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Az ülés módja: Skype konferencia. 

Jelen vannak: 

• Dr. Békési László MFTSZ elnök 

• László Tamás FB elnök 

• Lukács János FB tag 

• Szilágyi Sándor FB tag 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek egyhangú szavazattal a FB 

- Lukács Jánost valamint 

- Szilágyi Sándort 

választotta meg. 

A jegyzőkönyvvezető Szilágyi Sándor javaslata alapján László Tamás. A 

jegyzőkönyvvezető egyhangú elfogadásra került. 

Jegyzőkönyv tárgya: 

Az FB ülés a Vicsotka Gyula által benyújtott megkeresés alapján került 

összehívásra. A FB tagok az FB feladatait ellenőrizve arra a következtetésre 

jutottak, hogy a kérdéses témában nem az elnökség által hozott döntések tartalmát 

hivatottak ellenőrizni, hanem az alap- illetve működési szabályzat betartásának 

szabályszerűségét, kifejezetten az elnökségi ülés összehívásának módját, valamint 

a kupasorozat eredmény kihirdetésének szabályszerűségét 

Felmerült kérdések 

1. Van-e jogosultsága valakinek, vagy valakiknek a Magyar Kupa értékelési 

szabályzatának megváltoztatására a kihirdetés előtti 10-30 percben? 

A kérdéshez kapcsolódó paragrafusok az alapszabályból a következők: 

18.§ 

1.) A Szövetség tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban a Szövetség elnöksége irányítja. 

Az elnökség a Szövetség működését érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv, kivéve 

azokat az ügyeket, amelyeket az Alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartoznak, vagy amelyeket a közgyűlés saját hatáskörébe vont vagy a Szövetség más szerveinek 

hatáskörébe utalt. 

  



 

2.) Az elnökség feladata és hatásköre: 

d) a Szövetség szervezeti és működési szabályzatának, és a jogszabályokban és az 

alapszabályban megjelölt egyéb szabályzatok megállapítása és módosítása; 

A közgyűlés kizárólagos feladatai 
11.§ 

1. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

b) az elnökség éves szakmai beszámolójának és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Számviteli Törvény) szerinti beszámolójának, a következő évi szakmai és 

pénzügyi tervének, valamint a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása; 

c) az elnökség és az ellenőrző testület elnökének, továbbá tagjainak megválasztása, illetve 

visszahívása; 

d) a Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, illetve szétválásának elhatározása; 

e) a Szövetség jogi személyiségű szervezeti egységeinek létrehozása; 

f) a Szövetség önkéntes feloszlásának kimondása; 

g) nemzetközi szervezetbe történő belépés és az abból történő kilépés elhatározása; 

h) Elnökségi pályáztatás után, az elnökség által javasolt főtitkár megválasztása 

i) tagdíj megállapítása; 

j) mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

k) A közgyűlés döntéseiről az Elnökség az érintetteket írásban értesíti, a jegyzőkönyvet 

honlapján nyilvánosságra hozza. 

Megállapítható, hogy a MK. értékelési szabályzata elnökségi döntés eredménye, melynek 

megváltoztatására, módosítására az elnökség jogosult. A jelen esetben rendkívüli helyzet állt elő, 

amely indokolttá tette a rendkívüli elnökségi ülés összehívását. A rendkívüli helyzet fennállásának 

okai az elnökségi jegyzőkönyvben megtalálhatóak.  

Mivel a jelen helyzetben a 21.§ értelmében megjelölt halaszthatatlanul sürgős eset állt fenn,a 

helyzet sürgőssége nem tette lehetővé az elnökség minden tagjának érdemi bevonását a 

rendkívüli elnökségi ülésbe. Mivel a helyszínen tartózkodó elnökségi tagok határozatképes 

elnökségi ülést tudtak tartani, és egyhangú döntést hoztak, amelynek eredményét a nem jelenlévő 

elnökségi tag sem tudná érdemben megváltoztatni, a Felügyelő Bizottság elfogadja az elnökségi 

ülés döntését. 

Az FB javasolja továbbá ennek a döntésnek a jóváhagyását a soron következő rendes közgyűlés 

napirendi pontjai közé felvenni. 
 

2. Versenyszabályzat: A Magyar Kupa értékelése 2008.01.18-tól. 

"1. pont. Az összesítésnél a Kupa versenyeinek legalább a fele + 1 verseny eredményét 

kell figyelembe venni.( Pl: 5 versenynél 3)" 

Hivatkozott szabályzat: 

http://www.fieldtarget.hu/files/dokumentumok/szabalyzatok/mk2008.pdf 

Mindezek alapján nem értem, miért került módosításra a versenykezelőben az eredmény 

és miért lett hibásan kihirdetve a kupa végeredménye. 

Ki és miért bírálta felül az értékelési szabályzatot? 

Jelen kérdés esetében az FB az első kérdésre adott választ tartja irányadónak mely szerint az 

Elnökség döntési hatáskörébe tartozik a kupasorozat értékelési szabályzatának a 

meghatározása és módosítása is.  



Ajánlások: 

 

A jövőt illetően a hasonló helyzetek elkerülése végett az FB szeretné a következő ajánlásokat 

megfogalmazni az Elnökség felé: 

• A kötelező vezető versenybírói bejárás ellenőrzésére vonatkozó szabályozás 

• A versenyellenőri státus bevezetése 

• Nyomtatványok biztosítása a versenyekre, beleértve az óvás formanyomtatványát is. 

• Alapszabály módosítása a hasonló helyzetek egyértelmű megfogalmazása végett 

• Szankciók bevezetésének a megfontolása a nem megfelelő MK fordulók 

megrendezésének esetében 

 

 

 

Hitelesítő FB tag 

Lukács János 

 Hitelesítő FB tag 

Szilágyi Sándor 

 

 

 

FB elnök 

László Tamás 

 

  

 


