az elnökségnek, hogy Ligeti Tamást bízza meg a versenynaptárban szereplő hivatalos versenynek 

koordinálásával. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták

2007.02.23 E04/2007
Pető László Javasolja, hogy a 2007. évi  tagdíj mértéke 1500 forint legyen, mivel műanyag tagsági kártyák készülnek és  

ennek a többletköltsége indokolná a tagdíjemelést. A javaslatot az elnökség tagjai egyhangúlag elfogadták 

2007.06.06 E05/2007
Pető László: Jankó Ferenc sporttársunk felajánlásként vállalta a céloknak a tárolását és karbantartását. A felajánlást az 

elnökség köszönettel elfogadta.

2007.06.06 E06/2007
Pető László: László Tamás sporttársunk vállalta  a nemzetközi kapcsolatok tartását. A felajánlást az elnökség 

köszönettel elfogadta. 

2007.06.06 E07/2007

Babits Melinda: Javasolja az elnökségnek, hogy az egyesületek éves tagdíjat állapítsa meg évi 3000 forintban. 

Babits László: Mivel az egyesületi tagdíj megállapítása közgyűlési hatáskör az elnökség javasolja a közgyűlésnek a 

tagdíj megállapítását. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2007.06.06 E08/2007
Babits Melinda: Javasolja, hogy a szövetség anyagi helyzetének előmozdítása érdekében, a hivatalos HFTA versenyt 

rendező klubok, a verseny bevétele után fizessenek 10% szövetségi hozzájárulást.  Az elnökség a javaslatot 

egyhangúlag elfogadta. 
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2007.06.06 E09/2007

Babits Melinda: Javasolja a versenyrendezési  szabályokat tartalmazó ajánlás elkészítését, amely például tartalmazná, 

hogy minden versenyen legyen hibalehárító ember (range worker). Pető László: Javasolja, hogy idén még csak ajánlás 

formájában míg jövőre már kötelező formában létezzen a versenyrendezési szabály. A javaslatokat az elnökség 

egyhangúlag elfogadta.

2007.06.06 E10/2007
Babits Melinda: Javasolja a bíróképzés megszervezését. A javaslatokat az elnökség egyhangúlag elfogadta, és 

megbízza Babits Lászlót a feladat elvégzésével.

2007.06.06 E11/2007
Babits László: Biztonsági szabályok megalkotását javasolja. A javaslatokat az elnökség egyhangúlag elfogadta, és 

megbízza Babits Lászlót a feladat elvégzésével.

2007.06.06 E12/2007
Pető László:  A szabálykönyvek aktualizálását javasolja. A javaslatokat az elnökség egyhangúlag elfogadta, és megbízza 

Babits Lászlót a feladat elvégzésével.

2007.09.21 E13/2007
Babits Melinda: Javasolja, mivel a jogerős bírósági végzés beérkezett az egyesülettől, vegyük fel tagjaink sorába a 

Mátyásföldi Technocoop Lőegyletet. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2007.09.21 E14/2007

Pető László: Javasolja, hogy a 2007. évi Hunter Field Target Kupa sorsa a következőképpen alakuljon: az év elején 

elindult RSS, RS, R, O kategóriákat a szeptember 22-i hétvégétől csak és kizárólag 7,5 J-os fegyverekkel lőjük, még, ha 

vannak is olyan versenyzők, akiknek a légpuskája tartási engedélybe bejegyzett lőfegyvernek minősül. Akik korábban 

R, O kategóriában lőttek, azok lőjenek most is abban, azért, hogy az év végi értékelésnél legyenek meg a százalékos 

eredményeik, ill., hogy ne „zavarjanak be” az amúgy év elején RSS, RS kategóriában elinduló sporttársaknak. Így az év 

végi értékelésnél az 5 fordulóból a 3 legjobbat gond nélkül ki 

tudjuk számolni bármelyik kategóriában. Az újonnan belépett, lövés közben sűrítő, gyári nyílt irányzékos kategória 

nem lesz az év végén összesítve. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2007.09.21 E15/2007
Pető László:  A HFT kupasorozatot felkarolja a Debreceni Lövészsuli S.E. és év végén felajánlja a kategóriák első három 

helyezettjeinek a kupákat. A felajánlást az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2007.09.21 E16/2007
Babits László:  Javasolja, hogy a Hunter Field Target szabálykönyv kerüljön kiegészítésre egy új kategóriával, „gyári, 

rugós, lövés közben sűrítő, maximum 7,5 Joule torkolati energiával rendelkező, nyílt irányzékos légfegyver”. A 

javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2007.09.21 E17/2007 Babits László: Elfogadásra javasolja a minősítési szabályzatot. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2007.09.21 E18/2007
Pető László: Javasolja, hogy az OB utólagosan  legyen elismerve mint minősítő verseny. A javaslatot az elnökség 

egyhangúlag elfogadta.

2007.10.23 E19/2007
Babits László: felajánlja, hogy a versenyrendezési szabályzatot 2007. nov. 10-ig elkészíti. A felajánlást az elnökség 

egyhangúan elfogadta

2007.10.23 E19/2007

Az elnökség rövid tanácskozás után a következő határozatot hozta a versenysorozatok értékelési szabályairól: 

1. Az összesítésnél a kupaversenyek felénél 1-gyel több verseny eredményét kell figyelembe venni, tehát  pl. 8-ból 5, 

vagy 5-ből 3 eredmény számít. A legjobb eredmények számítandóak be az értékelésbe. 2. Ezen eredmények kettős 

értékelésből származnak. Elsődlegesen a versenyzők helyezéseit pontszámként kell összeadni, és a legkevesebb 

pontot elérő nyeri a kupát. Ha pontegyenlőség van, a másodlagos eredmények döntenek: minden 

versenyen a kategória első helyezettje 100%-ot, a többiek pedig a hozzá képest számított %-ot kapnak, és az 

összesítésben magasabb %-os értéket elérő nyer. 3. a versenyző abban a kategóriában lesz értékelve, amelyben 

teljesítette a szükséges számú versenyt, a különböző kategóriákban elért eredmények nem összesíthetőek. 

2008.01.18 E01/2008

Zemen József javasolta, hogy a versenyszabályzatban a Célhibáknál leírtakat korrigáljuk. Az elnökség megvitatta a 

kérdést. Az elnökség egyhangúlag ennek a szabálypontnak a megváltoztatása mellett döntött. Az elfogadott 

változtatás a következő: Célhibák A.) Amennyiben a helyreállító zsinór elszakad, jelezni kell a versenyigazgatónak, aki 

kijavítja a hibát.B.) Ha a versenyző állítja, hogy bár jól találta el a célt és mégsem működött megfelelően, és óvást 

nyújt be, a következő eljárás a követendő: • Minden versenyző tovább lövi a versenyt a vitatott célt használva. • Ha a 

cél egyetlen alkalommal is eldől akkor az óvást el kell utasítani.      C)  Hibás cél esetén a versenyigazgató a célt törli  a 

versenyből, és az eredményeket ezen cél nélkül  kell számítani mindenkinek. 

2008.01.18 E02/2008

.Napirendi pont - 2008-as versenyengedély kérő lapok beszedése az egyesületektől – Versenyengedélyek legyártása. 

Pető László felkérte Zemen Józsefet, hogy a másnapi versenyre vigyen versenyengedély kérőlapokat és szedje be a 

díjakat. A  versenyengedély díja 1 500 Ft. Pető László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy beindult a honlapon az  

elektronikus ügyintézés is. Döntés született, hogy a versenyengedélyt tartalmazó plasztikkártya ényképes és fénykép 

nélküli kivitelben is érvényes és kiadható.  Fénykép nélküli kártya  esetén a jogosultság 

igazolásához arcképes igazolvány is szükséges. A határozat egyhangúlag elfogadva. 

2008.01.18 E03/2008
Napirendi pont - 2007.10.27-i ülések jegyzőkönyvek feltétele a honlapra. Az elnökség kéri Babits Lászlót, mint a fenti 

ülések jegyzőkönyvvezetőjét, hogy a jegyzőkönyvek minél előbb kerüljenek fel a honlapra. A sürgetést az elnökség 

egyhangúlag támogatja. 

2008.01.18 E04/2008
Napirendi pont – Versenyzői átigazolás után melyik egyesületé az elért eredmény? Jelenleg egyéni teljesítményben 

értékelt a versenyző, ezért jelenleg nem számít az év_közben történő átigazolás sem. A kérdést az elnökség később 

szintén a csapatbajnokság kapcsán tárgyalni fogja. Egyhangúlag elfogadva. 

2008.01.18 E05/2008

A szövetségi versenyrendszerben indulók szabályozása. Az elnökség egyhangú határozatot hozott, hogy  a szövetség 

hivatalos versenyein csak azok szerepelhetnek, akik Field Target versenyengedéllyel rendelkeznek. A Szövetség 

hivatalos versenye a Magyar Kupák és az Országos bajnokság, valamint a Szövetségi rendezésű nemzetközi versenyek. 

Ezeken a versenyeken a szövetség által delegált hivatalos képviselő(k)nek is részt kell vennie. A hivatalos képviselő 

megóvhatja és visszaminősítheti a versenyt  normál (nem minősítő) versennyé, amennyiben annak színvonala és 

rendezése nem felel meg a  versenyszabályban rögzített szövetségi versenyek előírásainak. A javaslatot az elnökség 

egyhangúlag elfogadta. 

2008.01.18 E06/2008
Szövetség honlapjának kezelése. Babits László honlap adminisztrátor mellé  az elnökség egyhangúlag Fejes Tóth 

Istvánt delegálta. Az intézkedéssel kívánják biztosítani a honlap gyorsabb aktualizálását. Előzetes érdeklődésre az 

érintett szóban jelezte, hogy elfogadja a felkérést.

2008.01.18 E07/2008
Vicsotka Gyula versenyszervező hozzáférése az elnökségi fórumhoz. Pető László javaslatát az elnökség egyhangúlag 

elfogadta, és egyben felkéri Babits László fórum adminisztrátort, hogy regisztráció után Vicsotka Gyulát engedje be a 

fórumra. 

2008.01.18 E08/2008
 jelenlegi kevés számú PU kategóriás versenyző OPEN kategóriába sorolása.Az elnökség egyhangúlag megszavazta, 

hogy a PU kategória versenyzőit az OPEN kategóriába sorolják mindaddig, amíg  a PU kategóriában kialakul egy 5 fős 

minősített versenyzői létszám.

2008.01.18 E09/2008

PCP és PS kategóriák versenyzői a 35 méter feletti célokat  is tartalmazó pályákon az első két közeli célra lőjenek 

kétszer a távoli célok helyett. Pető Lászlónak jelezte Sákovits László ezt az igényt, melyet Kalmár Ferenc is támogatott. 

Pető László elnök ismertette a szabálymódosításra vonatkozó javaslatot. Azt az elnökség 

szavazással elutasította. Javaslat 1 igen és 2 nem szavazatot kapott.
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2008.01.18 E10/2008

Minősítő versenyek kritériumai, feltételei és azok ellenőrzése. Minden olyan verseny, ami a Magyar Kupában vagy az 

Országos Bajnokságban lett meghirdetve, abban az esetben felel meg a minősítési elvárásoknak, ha a Magyar Field 

Target versenyszabályoknak megfelel, és  jelen van legalább egy szövetségi képviselő

vagy több, valamint azt a képviselő(k) jóváhagyják. 

2008.02.10 E10/2008
Pető László: Javasolja, hogy mivel a jogerős bírósági végzés beérkezett az egyesülettől, vegyük fel tagjaink sorába Jáki 

Sportegyesületet. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2008.02.10 E11/2008
Babits László: Versenynaptárban szereplő versenyek melyike hivatalos verseny, és melyik nem. Az elnökség rövid 

beszélgetés után a következő egyhangú határozatot hozta a Magyar Kupa fordulók és az Országos bajnokság legyenek 

szövetségi és minősítőversenyek.

2008.02.10 E12/2008
Pető László: Frissített Hunter Field Target versenyszabályok elfogadására tesz javaslatot. Az elnökség a szabályzatot 

egyhangúlag elfogadta. 

2008.02.20 E13/2008
Pető László: Javasolja, hogy mivel a jogerős bírósági végzés beérkezett az egyesülettől, vegyük fel tagjaink sorába 

„Sasszem” Sportlövész Egyesület. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2008.02.27 E14/2008
Pető László: Elmondja hogy a Bihari Lövészklub tagfelvételi kérelmet nyújtott be. Mivel törvényi akadálya nincs 

javasolja az elnökségnek, hogy a szövetség vegye fel tagjai sorába. A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2008.04.27 E15/2008
Babits Melinda: Javasolja, mivel a jogerős bírósági végzés beérkezett az egyesülettől, vegyük fel tagjaink sorába a 

Vasnyúl Field Target Egyesületet, a javaslatot az elnökség 

egyhangúlag elfogadta.

2008.05.31 E16/2008
A versenyek után minden résztvevő versenyzőt kötelezni kell a nevezési lapja leadására, amennyiben nem adja le 0 

ponttal kell szerepeltetni az eredményjegyzékben.Az elnökség a  javaslatot megtárgyalása után négy igen szavazattal 

egyhangúlag elfogadta.

2008.05.31 E17/2008
Ne használhasson két versenyző egy közös fegyvert a verseny során Az elnökség a  javaslatot megtárgyalása után 

négy nem szavazattal egyhangúlag elvetette.

2008.05.31 E18/2008
A verseny megszakításának szabályozása Vicsotka Gyula javaslata alapján. Az enökség a szabály megtárgyalása után 

négy igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a szabályozást.

2008.09.08 E19/2008

A közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgyűlésen

tett javaslatát, miszerint: „Az Alap- és versenyszabályok következetesebb betartása,

illetve a be nem tartás szankcionálására dolgozzon ki javaslatot az Elnökség .Az elnökség teljes egyetértésben a 

következő  választ adja:Az FT szabályzatban a Büntetések B. pontjában szabályozva van a kérdés. A

szankcionálásnál a leírtak szerint kell eljárni. Az elnökség felhívja a versenyszervezők figyelmét, hogy tartassák be a 

leírt szabályt.

2008.09.08 E20/2008

A közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgyűlésen tett javaslatát, miszerint: „A Magyar 

Kupafordulókon el forduló szervezési hibák (pl.: debreceni Hunter FT MK forduló kötelez en el írt testhelyzet, vagy a  

helyszínen beadott óvás megtárgyalása stb.) kiküszöbölésének lehet ségét dolgozza

ki az Elnökség.”Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ  határozatot hozta a kérdésben:Óvást beadni csak az 

eredményhirdetést követ  30 percen belül és kizárólag írásban lehet. Az óvást a versenyigazgatónál kell leadni. A 

versenyigazgató szakértők bevonásával köteles kivizsgálni az óvott eseményt. Az óvás díja 3 000 Ft. Amennyiben az 

óvást benyújtó versenyz nek igaza van, akkor a befizetett pénz visszajár, ha az óvás elutasításra kerül, akkor a 

befizetett összeg a szövetségkasszájába kerül.

2008.09.08 E21/2008

A közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy lésen tett javaslatát, miszerint: „A Szövetség 

érdekében elvállalt és végzett munkák be nem tartásának más személy általi átvételének lehet ségére hozzon 

megfelel határozatot az Elnökség, aminek érvényt is tud szerezni.”Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ  

határozatot hozta a kérdésben: Amennyiben a szövetségi feladatot elvállaló személy nem teljesíti a vállalását 

amegadott határidőre, akkor az Elnök saját hatáskörében 5 napon belül új felelőst jelöljön ki a témára.

2008.09.08 E22/2008

A közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy lésen tett javaslatát, miszerint: „A Közgy lések helye 

jöv  évt l kezd d en az ország azon pontjain legyenek, ahol lehet leg minden tagegyesület körülbelül azonostávolságból 

elérhet. A derecskei helyszínnel pl. a jáki egyesületet is képviseleti joguk gyakorlásában nagyon nehéz helyzetbe 

hozza, az útiköltséget nem téríti a Szövetség, így az egyesületi képvisel nek kell annak anyagi terheit egyedül állnia.”Az 

elnökség 5 – Igen szavazattal a következ  határozatot hozta a kérdésben:

A szövetség közgy lései ezentúl váltakozó helyszíneken lesznek megtartva.

2008.09.08 E23/2008

A közgyűlés elnökségi hatáskörbe utalta dr. Gombos László közgy lésen tett javaslatát, miszerint: „Az Alapszabály 20.§ 

(2) bekezdése értelmében az elnökségi ülések nyilvánosak. Ennek értelmében, ha Babits László meghívott vendég és 

tanácskozási joga van, akkor dolgozza ki az Elnökség annak alehet ségét, hogy ha Skype-on keresztül folyik a tárgyalás, 

aki akar és rendelkezik ehhez megfelel  technikai felszereléssel, az részt vehessen az elnökségi üléseken.Tehát el re 

jelölje meg az id pontot, amikor ülésezik, és azt megfelel  módon

hirdesse ki.”Az elnökség 5 – Igen szavazattal a következ  határozatot hozta a kérdésben:Az elnökségi ülésnek 

megjelölt helyszínen az elnökségi ülések az Alapszabály 20.§(2) bekezdése értelmében nyilvánosak. Az lkövetkez  

elnökségi ülések a szövetséghonlapján a gy lés el tt 1 héttel korábban kihirdetésre kerülnek, a megadott helyszínen 

biztosított lesz az ülés meghallgatása

2008.09.08 E24/2008

: A közgy lés elnökségi hatáskörbe utalta Kalmár Ferenc közgy lésen tett javaslatát, miszerint: „A jöv ben a Magyar 

Kupa fordulóinak id pontja el re legyen meghatározva (lehet leg április és október vége közti id pontra)” Az elnökség 5 

– Nem szavazattal az alábbi indoklás alapján utasította el a javaslatot.A szövetségi versenyszervez  a feladatát jól látta 

el a 2008-as versenynaptár elkészítésekor.

2008.09.08 E25/2008

Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „ Javaslom a Magyar Kupa Hunter Field Target sorozatban a Gyári 

kategória megszüntetését, mivel a versenyz k száma minimális (2 f ). Sajnos a PU kategória sorsára jutott.”Az elnökség 

4 – Igen és 1 – Nem szavazattal a következ  határozatot hozta a kérdésben:A HFT Magyar Kupa Gyári kategória 

versenyz it 2009-t l kezd d en az RS kategóriába sorolják mindaddig, amíg a Gyári kategóriában kialakul egy 5 fős 

minősített versenyzői létszám.

2008.09.08 E26/2008
Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „A Hunter kategóriák újra építése az FT-ben használtak szerint, mivel 

az RSS-ben túlzsúfolt mezőnytlátok ”Az elnökség a következőképpen döntött szavazással: 2 – Igen, 3 - Nem 

szavazattal elutasította a javaslatot, tehát marad a kategória rendszer.

2008.09.08 E27/2008

Vicsotka Gyula javasolta az elnökségi fórumon: „Idén a versenyzők nagy része elér hivatalos min sítést. Kell egy felel s, 

aki összegy jti és kiadja a minősítéseket. A jöv  évi versenyengedélyekben az elért min sítésnek kell

szerepelnie.”Fejes Tóth István vállalta a feladatot, hogy a min sítéseket a szabályzat szerint az elért eredményekb l 

kigyűjti és összesíti.Az elnökség szavazással fogadta el a vállalást, 4 – Igen, 1- Tartózkodás mellett.
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Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2008.09.08 E28/2008

: Scheirich Béla javasolta az elnökségi fórumon: „A célok legkisebb távolságára az FT-ben 9 méter legyen.”

Pet  László szerint a versenyszabályaink minél jobban közelítsenek a nemzetközi szabályokhoz, ahol szerepel a 7 

méteres táv is. Ennek figyelembe vételével és megvitatásával szavazott az elnökség. A javaslat 3 – Nem, 1- Igen és 1 - 

Tartózkodás mellett elutasításra került, azazmarad a 7 méteres alsó határ.

2008.09.08 E29/2008

Scheirich Béla javasolta az elnökségi fórumon: „A szétlövések lefolytatása a következ k szerint történjen: a 

versenybíró bármelyik pályán kiválaszt két célt, melyeket el ször ülve, ha ez nem dönt, akkor térdelve, majd

szükség szerint állva kell leküzdeni.” Az elnökség a javaslatot 4 - Igen és 1 – Nem szavazattal elfogadta, és egyben 

kérika versenybírókat az új szabály alkalmazására

2008.10.09 E30/2008

A Szövetségi honlap, valamint a hozzáférhetőségek aktualizálása.A honlaphoz Fejes Tóth Istvánnak adminisztrátori 

hozzáférése van. A www.fieldtarget.hu domain nevet a szövetség átveszi az eddigi bejegyzőtől. A domain 

karbantartást Fejes Tóth Istvánra bízza. A versenyzői és elnökségi  fórum adminisztrációját Pető László és Fejes Tóth 

István átveszi Babits Lászlótól.Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2008.10.09 E31/2008
Tagfelvétel.A MTTSZ Visegrád Erdész Lövész Klub beadta a hiányzó igazolásokat. A szövetség tagjai sorába felveszi a 

klubot.Az elnökség egyhangúlag elfogadta a felvételt.

2008.10.09 E32/2008

2009. szövetségi versenyek.7 FT  és 7 HFT Magyar Kupa forduló lesz 2009-ben. Értékeléshez 4-4 versenyen kell 

részt venni.A FT és a HFT Országos Bajnokság a Magyar Kupa fordulóktól függet len lesz, a  tagegyesületek számára a 

rendezési jog pályázat útján  nyerhető el. A két OB szeptemberben lesz megtartva.Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2008.10.09 E33/2008

Versenyzői státusszal az a sportoló rendelkezik, aki az adott év január 31-ig kiváltja a versenyengedélyét, illetve új, év 

közben belépett tag esetén a versenyengedély-kérelem jóváhagyásának napjától. Ez esetben a versenyzői fórumot is  

automatikusan, külön regisztráció nélkül  használhatja. Aki  eddig az időpontig  nem váltja ki a versenyengedélyt, 

annak a fórum-hozzáférése le lesz tiltva mindaddig, amíg újra ki nem 

váltja a versenyengedélyt.Érvényes versenyengedéllyel nem rendelkező versenyző a szövetségi versenyeken 

továbbra sem értékelhető. A versenyengedély bármikor kiváltható az alábbi díjak ellenében:- első versenyengedély 

kiváltása, regisztrációval: 1.500 Ft.- versenyengedély-hosszabbítás adott év január 31-ig: 1.500 Ft- versenyengedély-

hosszabbítás adott év január 31. után: 3.000 Ft Az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2009.01.13 E01/2009

Versenybíró-bizottság megalakítása a hamarosan kezdődő versenybíróképzés miatt.Pető László felveti, hogy a 

versenybírói képzés beindításához egy bizottságot kellene alakítani a képzés és feltételrendszer kidolgozására, illetve 

a későbbi vizsgáztatáshoz. Ugyanakkor javasolja, hogy a bizottság 3 (három) tagú legyen. A bizottságba javasolt 

személyek : Pető László, Zemen József és Scheirich Béla. 

A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E02/2009
Versenybírói tanfolyam és -vizsga idejének és helyszínének jóváhagyása. Pető László javaslatot tesz a következő 

helyszínre és időpontra : Püspökladányi Thermál Kemping, 2009.02.07.

A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E03/2009

Nemzetközi kapcsolatokért felelős személyek megválasztása. Pető László javasolja Baranyai Tamást és Bálint Zoltánt, 

hogy László Tamással együtt a nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatokat elvégezzék.

A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E04/2009

Számlázás a 10%-ról és a versenyengedélyekről. Pető László tájékoztatja a jelenlevőket, hogy minden elmaradt 

anyagot átvett Babits Lászlótól, a szövetségi versenyek ( Magyar Kupa sorozat) után járó díjakat mindenkinek 

kiszámlázza és elpostázza. Az elnökség a következő határozatot hozza : A fizetési határidő elmulasztásával a klub 

elveszíti versenyszervezési jogát a Magyar Kupa versenysorozatban  a 2009 évben. A következő években  csak akkor 

rendezhet Magyar Kupa versenyt ha a tartozását rendezte. A határozatot az elnökség  5 igen szavazattal elfogadta.

2009.01.13 E05/2009

Vicsotka Gyula javasolja, hogy a szövetség által kiállított versenyengedélyt a klubok képviselőinek adják át. A 

szövetségi tagdíjakat a klubok szedik be az érintett tagjaiktól és számla ellenében fizetik ki a  szövetségnek. 

A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E06/2009
Pető László javasolja, hogy a 2009-es szezonban a versenyek után járó, szövetségnek fizetendő hozzájárulás a 

nevezési díj 10%-a, de min. 250 Ft legyen személyenként. A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E07/2009
Zemen József felveti, hogy 2009-ben is kellene nemzetközi versenyt szervezni. Pető László javasolja, hogy az Országos 

Bajnokságot 2 napos (szeptember 5-6)  nemzetközi versenynek is kellene nyilvánítani. A verseny helyszíne pályázat 

alapján legyen kiválasztva. A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E08/2009
2009 évi módosított versenyszabályok megírására felelős személy megválasztása, megbízása.Pető László önként 

jelentkezik a versenyszabályzat kidolgozására, átírására.A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség elfogadta.

2009.01.13 E09/2009

Új tagklubok felvétele Pető László ismerteti, hogy a Zsirai MTTSZ lövészklub és a Püspökladányi Városi 

Lövész- és Tömegsportklub felvételét kérte a szövetségbe és javasolja annak felvételét .A lövészklubok minden előírt 

feltételnek megfelelnek, minden kötelező iratot eljuttattak a szövetségnek. A javaslatot 5 igen szavazattal az elnökség 

elfogadta.

2009.03.03 E09/2009
Az elnökség a 2009-es FT és HFT szabályokat elfogadta és jóváhagyta. A versenyszabályok a szövetségi honlapon 

megtekinthetők. A kategóriákat ezen túl magyar nevek azonosítják. A szabályzat 5 igen szavazat mellett elfogadásra 

került.

2009.03.03 E10/2009

A minősítést a versenyen szerepelt célok számából és az elért pontszám szerinti százalékbólkell elérni, meghatározott 

alkalommal azonos kategóriában.

I. osztály: 80% - minimum 3 alkalommal

II. osztály: 70% - minimum 2 alkalommal

III. osztály - 60% - minimum 1 alkalommal

IV. osztály - 40% - minimum 1 alkalommal

A 2009-es minősítési szabály 5- igen szavazattal elfogadásra került.

2009.03.03 E11/2009

Az elnökség a mai nappal felhívja a rendezés iránt érdeklődő egyesületek figyelmét, hogy a FT és HFT Országos 

Bajnokságra 2009. május 31. 24 óráig kell beadni a pályázatot.Az elnökség a pályázatokat 2009. június 20-ig bírálja el 

és az eredményt 2009. június 21-én közzéteszi. A megnyert pályázatot 2009. július 31-ig lehet lemondani, mely 

esetben a második legjobb pályázatot beadó egyesület lép az eredeti helyébe.A elnökség 3 – Igen és 2- Nem 

ellenében hagyta jóvá a dátumokat.

2009.03.03 E12/2009

A versenyszezon megkezdése előtt megvizsgálni, hogy minden érintett egyesület befizette-e a ersenyrendezésből a 

szövetségi hozzájárulást.Pető László tájékoztatta az elnökséget, hogy folyamatban vannak a befizetések és a 

számlázások. Ennek lezárásáról tájékoztatni fogja az elnökséget.A tájékoztatást az elnökség egyhangúlag elfogadta.
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2009.03.03 E13/2009

Idei nemzetközi versenyszervezés kérdése.Az előző elnökségi ülésen elhangzottak szerint a 2009-es Field Target 

Országos Bajnokság és egyben nemzetközi verseny 2 napos lesz. Ezt a pályázók vegyék figyelembe pályázatuk 

beadásánál. A verseny időpontja 2009. szeptember 5-6. A két napon két különböző pályán elért eredmények 

összevontan lesznek értékelve.A javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

2009.03.03 E14/2009

Banki aláírási jogok szabályozása A Magyar Field Target Szövetségnek az Erste Banknál 11600006-00000000-19110932 

számlaszámú folyószámlája felett a továbbiakban Pető László és Fejes Tóth István elnökségi 

tagok rendelkezzenek együttes aláírással.Az elnökség az új aláírókat  5 igen szavazattal elfogadta.

2009.05.19 E15/2009
Zemen József javasolja a HFT szabálykönyben a következő módosítást: a szemgumit, mint kiegészítő eszközt 

használhatja a versenyző a távcsövén.Az elnökség egyhangúlag elfogadta a szabálymódosítást.

2009.07.16 E16/2009

Zemen József javaslata. Pető László kérdezi, hogy van-e ajánlott ügyvédje a javaslattevőnek. Zemen József közli, hogy 

nincs konkrét javaslata az ügyvédi feladatokat ellátó személy kérdésében. Pető László ismerteti, hogy az előírt 

adatokat ismerjük a törvényből, melyeket teljesíteni tudunk. Nem tartja túl nagy jelentőségűnek 

azt, hogy ezt ügyvédre bízzuk.Vicsotka Gyula előadja, hogy nincs idő a várakozásra, mert módosulhat a 

sporttörvény, ami hátrányos lehet számunkra, tehát az idő fontos tényező.Mivel jelenleg  az elnökség tagjai  nem 

ismernek olyan szakirányú ügyvédet, aki ezt biztosítani tudná ezért Pető László vállalja, hogy az előírt anyagokat 2009. 

július 23-ig benyújtja az illetékes bíróságnak, és ezzel elindítja a szakszövetségi feladatokat ellátó szövetséggé válás 

ügyét.Pető László vállalása egyhangú szavazással elfogadásra került.

2009.07.16 E17/2009

Zemen József előadja, hogy az elöltöltősök is adtak be hasonló törvényjavaslatot, melyet sikerült átvinniük. Szerinte el 

kell kezdeni és bejárni ezt a hivatalos utat.Megállapodás születik, hogy a törvénymódosítási javaslat alapjainak, 

pontjainak megfogalmazását az elnökség dolgozza ki Zemen József vezetésével, majd elkészülte után szakirányú 

ügyvéddel szövegezését pontosítsa, majd adja be a szakhatósághoz.Az elnökség egyhangúan elfogadja a 

megállapodást.

2009.07.16 E18/2009

A 2009.06.27-i közgyűlés megvizsgálása törvényességi szempontból.A közgyűlés menete tartalmilag és formailag is 

érvénytelennek tekinthető.Egyhangú - szavazással az elnökség a közgyűlést érvénytelenítette, és megismétlését írja 

elő.Az elnökség a közgyűlés időpontjának 2009. szeptember 19-ét, helyszínnek Budaörsöt 

jelöli ki. A közgyűlés az Országos Hunter Field Target Bajnokság után 16 órai kezdettel lesz megtartva. Az elnökség a 

közgyűlési meghívók postázására Pető László elnököt kéri fel.4 igen – 1 tartózkodás mellett az időpont és helyszín 

elfogadásra került.

2009.09.28 E19/2009
Dr. Békési László javasolja, hogy az elnökség legalább 2 időpontot terjesszen a rendkívüli közgyűlés elé, elsőnek 2010 

okt. 1-2-3 javasolja. Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta.Fejes Tóth István 2010 augusztus  26-27-28-at 

javasolja. Az elnökség a javaslatot 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta.

2009.11.02 E20/2009

versenyen nem résztvevő versenybírók biztosításának kérdése (előterjesztő: Zemen József)Közgyűlésen felmerült 

probléma, ami az Elnökségi ülés hatáskörébe került: biztosítani kellene, hogy a versenyeken legyen független, a 

lövészeten nem résztvevő versenybíró. Határozat:

Az Elnökség a kérdést megvitatta, és a bírók javasolt számára a verseny szintjétől függően a következő 

irányelvet határozza meg:· minden Szövetségi versenyen legyen (Magyar Kupa) egy fő előre, már a versenykiírásban 

szereplő vezető versenybíró, aki a versenyen részt is vehet. Emellett minimum 2 fő segítő versenybíró kijelölése 

szükséges legkésőbb a versenynap előtt.  A versenybírói feladatok közé nem tartozik 

kötelezően a célhibák kijavítása.  A célhibák elhárítását ellátó technikai személyzet és eszközök 

biztosítása a rendező feladata. · Az Országos Bajnokságon és a nemzetközi versenyeken minimum 1 fő, a lövészetben 

részt  nem vevő vezető versenybíró versenykiírásban történő kijelölése szükséges. Emellett minimum 2 fő segítő 

versenybíró kijelölése szükséges legkésőbb a versenynap előtt. A versenybírói feladatok közé nem tartozik kötelezően 

a célhibák kijavítása. A célhibák elhárítását ellátó technikai személyzet és 

2009.11.16 E21/2009
A 2010-ben rendezendő  magyarországi  Field Target VB helyszíne a módosított lőtérengedély  határidőben történő  

bemutatásával végérvényesen eldőlt, a verseny helyszíne a Bánki arborétum lesz.

2009.11.16 E22/2009

Időmérés aktualizálása a VB szabályokhoz Indoklás: A jelenlegi mérésünk nem kompatibilis a VB szabályzattal. A 

kézben szorongatott órák csalásra és visszaélésre adnak lehetőséget a csapatokon belül. Határozati javaslat:

A lövő rendelkezésére álló idő célonként 1 perc + 1 perc felkészülési idő (tehát például 2 célos pálya esetén 3 perc, 3 

célos pálya esetén 4 perc, stb). Az időmérés a lőállásban a célok felhúzása után kezdődik. A stoppert a lőállásban jól 

láthatóan kell elhelyezni (pl.: a pályaszámot jelző táblára, vagy a lövő mellé). A stoppert el 

kell indítani a célok felhúzása után azonnal. A stoppert nem szabad kézben tartani. Megszakítás során (1 sípszó) a 

stoppert meg kell állítani és újra indítani az akadály elhárítását jelző 2 sípszó után. Az el nem indított stopper a 

találatoktól függetlenül a pályán szereplő célok érvénytelenítését (0 pont) jelentheti. A csapattársak etikai kötelessége 

az óra elindítását figyelni, valamint segítséget adhatnak az idő fogyásának jelzésében is. 

A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta

2009.11.16 E23/2009
lehessen térdelő helyzetben a párnát a boka alá is tenni, illetőleg az ezt tiltó részt kivenni a szabályzatból.

Határozati javaslat:A szabálykönyvből a „de csak a térd alatt” rész törlendő.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 

egyhangúlag elfogadta. 

2009.11.16 E24/2009
Mivel jövőre sokkal több openes versenyző lesz, erősen javallott lenne a kupaértékelés visszaállítása a max%-os 

rendszerre, és a mostani helyezés alapú pontozás csak százalékegyenlőség esetén lenne bevetve.A javaslatot az 

Elnökség megtárgyalta és 4 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett elutasította.

2009.11.16 E25/2009

minden helyért szét kelljen lőni pontegyenlőség esetén. Indoklás: Nagyon hasznos lenne, hogy egy kezdő ne akkor 

vegyen részt szétlövésen életében először, amikor végre a dobogóra kerülhetne (és úgyis elidegeskedi), hanem legyen 

már rutinja ebben is.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 3 nem szavazat, 1 igen és 1 tartózkodás mellett 

elutasította.

2009.11.16 E26/2009
FT versenyen a legközelebbi céltávolság 9 méter legyen.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 4 nem szavazat, és 1 

igen mellett elutasította.

2009.11.16 E27/2009
A 15 mm-es célok kihelyezési távolsága 12-20 méter között legyen.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 4 igen 

szavazat és 1 nem szavazat mellett elfogadta.

2009.11.16 E28/2009
Legyen előírt testhelyzetű lövés HFT versenyen.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 4 nem szavazat és 1 igen 

szavazat mellett elutasította.

2009.11.16 E29/2009

A II. és III. osztályú minősítés eléréséhez is három minősítő versenyen elért eredményt kelljen elérni. Az I. és IV. 

osztályú minősítésen nem változtatnánk.Indoklás: A jelenlegi rendszer nem ösztönzi a versenyzőket a minél több 

szövetségi minősítő versenyen történő indulásra.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 2 igen szavazat, 2 nem 

szavazat és egy tartózkodás mellett az Elnök igen szavazatával elfogadta.
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2009.11.16 E30/2009

2010 évi MK fordulók száma (FT, HFT). Maradjon a jelenlegi versenyszám: 7Indoklás: Az idei évben bevezetett 7 

fordulós rendszer és az OB-k elkülönítését beváltnak tartom, ezért javaslom ennek megtartását és a versenynaptár e 

szerint történő elkészítését.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazat mellett elfogadta.

2009.11.16 E31/2009

A szövetségi versenyek ne legyenek összevonva helyi versenyekkel. Indoklás:A jelenlegi összevonásos rendszer 

problémákat okoz, a helyi kategóriák (kezdők) bevezetésében, megszervezésében. Az értékelés emiatt nem egzakt. A 

versenyengedély nélkül indulók problémákat okozhatnak az értékelésben. A szövetségnek fizetendő 10%-os díjak 

kiszámolása is problémás, mert a rendezőnek mindkét rendezvényt finanszíroznia kell. A 

versenyzési díj szétbontása így nem egzakt. Nem érvényesíthető az a korábbi cél, hogy szövetségi versenyeken csak 

versenyengedélyt váltott versenyzők indulhassanak, ezzel ösztönözve a sportolókat a versenyengedély (és ezáltal 

egyesületi tagság) megszerzésére. A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazat mellett elfogadta.

2009.11.16 E32/2009
Szabálymódosító javaslat: Pályabontás: A pályabontás a versenyszervező kötelessége, és az eredményhirdetést még a 

pályabontás előtt meg kell tartani.A javaslatot az Elnökség megtárgyalta és 5 igen szavazat mellett elfogadta.

2009.11.16 E33/2009

A 2009. október 17-i közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy Gombos László szakmai javaslatait (edzések, 

versenyzői felkészítések) a következı elnökségi ülés hatáskörébe utalja.Az Elnökség megvizsgálta Dr. Gombos László 

felvetését, és egyhangú szavazással megállapította, hogy ezen feladatok egyesületi hatáskörbe tartoznak. 

2009.12.03 E34/2009

2009.11.19.-én a győri székhelyű Honvéd Arrabona Sportegyesület tagfelvételi kérelmet adott 

be, amelyhez az összes szükséges dokumentumot mellékelte.  A dokumentumok alapján 

megállapítható, hogy a felvételnek törvényi akadálya nincs. Dr. Békési László javasolja, hogy 

az egyesületet a Szövetség vegye fel tagjai sorába, egyben az egyesület mentesüljön a 2009 

évi tagdíj befizetése alól, és 2010-től kelljen tagdíjat fizetnie.

Az elnökség egyhangúan elfogadta a felvételt.

2009.12.03 E35/2009

Vicsotka Gyula versenyszervező elkészítette a 2010 évi versenynaptár-tervezetet, ami figyelembe veszi a nagyobb 

külföldi versenyek időpontjait is:

2010. március 13. HFT-1

2010. március 27. FT-1

2010. április 10. HFT-2

2010. május 8. FT-2

2010. május 29. HFT-3

2010. június 12-13 FT-OB

2010. június 26. HFT-4

2010. július 24. FT-3

2010. augusztus 7. HFT-52010. augusztus 21. FT-4

2010. szeptember 4. HFT-OB

2010. szeptember 11. FT-5

2010. október 1-3. FT VB

2010. október 16. HFT-6

2010. október 30. FT-6

2010. november 13. HFT-7

2010. november 20. FT-7

Az FT és HFT Magyar Kupa egyaránt 7-7 versenyből áll, a kupákban való értékelhetőséghez legalább 4 versenyen kell 

részt venni.Zemen József javasolja, hogy a HFT OB is két napos nemzetközi verseny legyen. Az 

elnökség a HFT OB pályázatának kiírásában figyelembe veszi a javaslatot.Az elnökség a jövő évi szövetségi 

2009.12.03 E36/2009

2010 évi FT/HFT  versenyszabályzat módosítása (előterjesztő: Dr. Békési László)Dr. Békési László előadja, hogy a 2009. 

11.16-i elnökségi ülésen megszavazott, az időmérésre vonatkozó szabálykönyv-módosítással kapcsolatban kifogások 

merültek fel a versenyzők részéről. Javasolja, hogy az elnökség vizsgálja felül a módosítást.Dr. Békési László javaslata 

az időméréssel kapcsolatban:17.2. Miután a versenyző megkapta a pályáját az előző lövőtől, és elfoglalja a lőállást, az 

időmérés elkezdődik, az időmérő órát el kell indítani.

17.3. Ha a lőállás elfoglalásával a versenyző túlzottan késlekedik, a pályabíró akár időmegvonással is büntetheti.Az 

javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

2009.12.03 E37/2009
FT versenyen az előírt testhelyzetű célok angol mintára 40 mm-sek legyenek és az 

angol max 40 méter (45 yard) távval megegyező távolságig lehessen kirakni.

Az javaslatot az elnökség 2 igen és 3 nem szavazattal elutasította.

2009.12.03 E38/2009
A tusából oldalra kinyúló támasztékokat ne engedélyezzük.Az javaslatot az elnökség 1 igen és 4 nem szavazattal 

elutasította.

2009.12.03 E39/2009
HFT versenyen előagymagasítás engedélyezett legyen a mostani 150 mm magasságig. Ne kelljen ezért új tusát 

faragni.Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.
2009.12.03 E40/2009 HFT versenyen lehessen vállkampót használni.Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

2009.12.03 E41/2009

Zemen József javaslata a szabályzat 23-as pontjának megváltoztatására: 23. Büntetések 23.1. Azt, aki szándékosan, 

vagy súlyosan megsérti a lövészeti szabályokat, a biztonsági előírásokat, vagy csal, azonnali hatállyal ki kell zárni a 

versenyből. Aki sportszerűtlenül viselkedik, vagy enyhébb szabálysértést követ el, figyelmeztetni kell. A figyelmeztetés 

tényét a kijelölt versenybíró a pontozólapon feltüntetni. A második 

figyelmeztetés után ki kell zárni a versenyzőt. 23.2. A kizárás után a versenysorozat következő versenyén sem indulhat 

el a versenyző.23.3. A csapatok tagjainak kötelessége a versenyszabályok betartása és betartatása. 

Ha egy csapatban a szabályok betartását és betartatását figyelmen kívül hagyják, és nem büntetik (például a többszöri 

célra történő rálövést, céltévesztési hibát, hibásan leadott lövést, hibás testhelyzetet stb.), és ezt egy másik csapat 

tagja jelzi a versenybírónak, akkor a csapat összes tagját (nem csak a vétkes lövőt) 1-1 pont 

levonásával kell büntetni.Az javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

2009.12.03 E42/2009
Tájékoztatás az elnöki átadás-átvétel folyamatáról (előterjesztő: Dr. Békési László)Dr. Békési László előadja, hogy a  

hátralévő  dokumentumok átvételével az átadás-átvételi folyamat rendben lezajlott.A tájékoztatást az elnökség 

egyhangúan elfogadta.

K : közgyűlési határozat
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2010.01.12 E01/2010

A WFTF kifogásolta, hogy néhány szabályunk mintha ellentmondana a WFTF gerincszabályainak,és kéri, hogy 

tisztázzuk ezeket az eltéréseket. Az eltérésekről A WFTF Elnöke egy listát küldött, amely alapján az elnökség e 

napirendi pontot végigtárgyalta: 

• FT szabálykönyv 1.6:  

Ezzel kapcsolatban kifogásolják, hogy miért nem lehet állítani a térd és válltámaszokat verseny közben. 

• Szabálymódosítási javaslat: 

1.6. A fegyveren a verseny ideje alatt a sebességállítás tilos. A lőállásban csak a lőidőn belül engedélyezett az összes 

kiegészítő (pl váll és térdtámasz) állítása.  A lőálláson kívül ezeket a kiegészítőket nem lehet állítani vagy cserélni. 

2010.01.12 E01/2010

FT szabálykönyv 5.2:  

A fegyverre szerelhető tartozékok körében kérdezik, hogy a széljelző lehet-e digitális is. 

• Szabálymódosítási javaslat: 

- széljelző (hagyományos vagy digitális egyaránt, lehet a távcsövön vagy a fegyveren) A fenti módosítási avaslatot az 

elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2010.01.12 E02/2010

• FT szabálykönyv 5.1:  

Hogyan mérjük az ülőpárna magasságát? 

• Javaslat: 

(A magasságot két sík lemez közé fogva kell mérni.)A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2010.01.12 E03/2010

FT szabálykönyv 5.3 

A megengedett kesztyű leírása: Mi az a kemény betét, ami elfogadható? 

• Javaslat: 

5.3.1 A kesztyűben nem lehet acél-, vagy más kemény anyagú belső váz. (Az ISSF kesztyűk használata engedélyezett.)   

2010.01.12 E04/2010

FT szabálykönyv 7.2:  

Mennyi idővel történhet még a verseny után a sebességmérés?

• Javaslat: 

Az ellenőrzés történhet a verseny előtt, és a verseny ideje alatt a vezető versenybíró (versenyigazgató) belátása 

szerint. A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2010.01.12 E05/2010

FT Szabálykönyv 12.4 , 12.5:  

Mi történik a többi lövővel, amikor fegyverhiba van? 

• Javaslat: 

12.4. A belövő pályát csak a verseny előtt szabad használni, illetve rendkívüli esetben csak a vezető versenybíró 

döntése alapján verseny közben is.

12.5. pont:  törlésre kerül 

A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

2010.01.12 E06/2010

FT szabálykönyv 11.6 és 14.1:  

A célok számozásával kapcsolatban kérdezték, hogy a célok esetleges elhelyezkedése felül írja-e a célok számozását. 

• Javaslat: 

11.6 Nemzetközi versenyen minden célt külön meg kell számozni. 

• Javaslat: 

14.1. A célokat a számozás sorrendjében kell meglőni. Amennyiben a célok nincsenek megszámozva, akkor a 

következő sorrendben kell a célokat leküzdeni:                                                                                                                      A 

fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

2010.01.12 E07/2010

FT Szabálykönyv 5.4:  

Egyszeres fegyverszíj használatát engedélyezi a WFTF szabálykönyv, de a magyar tiltja. 

• Javaslat: 

5.4 Egyszeres fegyverszíj használható lövés közben  a fegyver tartására is, de nem 

rögzíthető semmilyen módon a versenyző ruházatához. 5.4.1 Kétszeres fegyverszíj, hám, heveder használata tilos! 

A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

2010.01.12 E08/2010

FT Szabálykönyv 6.1:  

A WFTF szabálykönyv bármilyen ruházat viselését engedélyezi, a magyar nem. A lövészkabát használata a WFTF 

szabálykönyvben nem tiltott, a magyarban igen. 

• Javaslat: 

6.1 Bármilyen ruházat viselhető. 

A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

2010.01.12 E09/2010

FT Szabálykönyv 16.1: A különböző testhelyzetekben használható kiegészítő felszerelések körének pontosabb 

meghatározása. 

• Javaslat: 

16.1. A lövő számára bármilyen testhelyzet megengedett, ha nincs más előírva. Testhelyzetek lehetnek: fekvő, ülő, 

álló és térdelő, azonban a versenyző nem támaszthatja meg a testét vagy fegyverét semmivel(puskatámasz, szék, 

asztal, fa, tereptárgy, bipod stb.). A fegyvert a lövő csak a kezével és a testével tarthatja, illetve támaszthatja. 

16.2. Fekvő testhelyzetben a fegyver és az alkar nem támasztható hozzá semmihez, ülőpárna nem használható. 

Viszont használható takaró. 

16.3. Ülő testhelyzetben használható az ülőpárna.  

16.4. Térdelő testhelyzetben a versenyző a talajt három ponton érintheti: az egyik láb talpával a talajon, a másik 

lábának térdével, és a térdelő láb lábujjaival. Ülőpárna használható, a hátul lévő láb és térd tisztán tartásához, akár a 

bokát is támaszthatja. A lábra ráülni abban az esetben szabad, ha a lábfej és a lábszár 90 fokot zár be..  

16.5. Álló testhelyzetben csak a talp érintheti a talajt

A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta

2010.01.12 E10/2010

HFT Szabálykönyv harmonizálása:  

A fegyverszíj használata itt se legyen tilos 

• Javaslat: Ne tiltsuk a fegyverszíj használatát a szabálykönyvben. Át kell dolgozni a szabálykönyvet is az FT 

szabálykönyv pontjainak logikája szerint. A fenti módosítási javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

2010.01.12 E11/2010

A 2010 évi versenyengedély kártyák kiadása ugyanúgy laminált formában történik, mint tavaly. Az igények 

összegyűjtésének határideje 2010. január 31. Ezután kerül elkészítésre valamennyi kártya. A versenyengedély 

érvényessége 2011. Január 31 lesz.  A versenyengedélyek kiadásával egyidejűleg a nyilvántartási kartonok is átnézésre 

kerülnek. Felelős: Fejes Tóth István A javaslatot az elnökség 4 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett elfogadta. 

K : közgyűlési határozat
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2010.03.08 E12/2010

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.

2010.03.08 E13/2010
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.

2010.10.15 E14/2010

Azok az egyesületek, akik nem felelnek meg a 2004-es sporttörvényben lévő sportegyesület definíciójának, és ezáltal 

hátráltatják a Magyar Field Target Szövetség szakszövetési feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válását, azok 

nem rendezhetnek szövetségi versenyt (Magyar Kupa,  Országos Bajnokság) a 

2011-es évben. A javaslat: 4 igen – 1 tartózkodás mellett elfogadva.

2010.11.20 E15/2010

Az MFTSZ elnökségi tagjai az ülés megkezdése előtt a versenyben és a Magyar Kupa lebonyolításában és 

végeredményében érdekelt VALAMENNYI versenyző véleményét előzetesen kikérték.  

Ezek alapján az Elnökség a következő egyhangú döntést hozta:  

A 2010.11.20-i VII. forduló nem volt érvényes MK forduló.. 

2010.11.20 E16/2010
Ezek alapján az elnökség a kérést megtárgyalta, és a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel a

következő egyhangú rendkívüli elnökségi döntés született: Az eredeti szabállyal ellentétben 2010-ben 3 FT MK forduló 

alapján születik meg a Magyar Kupa végeredménye. 

2010.12.02 E17/2010

Az elnökségi hatáskörbe utalt kérdésekről az Elnökség a következő határozatokat hozta: 

Valamennyi, az elnökségi hatáskörbe utalt javaslatot az Elnökség egyhangúan, 4 szavazattal elfogadta: 

- Ajánlás szintjén az Elnökség elfogadta, hogy a versenyszervező nyúlós vagy átlátszó visszahúzó zsinórt

lehetőleg ne használjon. 

- Egy pályán maximum összesen 4 cél kerülhet elhelyezésre (pl.: 2 fekete 1-1 színes, 4 fekete). 

- A maximális tévedés a távolsági határokra kihelyezett céloknál 1 méter lehet felfelé. 

- Ajánlás szintjén az Elnökség elfogadta, hogy a helyi versenyeken is lehetőleg legyen időmérés, amennyiben 

nincsen, akkor az külön kerüljön feltüntetésre a versenykiírásban. 

- Amennyiben a meghibásodott, vagy óvás miatt kivett  célok száma eléri a célok számának 10%-t, akkor a 

versenyt érvényteleníteni kell. (Ebben az egy kérdésben nem egyhangú volt a szavazás, hanem 3 igen, és 1 

nem mellett került elfogadásra.)

2010.12.02 E18/2010
FT Szabálykönyv 13.6, és 13.7-es pont:  

A legtávolabbi 15mm találati zónával rendelkező cél 25m távolságra lehet (16,3 J és 7,5 J egyaránt!). 

A javaslatot az Elnökség egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta. 

2010.12.02 E19/2010
FT Szabálykönyv 13.6-os pont:  

A legtávolabbi 25mm találati zónával rendelkező cél 40m távolságra lehet (16,3J kategória csak!). 

A javaslatot az Elnökség egyhangúlag, 4 igen szavazattal elfogadta.

2010.12.02 E20/2010

Az Alpokalja Lövészegyesület nevében Kincse Attila  Elnök hivatalosan kéri az egyesületük felvételét a Magyar Field 

Target Szövetség tagjainak sorába. Az Egyesület a tagfelvételi kérelmet, az Alapszabályt és a bírósági végzést 

hivatalosan megküldte. Az Elnökség a dokumentumok megvizsgálása után egyhangúlag a tagfelvétel támogatása 

mellett döntött 2011január 1-i hatállyal. 

2010.12.02 E21/2010

A Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség Versenybírói Bizottsága ezzel hivatalosan megalakult. Elnöke: Pető 

László, tagjai: Scheirich Béla és Zemen József. Az Elnökség a Versenyellenőri funkció bevezetésével kapcsolatosan a 

kezdeti intézkedéseket megtette, a szabálykönyvekben a feladatokat leírta. A versenyellenőrök a Versenybírói 

bizottság vezetője által az ország területét lefedő módon a versenybírók közül rövidesen felkérésre kerülnek, és 

oktatásban részesülnek tevékenységüket illetően. 2011-től minden Magyar Kupa fordulóra a verseny szervezőjének 

egy versenyellenőrt fel kell kérnie. A jelenlegi versenybírók bírói engedélye 2010 december 31-én lejár. Az aktív 

versenybírók engedélye a Versenybírói Bizottság elbírálása alapján részben meghosszabbításra kerül két évvel, mert 

lényeges versenyszabály-módosítás nem történt. Képzést és vizsgát csak az új bírók esetében tervezünk. Az új bírói 

igazolványok a VB-re kiadott igazolványoknak megfelelően kártya formátumúak lesznek. A későbbiekben a 

versenybírók osztályozásra fognak kerülni. 

2010.12.02 E22/2010

Szövegszerű javaslat: 

A minősítés alapja a versenyző által elért pontszám és a versenyen elérhető maximális pontszám hányadosaként 

kapott százalékos eredmény. A másodosztályú minősítéshez egy alkalommal kell minősítő versenyen 40%-os 

eredményt elérni. Az elsőosztályú minősítéshez egy alkalommal kell minősítő versenyen 60%-os eredményt elérni. A 

mester osztályú minősítéshez két alkalommal kell minősítő versenyen 70%-os eredményt elérni. A nagymester 

osztályú minősítéshez három alkalommal kell minősítő versenyen 80%-os eredményt elérni. A mester- vagy 

nagymester osztályú minősítéshez csak azonos kategóriában elért eredmények vehetőek figyelembe. Fenti javaslatot 

az Elnökség egyhangúan elfogadta,  és meghatalmazza az Elnököt, hogy a szabályzatot ennek megfelelően módosítsa 

és kiadja.

2010.12.02 E23/2010

Szövetségi javaslat:  

- A használható fegyverszíj leírása és használatának pontos meghatározása szükséges. A fegyver elején és

hátulján rögzített, a fegyver hordására is alkalmas egyszeres fegyverszíj használatát támogatjuk, de a lasszó 

használatát nem támogatjuk.  

- A cél minden testhelyzetből való láthatósága a távcsőn keresztül legyen értendő.  

- A fegyverek sebességének mérésekor tűrési értéket kell megállapítani. 

- Az időmérés egységesítésének kérdése, a jelenlegi megtartása. 

- A 15 mm Kill Zone megtartása, és 25 méterig történő kihelyezése. 

- A 25 mm Kill Zone kihelyezése 40 méterig. 

Az Elnökség megbízza László Tamást (mint WFTF kapcsolattartót, hogy a fenti javaslatokat e-mailen a WFTF 

elnökének elküldje. 

2010.12.02 E24/2010

Az Elnökség úgy dönt, hogy a CIB Banknál lévő Forint és Euró folyószámla második aláírójának – a korábbi egyik 

elnökségi tag, Vicsotka Gyula lemondása miatt - második személyként, az Elnökkel közösen eljáróként a  következő 

Elnökségi tagot határozza meg: 

- Zemen József, Lakcím: 2225 Üllő, Ócsai út 51.. 

A javaslatot 3 igen és 1 tartózkodás mellett az Elnökség megszavazta. A jelölt elfogadja a megbízást. 

2011.01.21 E01/2011
2010 évi Field Target VB költségvetésének lezárása, jóváhagyása.(előterjesztő: Dr. Békési László) Az előterjesztést az 

elnökség megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta, a közgyűlés számára beterjeszthetőnek javasolta. 

K : közgyűlési határozat
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2011.01.21 E02/2011

A 2010. december 02-i  Elnökségi ülés versenyszabályzat módosításainak megbeszélése, felülvizsgálata. 

A 2010. december 2-i kérdéses határozatok a következők voltak: 

- FT Szabálykönyv 13.6, és 13.7-es pont:  

A legtávolabbi 15mm találati zónával rendelkező cél 25m távolságra lehet (16,3 J és 7,5 J egyaránt!).

- FT Szabálykönyv 13.6-os pont:  

A legtávolabbi 25mm találati zónával rendelkező cél 40m távolságra lehet (16,3J kategória csak!).

Az elnökség  a korábbi határozatait egyhangúan visszavonta, és a soron következő közgyűlés elé terjeszti 

megbeszélésre. 

2011.01.21 E03/2011

DLSE által szervezendő új évenkénti nemzetközi "Nyírerdő Nagydíj" Open verseny, és annak összevonása az 

egyik HFT MK fordulóval. (meghívott: Pető László) Pető László csatlakozott az üléshez 21:10-kor, és előadta hogy a 

DLSE egy évenkénti azonos időpontban megrendezendő nemzetközi versenysorozatot indítana. Ez minden évben a 

„Madarak, fák ünnepe – Május 10”közelében, ebben az évben Május 6-7-én kerülne megrendezésre a Nyírerdő Zrt 

támogatásával.  A verseny péntekszombati napokon kerülne megrendezésre FT/HFT vegyes versenyként, és nem csak 

versenyengedélyesek indulhatnak rajta. Ebben az évben a HFT MK III. fordulója ezzel a versennyel együtt kerülne 

megrendezésre. Lehet külön is nevezni.Az Elnökség a javaslatot megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta, jó 

kezdeményezésnek tartja

2011.01.21 E04/2011
TAGFELVÉTEL: A Cívis Lövész Sportegyesület (4032 Debrecen, Nyék u. 99., képviselő: Tarsoly Károly)  kéri 

felvételét a Magyar Field Target Szövetségbe. Alapszabályát, és bírósági bejegyzését előírásszerűen 

mellékelte. A tagfelvételt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta

2011.02.11 E05/2011
A Budai Lövész Egylet Sportegyesület (1022 Budapest, Alvinci út , képviselő: Gombos László titkár)  kéri 

felvételét a Magyar Field Target Szövetségbe. Kérelmét, Alapszabályát, és bírósági bejegyzését előírásszerűen 

mellékelte.  A tagfelvételt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.  

2011.02.11 E06/2011

Pető László, a versenybírói bizottság vezetője írásban javasolja, hogy a 2010. december 31-ig érvényes bírói 

igazolványokat minden továbbképzés nélkül 2014. december 31-ig hosszabbítsuk meg azoknak a bíróinknak, akik 

gyakorlatban vannak, tehát látni őket versenyeken. Ők a következők: Zemen József, Fejes Tóth István, Szabó Ferenc 

István, Sas Ferenc, Szilágyi Sándor, Scheirich Béla, Sákovits László, Baranyai Tamás, Kincse Attila, Derdák Szabolcs, 

Bálint Zoltán, Boros Pál, Vicsotka Gyula, Dr. Békési László, Fülöp Gábor, Tóth Mihály, Pető László. Az igazolvány, az új 

formátumú kártya legyen. A bírói igazolvány sportorvosi engedéllyel (kék könyv 

sportorvosi bejegyzése) együtt érvényes. A napirendi pontot az elnökség 4 igen szavazat mellett egyhangúlag 

elfogadta. 

2011.02.11 E07/2011

Pető László, a versenybírói bizottság vezetője írásban javasolja az alábbi személyeket versenyellenőri funkció 

ellátására: Fejes Tóth István, Sákovits László, Boros Pál, Sas Ferenc Antal,  dr. Békési László, Zemen József, Scheirich 

Béla, Pető László, Baranyai Tamás, Vicsotka Gyula, Szilágyi Sándor A napirendi pontot az elnökség 4 igen szavazat 

mellett egyhangúlag elfogadta a felsorolt személyeket illetően. 

2011.02.20 E08/2011

2011 évi Field Target OB pályázatának értékelése és a rendező Egyesület kihirdetése 

A Magyar Field Target Szövetség Elnöksége 2011. január 21-én pályázatot írt ki a 2011 évi FT OB 

megrendezésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 12. Budaörs 15:00 óra (a közgyűlés 

kezdete) volt. Az előírt határidőig 2 egyesület nyújtotta be pályázatát: DLSE, SASSZEM SE. Mindkét 

pályázat érvényes volt. 

A pályázatok kiadott szempontok szerinti értékelése alapján a DLSE pályázata 106 pontot ért, 

SASSZEM SE pályázata 113 pontot. Ezek alapján 2011-ben július 30-31-én a SASSZEM SE rendezi a 

Field Target OB és III. Hungarian Open versenyt, Bodajkon a Tölgyes tábor tereplőterén.  

Ezzel együtt a korábbi elnökségi ülésen kihirdetettek szerint a versenynaptárunkban módosulás történik az 

alábbiak szerint: az eredetileg Július 30-ra szintén a SASSZEM SE által szervezendő HFT MK5. forduló 

átkerül Július 2-ra és Móri helyszínre, míg az eredetileg Július 2-3-ra tervezett FT OB átkerül a fentebb 

2011.02.20 E09/2011

A Dabasi Tereplövész (Field Target) Sportegyesület (2373 Dabas, Martinovics u 54.), képviselő: Asztalnok 

Tibor elnök)  kéri felvételét a Magyar Field Target Szövetségbe. Kérelmét, 2004 évi I tv-nek megfelelő

Alapszabályát, és bírósági bejegyzését előírásszerűen mellékelte.  

A tagfelvételt az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta

2011.04.11 E10/2011

A Miskolci Sportlövész SE  (3526 Miskolc, Szeles u 49., képviselő: Menyhárt Attila elnök)  kéri felvételét a

Magyar Field Target Szövetségbe. Kérelmét, 2004 évi I tv-nek megfelelő Alapszabályát, és bírósági

bejegyzését és adószám-igazolását előírásszerűen mellékelte. 

A tagfelvételt az elnökség 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

2011.04.11 E11/2011

. FIELD-TARGET.HU domain név megvásárlása

A domain-név jelenlegi tulajdonosa felajánlotta a domain nevet 50 ezer Ft + ÁFA áron. Az Elnökség

véleménye alapján 30 ezer Ft + ÁFA áron tegyünk ajánlatot a domainnév megvételére. A javaslatot az

elnökség egyhangúan elfogadta.

2011.04.11 E12/2011

. tavalyi Field Target VB zászlók eladása az olaszoknak 

Az olasz VB rendező FT Szövetség megvásárolná a tavalyi VB során használt nemzeti zászlókat (összesen

19 db-ot) 250 EUR áron. Későbbi nemzetközi verseny rendezése esetén majd gondoskodunk zászlóról, de

ezt a lehetőséget használjuk ki. A javaslatot az elnökség egyhangúan elfogadta.

2011.06.21 E13/2011

Tagfelvétel: Fekete Sólyom Lövész Sportklub

A Fekete Sólyom Lövész Sportklub Sportegyesület (2071 Páty, Bacsó Béla u 5.), képviselő: Sárai

Szabó Ferenc elnök, Putz Tünde szakosztályvezető) kéri felvételét a Magyar Field Target

Szövetségbe. Kérelmét, 2004 évi I tv-nek megfelelő Alapszabályát, és jogerős bírósági bejegyzését,

nullás adóigazolását előírásszerűen mellékelte. 

A tagfelvételt az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

2011.06.21 E14/2011

2011 évi HFT OB pályázati kiírásának megbeszélése. Az elnökség megbeszélése alapján a 2008.05.31-i Közgyűlés 5. 

napirendi pontjában hozott Országos Bajnokságok megrendezésére vonatkozó pályázati kiírási rendszer 

felülvizsgálatra szorul. Az elnökség úgy látja, hogy a pályáztatás a jelenlegi rendszerben nem tartható fent. Felmerül, 

hogy az OB-ket a jövőben a Szövetség rendezze. Ekkor a lehetséges helyszínről az elnökség döntene. A kérdést a 

soron következő Közgyűlésen meg kell tárgyalni.

A javaslatot az elnökség 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta.

K : közgyűlési határozat
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HATÁROZATOK KÖNYVE Magyar Field Target (Tereplövész) 
Országos Sportági Szövetség

Dátum Száma Határozat Megjegyzés

2011.06.21 E15/2011

Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válásunk ügyében érkezett bírósági hiánypótlás miatti 

Rendkívüli Közgyűlés összehívása A HBM-i bíróság levele alapján pontosítani kell a 2009 októberi közgyűlés 

határozatát a 2. oldalSportszövetséggé válással kapcsolatban. Emiatt ez elnökség egyhangú döntéssel rendkívüli 

közgyűlés összehívását javasolja: A RK Közgyűlés javasolt Időpontja: 2011. július 02. - 15.00 óra Helyszín: Mór. (HFT 

MK 4. forduló után)

Javasolt napirendi pontok:

1. Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válás ismételt elhatározása -Alapszabálymódosítás

2. Elnökségi tag választás

3. A 2008.05.31-i Közgyűlés 5. napirendi pontjában hozott Országos Bajnokságok megrendezésére vonatkozó 

pályázati kiírási rendszer felülvizsgálata - a 2011 évi HFT OB rendezésének kérdése 

4. A Magyar Kupa (és a versenykezelő) helyezési és pontozási rendszerének felülvizsgálata

5. 2012 évi Magyar Kupafordulók rendezési jogai szétosztásának megbeszélése

6. Egyebek - beterjesztett javaslatok

Az elnökség felkéri az elnököt, hogy a formális meghívókat haladéktalanul küldje szét.

2011.07.30 E16/2011

Banki második aláíró személyének megválasztása 

Az Elnökség úgy dönt, hogy a CIB Banknál lévő Forint és Euró folyószámla második aláírójának második személyként, 

az Elnökkel közösen eljáróként a következő Elnökségi tagot határozza meg:  Bognár László (an. Tóth Anna Ilona, 

Lakcím: 9028 Győr Pattantyús u 63., szig sz 380848 HA) A javaslatot 5 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

A jelölt elfogadja a megbízást. 

2011.07.30 E17/2011
Az elnökség egyhangúlag úgy dönt, hogy a Szövetség ERSTE Bankos bankszámláját megszünteti. Ezen a számlán aláíró 

Dr. Békési László, és Fejes Tóth István voltak.

2012.01.13 E01/2012

OB-k rendezőinek kiválasztási módja

Az elnökség a napirendi pontot megtárgyalta. Az OB-k rendezési elvénél az eddigi pályázatos rendszer nem váltotta be 

a hozzá fűzött reményeket, emiatt az elnökség azt javasolja, hogy a VB rendezésénél megismert "rotációs" rendszer 

alapján legyenek meghatározva a magyar FT és HFT Országos Bajnokságok rendezői.  

A Szövetség tagegyesületei a szövetségi honlapon szereplő, betűrendben lévő egyesületi lista alapján kaphatnak jogot 

az FT és a HFT OB rendezésére: 

http://www.fieldtarget.hu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=13&lang=hu  

Egy adott évben a soron következő (a listában az előző évi rendezőt követő) egyesület jogosult elsődlegesen az OB 

megrendezésére. Amennyiben nem vállalja, a rendezési jog a következő egyesületé, és így tovább. Ha a listában 

szereplő utolsó egyesület sem vállal rendezést, akkor a lista elejéről folytatódik a sorrend. Hogy az adott évi OB-k 

rendezője és helyszíne mielőbb  kiderüljön, az összes tagegyesületnek írásban (e-mailben) nyilatkoznia kell adott év 

február 28-ig, hogy amennyiben rájuk kerül a sor, meg kívánják-e rendezni az OB-t, és milyen helyszínen. Csak  olyan 

helyszín jelölhető meg, ahol MK forduló már korábban megrendezésre került, és az OB szokásos színvonalának és 

célszámának megfelelő verseny lebonyolítható. A beérkezett nyilatkozatok alapján a betűrendi lista sorrendje szerinti 

2012.01.13 E02/2012

HFT szabálymódosítások: időmérés eltörlése, előírt testhelyzetek bevezetése

2.1 Időmérés eltörlése: 3 nem, 1 igen, 1 tartózkodás 

Az elnökség a javaslatot elvetette. 

2.2 Legyen előírt testhelyzet a HFT-ben: 3 igen, 1 nem,  1 tartózkodás 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2.3 Egy HFT MK fordulón 2-4 db álló és 2-4 db térdelő előírt testhelyzetű célt kell kihelyezni: 5 igen 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2.3 2012-től az FT és HFT Magyar Kupa versenyei kategóriánként 50 célból álljanak: 5 Igen 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2012.01.13 E03/2012
Közgyűlés időpontja, felkészülés a közgyűlésre. Békési László: A 2012 évi rendes közgyűlés időpontjának 2012. május 

26-át javaslom az FT MK3 fordulót követően. A rendes közgyűlésen teljes tisztújítást tartunk.  Az elnökség a javaslatot 

egyhangúan elfogadta.

2012.01.13 E04/2012
Fejes Tóth István javaslata: a 2012-es HFT OB egynapos verseny legyen, 2 turnusban, turnusonként 30-30 (összesen 

60) céllal. 3 igen, 1 nem,  1 tartózkodás 

Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

2012.05.23 E05/2012
Aláírási címpéldány, banki aláírások – Bálint Zoltán és Bognár László a javasolt két aláíró személy.  

Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta.

2012.05.23 E06/2012
Fórum moderátorok a fieldtarget.hu-hoz 

Javaslat: Sipka Péter, Szilágyi Sándor. Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta
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