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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Magyar Field Target (Tereplövész) Országos Sportági Szövetség 
Elnökségi ülés 

2013. február 12. (hétfő) 20.00 óra 
Skype konferencia 

 
 
Résztvevők: Bálint Zoltán elnök és Szilágyi Sándor, Fejes Tóth István, Bognár László elnökségi tagok, valamint Boros Pál 

és Németh Zsolt, versenyzők hallgatóként vesznek részt (20.15 és 21.00 óra között) 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 4 igen szavazattal elfogadja. 

Jegyzőkönyv-hitelesítésre az Elnökségi tagok felkérik Bognár Lászlót és Fejes Tóth Istvánt, akik a jelölést elfogadják. Az 

Elnökség a jegyzőkönyv hitelesítőket 4 igen szavazattal elfogadja. 
 
 

Napirendi pontok:  
 

1. Új tagok felvétele: KFC 
2. Versenyszabályzatok módosítása 
3. Versenyszervezési díj egyéb versenyre 
4. További javaslatok... 

 
  

1. Új tagok felvétele 
 

Bálint Zoltán elnök tájékoztatja az elnökséget, hogy a Káposztásmegyeri Futball Club Sportegyesület 
felvételét kérte a szövetségbe, a kérelemhez mellékelte a szövetség által előírt okmányokat. A szavazás során 
az elnökség a felvétel mellett döntött 4 igen szavazat mellett. 
 

2. Szabálykönyvek átnézése és módosítása 
 

Szilágyi Sándor megosztja az eddig módosított szabálykönyveket az elnökségi tagokkal, majd az elnökség 
tagjai megállapodnak, hogy átnézést követően a következő elnökségi ülésen, de legkésőbb az első Magyar 
Kupa fordulót megelőzően véglegesíti és a versenyzők rendelkezésére bocsátja.  
 

A javaslatot 4 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

 

3.  Versenyszervezési díj egyéb versenyre  
 
Bálint Zoltán elnök az előző elnökségi ülésen javasolta, 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.  

 

A javaslatot 4 igen szavazat mellett az Elnökség megszavazta. 

 

 

4. További javaslatok: 
 

Német Zsolt, mint az újonnan felvett KFC képviselője jelezte, hogy technikai okok miatt a HFT MK 1. fordulóját 
nem tudják megrendezni. Megkérte az elnökséget, hogy a felmerült helyzet megoldásában szíveskedjenek 
segítségére lenni. Az elnökség az ülés során felkérte a Scheirich Bélát a tatabányai lövészklub képviselőjét, 
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hogy amennyiben van lehetősége, vegye át a verseny rendezését. Egyeztetést követően legkésőbb 2013. 
február 13-án 20.00 óráig ígért választ. A válasz ismeretében az elnökség megteszi a további lépéseket. 
 
Német Zsolt szóban kérte az elnökséget a versenyellenőri feladatok meghatározására. Bálint Zoltán elnök 
kérte, hogy kérelmét hivatalos formában nyújtsa be az elnökség felé, melyet a beérkezést követő elnökségi 
ülésen, napirendre tűz. 

 
 
 

 

 

Az elnökségi ülést Bálint Zoltán elnök 22:04-kor lezárta. 

 
2013.02.12. 

 
 
 

Szilágyi Sándor 

           Jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

    Bognár László       Fejes Tóth István 

            Jegyzőkönyv-hitelesítő                    Jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


