
 

JEGYZŐKÖNYV 

ELNÖKSÉGI ÜLÉS 

 
Helye: Skype konferencia 

Ideje:  2017. december 1. 18:00  

 

Jelen vannak: 

Bognár László elnök 

Németh Zsolt elnökségi tag 

Sipka Péter elnökségi tag 

 

20:00-tól 

Szilágyi Sándor 

Sutyinszki István 

 

Bognár László 18:00-kor az ülést megnyitja. 

 

Jegyzőkönyv vezetőnek Sipka Pétert kérik fel. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Németh Zsoltot kérik fel. 

 

Sipka Péter és Németh Zsolt a felkérést elfogadják. 

 

 

Bognár László a napirendi pontoknak a következőket javasolja: 

 

Napirendi pontok: 

1. 2018 évi versenynaptár 
2. HFT versenyszabályzat módosítása 
3. Versenybírói és ellenőri szabályzat kialakítása 
4. 2018 évi versenyszervezési ajánlás 
5. Szövetségi hozzájárulási díjak felülvizsgálata 
6. Nemzetközi versenyekre történő csapatösszeállítás szabályozása 
7. 20:00 'Kérdések órája' 

 

A javasolt napirendi pontokat  

3 igen  

szavazattal az elnökségi ülés elfogadta. 

 

 

Napirend előtt az elnökségi ülés a szakágvezetők kiválasztásával kapcsolatban a következőket  

állapítja meg: 

A szövetségi fórumon a versenyzői szekcióban indítani kell egy topikot  a HFT és  FT szakágvezetők 

kiválasztásával kapcsolatban. Ebben a topikban a szövetség versenyzői javaslatot tehetnek a 

szakágvezető személyére és jelentkezhetnek azok is, akik elvállalnák  a HFT vagy FT szakágvezetői 



pozíciót. A topik célja, hogy olyan személy kerüljön kiválasztásra, aki élvezi a versenyzők teljes körű 

támogatását. 

 Az Elnökség ajánlása a HFT szakágvezetői pozícióra: Bánóczi Csaba. 

  

 

1. 2018. évi versenynaptár 

 

Az elnökség ezúton is megköszöni Fejes Tóth Istvánnak a 2018. évi versenynaptár előzetes 

megtervezését. 

 

Az elnökségi ülés a jegyzőkönyv  mellékleteként szereplő ’2018. évi versenynaptár’-t  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

Az elnökség lehetőséget ad az egyesületeknek arra, hogy az adott hétvégén a versenyt a naptárban 

megadott szombati nap helyett   vasárnap rendezzék meg. Ezt az egyesületnek jelezni és indokolni 

kell a versenyre történő jelentkezéskor.  

 

Az elnökségi ülés a versenynap áthelyezésére történő határozatot 

3 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

 

2. HFT versenyszabályzat módosítása 

 

Az Elnökség megköszöni a szabályzat módosítással kapcsolatban tett észrevételeket és javaslatokat, a 

DLSE, PVLK, TVLK és KFC SE képviselőinek. Sajnálatosan nem minden egyesület fejtette ki a 

véleményét a módosításokkal kapcsolatban, ami jelentősen elősegítette volna egy szélesebb 

konszenzuson alapuló szabálykönyv kialakítását. 

A 2018. évi versenyév felétől az elnökség várja a visszajelzéseket a módosított szabálykönyvről. Erre  a 

szövetségi fórumon a versenyzői szekcióban egy topik lesz nyitva. Az összegyűlt tapasztalatokat és 

visszajelzéseket a versenyév végén az Elnökség megvitatja és szükséges változtatásokat a következő 

versenyévre megteszi. 

 

Az elnökségi ülés a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő ’Hunting Field target versenyszabályzat’-ot  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 

3. Versenybírói és versenyellenőri szabályzat kialakítása 

 

a., Az Elnökség a meglévő bírói és versenyellenőri engedélyeket visszavonja. 

Az elnökségi ülés  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 



 

b., Az Elnökség a visszavont bírói engedéllyel rendelkezők közül 

 

- II. osztályú bírói minősítést ad, aki 3 éven belül legalább 7  szövetségi versenyen vett részt  és 3 éven 

belül tett  bírói vizsgát. Aki az új szabályozás szerint kiesik a bírók közül, de volt bírói vizsgája az 

térítésmentesen vizsgázhat majd újra, ha az egyéb feltételeknek megfelel. 

 - I. osztályú és versenyellenőri bírói  minősítést ad, aki 3 éven belül legalább 9 szövetségi versenyen 

vett részt.  

 

II. osztályú bírói minősítést kap: 

Báder Gergely 

Füle Miklós 

Jakab Miklós 

Nagy Róbert 

Sutyinszki István 

Sütő Péter 

 

I.  osztály úbírói és versenyellenőri  minősítést kap: 

Bánóczi Csaba 

Bognár László 

Boros Pál 

Fejes Tóth István 

Németh Zsolt 

Sas Ferenc 

Sipka Péter 

Szilágyi Sándor 

 

Az elnökségi ülés a fenti minősítési beosztásokat 

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 

Az elnökségi ülés a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő ’Bírói és versenyellenőri szabályzat’-ot  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 

 

4.  2019 évi versenyszervezés ajánlás 

 

Az elnökségi ülés a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő ’  FT és HFT Magyar Kupa versenyek 

rendezési irányelvei’-t  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 



 

 

Az elnökségi ülés a jegyzőkönyv mellékleteként szereplő ’  Klub versenyek rendezési irányelvei’-t  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 

 

Klubversenyek összevonhatók MK fordulókkal. Az épített pályának az MK forduló adott szakági 

feltételeinek kell megfelelnie.  A versenyen az MK forduló versenyzői mindenben elsőbbséget 

élveznek. 

 

Az elnökségi ülés a fenti, versenyek összevonásra vonatkozó javaslatot  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 
5. Szövetségi hozzájárulási díjak felülvizsgálata 

 
A klubok által a Szövetségnek fizetendő hozzájárulást a verseny nevezési díjbevétele után kell 

megfizetni, ami 

- szövetségi verseny esetén 10 % 

- klubverseny esetén 10 %, de maximum 5000 Ft. 

 

2018. január 1-től versenyengedély díja:  3000 Ft  

 

A díjakat évente felülvizsgálatra kerülnek. 

 

Az elnökségi ülés a fenti díjmódosításokat  

3 igen  

szavazattal elfogadta. 

 

 

6. Nemzetközi versenyekre történő csapatösszeállítás szabályozása 

 

A szövetségi fórumon a versenyzői szekcióban topikot kell nyitni, ahol a versenyzők a javaslataikat 

megtehetik. Az Elnökség a szabályzat kialakítását később alakítja ki, a beérkezett javaslatok 

függvényében. 

 

 

 

7. Kérdések órája 

 

A kérdések órájához Szilágyi Sándor és Sutyinszki István csatlakozott.  



Érdemi kérdés a Szövetség bírósági beadványával kapcsolatban volt. Bognár László elmondta, hogy a 

bíróságon az ügy folyamatban van. A bíróság által hozott határozat függvényében fognak a további 

lépések történni. Amennyiben szükséges az Elnökség közgyűlést fog kiírni. Szilágyi Sándor felhívta az 

Elnökség figyelmét, hogy a bírósági ügy mielőbbi rendezése teremtené meg az alapot a Szövetségnek 

pályázatok benyújtására, továbbá ügyvédi segítséget ajánlott az ügy minél előbbi sikeres 

lebonyolításához.  Az elnökség megköszöni Szilágy Sándornak, hogy személyesen érdeklődött a 

Debreceni Bíróságnál a beadvánnyal kapcsolatos problémák iránt, és a kapott információk átadásával 

segítette az ügyben való tisztán látást, ami reményeink szerint meggyorsítja az ügyintézést. 

 

 

Bognár László az elnökségi ülést 21:40-kor bezárta 

 

k.m.f 

 

 

ELNÖK 

 

 

Jegyzököny vezető                                                                                       Jegyzőkönyv hitesítő 

 


