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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. december 27. (hétfő) 20.00 óra 
Skype konferencia 

 
 
Résztvevők: Bálint Zoltán elnök és Szilágyi Sándor, Koszonits Zoltán elnökségi tagok, Babits László főtitkár tanácskozási 

joggal, valamint Zemen József, Scheirich Béla, Kozma Ferenc, versenyzők hallgatóként vesznek részt az ülésen. 

 

Bálint Zoltán megnyitja az ülést. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes.  

 

Jegyzőkönyv-vezetésre az Elnökségi tagok felkérik Szilágyi Sándort, aki a jelölést elfogadja. Az Elnökség a 

jegyzőkönyvvezetőt 3 igen szavazattal elfogadja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Koszonits Zoltánt és Babits Lászlót, akik a jelölést elfogadják. Az 

Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőket 3 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

Napirendi pontok:  
 

1. Új tagok felvétele: Üllői Lövészklub, Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet 
2. Szabálykönyvek átnézése és módosítása 
3. Kategóriák megbeszélése 
4. A megkért rendőrségi állásfoglalásra érkezett válasz megtárgyalása 
5. Egyebek 

  

1. Új tagok felvétele 
 

Bálint Zoltán elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az Üllői Lövészklub felvételét kérte a szövetségbe, a 
kérelemhez mellékelte a szövetség által előírt okmányokat. A szavazás során az elnökség a felvétel mellett 
döntött 3 igen szavazat mellett. 
Bálint Zoltán elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy az Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet felvételét kérte a 
szövetségbe, a kérelemhez mellékelte a szövetség által előírt okmányokat. A szavazás során az elnökség a 
felvétel mellett döntött 3 igen szavazat mellett. 
 

2. Szabálykönyvek átnézése és módosítása 
 

Bálint Zoltán elnök javasolja, hogy a módosítandó szabálykönyveket a következő elnökségi ülésen, 
elfogadásra előkészített állapotban terjessze be az elnökség. A feladattal megbízza Fejes Tóth Istvánt és 
Szilágyi Sándort. Javasolja továbbá, hogy a szabálykönyv tartalmazzon piktogramokat vagy fotókat, a kötelező 
testhelyzetek helyes és helytelen módjáról, valamint a nemzetközi szabályzatokhoz minél jobban közelítsen a 
szabálykönyv. 
 

A javaslatot 3 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

 

3. Kategóriák megbeszélése 
 
Bálint Zoltán elnök előadja, hogy az elnökséget a következő javaslattal keresték meg a versenyzők : 
A 2013. évben rendezendő HFT Magyar Kupa szövetségi versenyeken a kategóriák értékelése a 
következőképpen történjen: 
Amennyiben bármely kategóriában a versenyzők létszáma nem éri el a szabályzatban megállapított 5 főt egy 
versenyen, úgy a kategóriában induló versenyzők értékelhetőek lesznek, amennyiben az adott versenyen az 
eredményei alapján a nagymesteri minősítést eléri (80%) 
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Az elnökség a javaslatot megtárgyalta és 3 igen szavazat mellett azt megszavazta, azzal a kitétellel, hogy a  
Magyar Kupa év végi összesítésében csak akkor lehet díjazni, ha abban 5 értékelhető (legalább a fele+1 
versenyen részt vett) versenyző vett részt. 

 

 

4. A megkért rendőrségi állásfoglalásra érkezett válasz megtárgyalása 
 

Bálint Zoltán elnök ismerteti a rendőrség válaszlevelét miszerint az álláspontjuk szerint nem tudják a 
szövetségünk fegyvermegszerzési ajánlását elfogadni mivel nem vagyunk szakszövetség. A szövetségünk 
álláspontja szerint a Sporttörvényben foglaltak szerint erre a szövetségnek joga van.  
Álláspontunk alátámasztása érdekében az Elnökség felhatalmazza az Elnököt és a Főtitkárt, hogy az illetékes 
sportért felelős államtitkárságot megkeressék és állásfoglalásukat kérjék. 

 

4. Egyebek 
  

- Bálint Zoltán elnök előterjeszti, hogy a 2012-es évben a szövetség által a tagjai felé kiállított számlák 
kifizetése akadozik, ezért azok tisztázása érdekében a számlákat és azok státuszát a szövetségi fórumon 
közzéteszi. 
-  A 2012-es szövetségi versenyeken készült jegyzőkönyvek nem minden szervezőtől érkeztek meg, az ezt 
átfogó kimutatás a szövetség fórumán megjelenítésre kerül azok mielőbbi rendezése miatt.  
- Bálint Zoltán elnök javasolja, hogy a 2013-as évtől minden FT és HFT verseny szervezője versenyszervezési 
hozzájárulást fizessen a Szövetségnek. Ennek mértéke a versenyszervezési díj 10 %-a de maximum 3.000 Ft.  
Az elnökség tagjai megállapodnak abban, hogy a következő elnökségi ülésen döntenek a hozzájárulás 
bevezetésének lehetőségéről. 

 
 
 
 
 
Az elnökségi ülést Bálint Zoltán elnök 21:22-kor lezárta. 

 
2012.12.27. 

 
 
 

Szilágyi Sándor 
           Jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

    Babits László       Koszonits Zoltán 
            Jegyzőkönyv-hitelesítő                    Jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


