JEGYZŐKÖNYV
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
Elnökségi ülés
2011. február 20. (Vasárnap) 20.00 óra
Skype konferencia

Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József, Scheirich Béla, Kalmár
Ferenc elnökségi tagok. Dr. Békési László megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség minden tagja
jelen van, az ülés határozatképes.
Jegyzőkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Kalmár Ferencet, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a
jegyzőkönyvvezetőt 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Zemen Józsefet, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség
a jegyzőkönyv-hitelesítőt 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Napirendi pontok:
1. 2011 évi FT-OB pályázatának értékelése, és a győztes kiválasztása
2. Egyebek:
a) Tagfelvétel: Dabasi Tereplövész (Field Target) SE felvétele a Magyar Field Target
Szövetségbe.
b) 2011 február 12-i HFT MK1 forduló szervezésével kapcsolatos észrevétel megbeszélése.
A Napirendi pontokat az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiakban tárgyalja.

1. 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
jelzett Július 30-31-re.
2. Egyebek:
a) TAGFELVÉTEL
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.
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b) 2010. február 12-i HFT Magyar Kupa forduló szervezésével kapcsolatos észrevétel
megbeszélése
A Vasnyúl FTE az alábbi észrevételt tette 02.19-én emailben:
A soron következő elnökségi ülésre kérem beterjeszteni a FT szövetségi fórumon süket fülekre talált
problémát!
Tárgy: Az idén megrendezett 1. HFT Magyar kupaforduló szándékos szabálytalan megrendezésével
kapcsolatos probléma kivizsgálását kérném!
A VELK nem rendezhetett volna kupát , míg a bíróság nem tartja nyilván mint sport egyesület!
Javaslom a szabály betartását amit az ilyen eseményekre vonatkozóan hozott létre a szövetség!
Tehát a nevezések visszafizetése, a szövetségi hozzájárulás megfizetése!
Határozottan tiltakozom az ellen hogy egy későbbi időpontban megrendezhesse a versenyt, hiszen a
szabály egyértelműen rendelkezik az ilyen esetekről!
Ugyanis félre vezető módon ( ….” pénteken be lett adva a bíróságon….”) nyilatkozatával hozta a
tudomásunkra a rendezési jogát!
Mivel ez igazán akkor derült ki a számomra amikor a szabálykönyvet(szabályzatot ) áttanulmányozva
összehasonlítottam az ott elhangzottakkal!
Megkérnélek arra hogy a tárgyaláson szíveskedj megjelenni, és hallgatólagosan figyelni az eseményeket.
Mivel ez nyílt ülésnek számit ezért ,bárki részt vehet rajta!
A legnagyobb problémát ott látom, hogy az elnökség igen erős összefonódása egyéni érdekeket tart szem
előtt, és olyan dolgokat kér számon másoktól amit a egyes kluboktól nem, és ezt megpróbálja palástolni!

Dr. Békési László elnök tájékoztatja az elnökséget az alábbiakról:
A 02.12 HFT MK1 versenyt a versenynaptár készítésekor SENKI nem akarta elvállalni, az sokáig üresen állt.
Majd, némi unszolásom után, a Budai Lövész Egylet jelentkezett, hogy akkor ők megrendeznék, a lőtérnyitás
miatt jól jönne nekik.
A közgyűlés időpontjának kijelölése megtörtént erre az időpontra, és erre a helyszínre.
A BLE titkára (Gombos Laci) jelezte a verseny előtt mintegy 2 héttel, hogy nincsen meg a bírósági bejegyző
végzésük (tehát hivatalosan még semmilyen végzésük nincsen arról hogy léteznek és nem is tagok a
Szövetségben emiatt), és emiatt rendezze inkább más a versenyt. A rendező egyesület neve sokáig üressé
vált a kiírásban, már reklamációk érkeztek emiatt.
A Vasnyúl nem akarta a versenyt megrendezni. Maradt a középső régióban a VELK.
A VELK is nehezen akarta elvállalni a versenyszervezést, először nem is akarta a versenyt megrendezni.
Egyeztetések zajlottak a BLE-vel. Hosszas megbeszélések után alakult úgy, hogy a VELK rendezze meg a
versenyt.
A verseny előtti napokban (kb 1 héttel) Gombos Laci jelezte, hogy megkapták a BLE bírósági bejegyző
végzését, és így őket csak a verseny előtti pénteki elnökségi ülésen vettük fel a tagjaink közé.
A VELK egyébként 2010 dec 31-i ülésén döntött az alapszabály módosításról, a kommunikáció arról szólt,
hogy beadásra került a bíróságra a megváltoztatott alapszabály. Mint később kiderült ez a beadás a bírósági
érkeztető bélyegző alapján ez 2011. február 11-e volt.
A verseny megrendezésével kapcsolatosan színvonalbeli probléma nem volt, a verseny végén óvás nem
érkezett.
A fenti észrevétel jóval később érkezett.
A helyes döntés talán az lett volna, ha a Szövetség rendezi meg az I. magyar kupa fordulót, tekintettel arra,
hogy eddigi szokásainkhoz híven a közgyűléseket egy kupaforduló versenye utáni időpontban tartottuk.
Másfelől az elnök ragaszkodott ahhoz, hogy a forduló - rendező híján - ne maradjon el.
A helyzet szokatlan volt, nem fordult még elő, hogy ne akarjon senki versenyt rendezni, vagy az, hogy egy a
régióban lévő egyesület ne segítsen a verseny megrendezésében. (A Vasnyúl egyébként segített, bérleti
díjat kért a célokért, azt meg is kapta a verseny után.)
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A kérdést az elnökség megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:
A későbbiekben - a 2011-02-12-i közgyűlés óta - már csak az lehet tagja az Szövetségnek, akit a közgyűlés
döntése nem zárt ki, illetve az alapszabály módosítása folyamatban van, vagy új tagként akkor kerül
felvételre, hogyha az alapszabálya a kívánalmaknak megfelel. Emiatt az elnökség 2010-12-02 i döntése
okafogyottá vált.
A kérdéses 2011-02-12-i verseny rendezésével kapcsolatosan senkit nem ért jogosulatlan hátrány vagy
előny.
Fentiek alapján az elnökség hosszas megbeszélés után a következő döntésre jutott.
A verseny megrendezésével kapcsolatosan elmarasztaló döntést a rendező egyesület részére nem hoz.
Ugyanakkor elismeri, hogy az elnökség nem járt el kellő alapossággal a verseny rendezési körülményeinek
előzetes vizsgálata ügyében, és kijelenti, hogy a későbbiekben jobban odafigyel a szabályok következetes
betartására, egyben elnézést kér a nem egyértelmű megfogalmazásért.

Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 22:37-kor lezárta.

Kalmár Ferenc
Jegyzőkönyvvezető

Zemen József
Jegyzőkönyv-hitelesítő

3

