
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség

Elnökségi ülés
2011. április 11. (Hétfő) 20.00 óra

Skype konferencia

Résztvevők: Dr. Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József, Scheirich Béla, Kalmár  
Ferenc elnökségi tagok, Faller István és Baranyai Tamás meghívottak. Dr. Békési László megnyitja az ülést.  
Megállapítja, hogy az Elnökség minden tagja jelen van, az ülés határozatképes. 

Jegyzőkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Dr. Békési Lászlót, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség  
a jegyzőkönyvvezetőt 4  igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Scheirich Béla, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a  
jegyzőkönyvhitelesítőt 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.

Napirendi pontok: 

1. Tagfelvétel: Miskolci Sportlövész SE 
2. Alapszabály módosító javaslat megbeszélése Elnökségi tagok választásáról/delegálásáról. 

(Dönteni Közgyűlés dönthet, itt javaslatról van szó.)
3. Egyebek: 

- field-target.hu domainnév megvásárlása

- tavalyi Field Target VB zászlók eladása az olaszoknak 

A Napirendi pontokat az Elnökség 5 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiakban tárgyalja.

1. TAGFELVÉTEL

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. 

A  tagfelvételi  folyamat  során  elhangzott,  hogy  közben  a  Sasszem  SE  bírósági  bejegyzése  is 
jogerőssé vált.  Ezzel lehetővé vált a szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé 
válás kérelmének beadása, melyet haladéktalanul meg kell tenni.

Az 1. napirend megtárgyalását követően Faller István az ülésről távozott.

2. ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÓ JAVASLAT MEGBESZÉLÉSE

Az Alpokalja SE (Baranyai Tamás) által benyújtott javaslat szövege a következő:

16.§
2.) A választás tisztségenként külön-külön történik úgy, hogy először a Szövetség elnökét, s ezt követően a  
Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait kell megválasztani.
19.§
1) Az elnökség létszáma 4 fő.
2) 4. Az elnökség tagjai:
a) az elnök
b) további három elnökségi tag
Az elnökségi tagokat a hivatalos magyarországi régiók összevonásával létrejött három régió delegálja. A  
három régió a következő:

- Nyugat-Magyarország: Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl
- Közép-Magyarország: Közép-Magyarország, 
- Kelet-Magyaroszág: Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

A régiók az elnökségi tagokat a következő módon delegálják:
- mindhárom régió egy-egy tagot delegál az elnökségbe
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- az elnökségi tagot a régió egyesületei választják meg
- régió egyesületei a közgyűlés küldöttállítási szabályai alapján rendelkeznek szavazatokkal
- a megválasztott elnökségi tagot delegáló levél kiállításával delegálják az elnökségbe.
- A delegáló levelet a régióban található összes tagegyesület vezetője aláírja, feltüntetve az egyesület  

IGEN vagy NEM szavazatát.
A régiók által delegált elnökségi tagok újraválaszthatóak.
A delegált elnökségi tagot az őt delegáló régió visszahívhatja. Az elnökségi tag visszahívását a régió összes  
minősítéssel rendelkező tagjának legalább 30%-a kezdeményezheti. A visszahívást kezdeményező  
versenyzők között legalább két egyesület tagjaiból kell állnia.
Az elnökség a következő közgyűlésen kezdeményezheti annak az elnökségi tagnak a visszahívását, aki egy  
év alatt az elnökségi ülések harminc százalékáról, vagy azt meghaladó részéről távol volt. A visszahívott tag  
helyére az őt delegáló régió delegál új tagot.

Az Elnökség a fenti szabálymódosító hosszasan tárgyalta. Az Elnökség azzal a javaslattal élt,  hogy 
az  elnökségi  tagok  száma  4  legyen  (elnök  +  3  elnökségi  tag).  Az  elnökségi  tagokat  közgyűlés 
válassza. A direkt delegáció esetében nem feltétlenül biztosítható, hogy a delegált elnökségi tag ne 
kizárólag a saját egyesülete érdekében döntsön.
Régiók válasszanak 1 fő régió titkárt, aki az elnökség felé megszűri és közvetíti a javaslatokat. Ez 
lényegében a jelenlegi rendszer megtartása lenne kis módosítással. A régió titkárok választásával 
kapcsolatosan  a  régió  egyesületei  a  közgyűlés  küldöttállítási  szabályai  alapján  rendelkeznek 
szavazatokkal. További feladat marad a régió titkárok megválasztásának pontosabb meghatározása, 
és tevékenységük szabályozása. 

3. EGYEBEK

a. 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.

b. 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. 

Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 21:47-kor lezárta.

Dr. Békési László Scheirich Béla
Jegyzőkönyvvezető Jegyzőkönyv-hitelesítő
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