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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos Sportági  Szövetség 
Elnökségi ülés 

2012. május 23. (Szerda) 19.30 óra 
Skype konferencia 

 
 
 
Résztvevők: Bálint Zoltán elnök, valamint Fejes Tóth István, Bognár László; Szilágyi Sándor, 
Koszonits Zoltán elnökségi tagok, Bolechláv János FB elnök, Kozma Ferenc és Bozsoki Zoltán FB 
tagok. Vendég: Pucz Tünde és Pucz István (az OB rendezési pont idejére) 
 
Bálint Zoltán megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 tagja jelen van, az ülés 
határozatképes.  
 
Jegyzőkönyv-vezetésre az elnökségi tagok felkérik Bognár Lászlót, aki a jelölést elfogadja. Az 
Elnökség a jegyzőkönyvvezetőt 5 igen szavazattal elfogadja. 
 
Jegyzőkönyv-hitelesítésre az elnökségi tagok felkérik Bolechláv Jánost, aki a jelölést elfogadja. Az 
Elnökség a jegyzőkönyv-hitelesítőt 5 igen szavazattal elfogadja. 

 
Napirendi pontok:  
 

1. HFT OB ajánlás 
Szilágyi Sándor kiegészítési javaslatokat tett az OB rendezési ajánlásához. Fejes Tóth 
István átvezeti a jelenlegi dokumentumon és közzéteszi a rendezők felé. 
Felelős: Fejes Tóth István, határidő május 25. 
 

2. Szakmai terv és koncepció 
Szakmai terv: közösen – Bálint Zoltán körbeküldi a meglevő anyagokat. Határidő május 30. 
 

3. Főtitkár  
A pozíció betöltéséhez sportszakmai végzettség szükséges, ami a legegyszerűbben 1 éves 
tanfolyamon szerezhető meg. Az elnökség pályázatot ír ki a főtitkári poszt betöltésére. 

 
4. Egyebek  

 
• VB-re nevezők listája: a versenyzők figyelmét fel kell hívni a május 30-ig tartó 

nevezési/fizetési határidőre, célszerűen a fórumon, és/vagy e-mailben. 
Felelős: Fejes Tóth István 

• Formaruha: szponzor keresés, tervezés.  
Felelős: Koszonits Zoltán 

• Szövetségi chrony + órák + mellények: mindig a következő MK szervezőnél legyen, 
majd a verseny után juttassa el a soron következőhöz  

• Molinók – Kozma Ferenc vállalja a tárolást 
• Szabálykönyvek átnézése, módosítása – határidő június 30. Felelős: Szilágyi 

Sándor, Fejes Tóth István 
• Kategóriák módosítása, meghatározása – Az elnökség a közgyűlésig alakítja ki 

álláspontját, javaslatait. (Következő lehetséges közgyűlési időpont az FT OB után, 
szeptember 22-23 Dabas) 

• Határozatok könyvének elkészítése 
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 30. 
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• Aláírási címpéldány, banki aláírások – Bálint Zoltán és Bognár László a javasolt két 
aláíró személy.  
Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 

• Tisztségviselő változások bejelentése – Bálint Zoltán és Bolechláv János – NAV-
névváltozás, bíróság - tisztségviselők bejelentése OBH – beszámoló leadása 
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 30. 

• MOB felvételi kérelem –kötelező. Tagság ingyenes. 
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 30. 

• MOB-nak szakmai program és működési modell 
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 15. 

• Fegyver megszerzési ajánlás – Rendőrség – ORFK 
Felelős Bálint Zoltán és Koszonits Zoltán, határidő július 31. 

• Fórum moderátorok a fieldtarget.hu-hoz 
Javaslat: Sipka Péter, Szilágyi Sándor. 
Az elnökség a javaslatot egyhangúan elfogadta. 

• Új bélyegző készíttetése  
Felelős Bálint Zoltán, határidő június 30. 

• Miskolci Sportlövész SE bejelentette kilépési szándékát. 
Felelős Bolechláv János, határidő június 30. 

• FaceBook és Twitter kezelése 
Felelős: Szilágyi Sándor 

• Külföldi kapcsolattartás –László Tamás továbbra is vállalja a nemzetközi 
kapcsolattartó szerepet. 

• Székhely: marad a jelenlegi, ingyenes: 1074 Budapest, Rákóczi út  
• Könyvelő: Dr Békési László könyvelője volt eddig. Bálint Zoltán könyvelője 60 

ezerért vállalja, ellenjavaslatokat várja (kb 100 ki- és bejövő számla, főkönyv, 
mérleg). 

• Versenyengedély: felmerült a műanyag kártya alkalmazása a jelenlegi laminált 
helyett. Az elnökség arra a megállapításra jutott, hogy ha szükséges változtatni, 
akkor a kártyanyomtató magas ára miatt a kártyákat bérgyártásban (kb. 200 Ft/db) 
lehet elkészíttetni. 

 
Az elnökségi ülést Bálint Zoltán elnök 22:10-kor lezárta. 
 
 
 
         ------------------------------------------------- 

Bognár László 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 

         ------------------------------------------------- 
Bolechláv János 
jegyzőkönyv-hitelesítő 


