JEGYZŐKÖNYV
Magyar Field Target (Tereplövész) Szövetség
Elnökségi ülés
2011. június 21. (kedd) 20.30 óra
Skype konferencia
Résztvevők: Dr Békési László elnök valamint Fejes Tóth István, és Zemen József, Scheirich Béla, Kalmár
Ferenc elnökségi tagok, és Szilágyi Sándor Felügyelő Bizottsági tag, mint hallgató. 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
jegyzőkönyv-vezetőt 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Kalmár Ferencet, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség
a jegyzőkönyv-vezetőt 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadja.
A napirendi pontok elfogadása előtt Zemen József szót kért, és kapott: Elmondta, hogy azonnali hatállyal le
kíván mondani az elnökségi tagi pozíciójáról, melyet írásban is haladéktalanul be fog jelenteni a szövetség
elnökének illetve közgyűlésének. A továbbiakban hallgatóként vesz részt az ülésen.

Napirendi pontok:
1.
2.
3.

Tagfelvétel: Fekete Sólyom Lövész Sportklub (Páty)
2011 évi HFT OB pályázati kiírásának megbeszélése
Egyebek:
● Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válásunk ügyében érkezett
bírósági hiánypótlás miatti Rendkívüli Közgyűlés összehívása
● Fegyvertörvény koncepcióval kapcsolatos Belügyminisztériumi megkeresésre adandó válasz
● WFTF kérdéseire, felvetéseire válasz (díjak számának emelése, jövő VB helyszínek)
● Magyar csapat formaruhája a 2011 évi Olaszországi VB-re

A Napirendi pontokat az Elnökség 4 igen szavazattal elfogadta, és az alábbiakban tárgyalja.

1. Napirendi pont: 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.

2. Napirendi pont: 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.

3. Napirendi pont: Egyebek
●

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. oldal

Sportszövetséggé 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Szakszövetségi feladatokat ellátó országos sportszövetséggé válás ismételt elhatározása Alapszabálymódosítás
Elnökségi tag választás
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
A Magyar Kupa (és a versenykezelő) helyezési és pontozási rendszerének felülvizsgálata
2012 évi Magyar Kupafordulók rendezési jogai szétosztásának megbeszélése
Egyebek - beterjesztett javaslatok

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

Fegyvertörvény koncepcióval kapcsolatos Belügyminisztériumi megkeresésre adandó válasz

Az elnökség a kérdést megtárgyalta, és a következő véleményt fogalmazta meg:
A törvényi koncepció nagyszabású változásokat vetít elő, reméljük, hogy sikerül ennek megfelelő
törvényt alkotni. A minket érintő kérdésekben (szabadon tarthatóság 16 J-ig, és a léglőfegyverek
bejegyzése az EU-s fegyvertartásiba) a törvény koncepciója számunkra megfelelő, azt támogatjuk.
Amennyiben szükséges, továbbra is állunk rendelkezésükre.
A válasz végleges megfogalmazása előtt érdemes konzultálni az MDLSZ-el is.
●

WFTF kérdéseire, felvetéseire válasz (díjazottak számának emelése az FT Világbajnoksági
díjazásokban, 2012-13 évi VB helyszínek kérdése)

Az elnökség támogatja, hogy a VB díjazottak között a PCP kategóriában a Junior, Hölgy, és Veterán
versenyzők közül ne csak az első, hanem az első 3 kerüljön díjazásra.
Az elnökség nem támogatja a 2012 évi (Norvégia) és 2013 évi (Új Zéland) VB rendezési helyszíneket a
felvetett létszám-korlátozás (2012) és az ismeretlen vizsga-feltételek (2013) miatt, és javasolja a WFTF
számára, hogy próbáljon egységes előírás-rendszert meghatározni a VB-k jövőbeni rendezésével
kapcsolatban, illetve vizsgálják felül a jelenlegi rotációs rendszert.
●

Magyar csapat formaruhája a 2011 évi Olaszországi VB-re

Közös dokumentum az eddigi árakról, lehetőségekről.
Az elnökség nem tudott állást foglalni a kérdésben, erre a kérdésre a soron következő Közgyűlésen kell
visszatérni.
Az elnökségi ülést Dr. Békési László elnök 22:20-kor lezárta.

Dr. Békési László
Jegyzőkönyv-vezető

Kalmár Ferenc
Jegyzőkönyv-hitelesítő

2. oldal

