Magyar Íjász Szövetség
Jegyzőkönyv
Elnökségi ülés 2017.09.01. Tápiószentmárton 18:00
Jelenlévők:
Elnökség: Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté
Gyöngyi elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag
Windischmann Mercédesz, Laboncz Csaba, Zakariás Barbara, Banda Tibor, Kalácska Zsolt,
Csikós Norbert, Dr. Zoltán Levente
Jegyzőkönyvvezető: Zakariás Barbara
5 jelenlévő taggal határozatképes az ülés
Elnök úr gratulál Banda Árpinak az Universiade szereplésért
Tájékoztatja az elnökséget az első 5 napirendi pontról, amelyek esetében már történt szavazás
e-mailen keresztül. Nagyon sok olyan helyzet adódik, amikor nincs időnk összehívni
elnökségi ülést, mert olyan rövid határidőket kapunk a döntésre a minisztériumtól.
1. A Világjátékokon résztvevő, versenyzők által megjelölt, felkészítő edzők
személyének elfogadása (határozat: 37/2017)
előadó: Csikós Norbert
egységesen elfogadva, email alapján
2. A 2017-es 3D EB (Attergau) résztvevők támogatása (határozat: 39/2017)
előadó: Csikós Norbert
egységesen elfogadva, email alapján
3. A 2017-es 3D VB (Robion) résztvevők támogatása (határozat: 40/2017)
előadó: Csikós Norbert
egységesen jóváhagyva, email alapján
4. A versenynaptárból kimarad pálya csapat OB időpontjának (2017. október 14.) és
helyszínének (Budapest, RTK pálya) elfogadása (határozat: 41/2017)
előadó: Csikós Norbert
egységesen elfogadva, email alapján

5. A Világjátékokon résztvevő versenyzők edzői és sportszakemberei részére megítélt
állami jutalmazás elfogadása (határozat: 42/2017)
előadó: Csikós Norbert
egységesen elfogadva, email alapján
6. Hévíz támogatási kérelmének jóváhagyása (árajánlat mellékelve)
előadó: Csikós Norbert
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a kérelem részleteiről és kifejti véleményét a
támogatás szükségességéről és feltételeiről.
Vánky Sebastian kifejti a helyzettel kapcsolatos hátteret és a CEC versenyeken való részvétel
fontosságát. A kategóriákban való „ugrálás” nem szerencsés a minősítés szempontjából.
Bemutatásra kerülnek a kb. 1 M ft-os árajánlat részletei.
Vánky javasolja, hogy az Alapítvány támogassa a versenyzőket.
43/2017 határozat: az elnökség azon javaslatot, hogy a Tehetséges Íjászok Alapítvány
támogassa a Hévíz SK kérelme, és az elkészült árajánlat alapján a versenyzőiket,
egységesen elfogadta.
7. 2017. évi állami támogatások
előadó: Csikós Norbert
CSN tájékoztatja az elnökséget a 2017. évi állami támogatások mikéntjéről és a cash flow
alakulásáról. A támogatási rendszer 2017 év elején átalakult, melynek köszönhetően az EMMItől érkezik szinte minden pályázati összeg. Ennek köszönhetően átláthatóbb, naptári évre
kimutatható a támogatások mértéke.
8. Jövő évi GP versenyek „védettsége”
előadó: Nagy Gábor
NG tájékoztatja az elnökséget a felé érkező kérdésről, miszerint 3D GP időpontján ne legyen
más 3D-s verseny adott régióban vagy a környező régiókban sem.
WM komoly probléma, hogy egymás hegyén-hátán vannak az örömversenyek és nem lehet
lekövetni, nem lehet szankcionálni.
MGY szerint a terep GP-n kevesen vannak, így azon is lehessen minősülni az OB-ra.
Vánky javaslata, hogy a pálya, 3D, terep szakágban a GP és OB időpontján ugyanolyan verseny
ne legyen az országban, szabályozzuk, hogy más ugyanolyan szakágban ne legyen verseny.
SZJ szerint nem kell szankcionálni, meg kell tiltani. Ha egy versenyen részt vesznek, akkor a
versenyzőt kell eltiltani.
Minősítést a szakági bizottságok döntsék el.
SZJ szerint nem oké, hogy a különböző OB kvalifikációs versenyeken lehet csak pálya OB-ra
kvalifikációt szerezni, de a GP-n nem.
Vita arról, hogy van-e létjogosultsága a pálya OB kvalifikációs versenyeknek.
VS sporttörvényre hivatkozva, az elnökség veszélyeztetve érzi a versenyek sikerességét … GP
és OB ideje alatt nem adunk ki versenyszervezési engedélyt, továbbá az OB-n való részvétel
feltétele egy GP-n vagy egy erre kijelölt versenyen való részvétel (szakág dönti el).
44/2017 határozat: Javaslat: a sporttörvényre hivatkozva az elnökség veszélyeztetve érzi
a GP-k, OB-k sikeres lebonyolítását abból kifolyólag, hogy ezekre rászerveznek más
versenyeket, ezért a Terep, Pálya, 3D szakágban a meghirdetett GP-k és OB-k idejére
nem adunk ki versenyszervezési engedélyt ugyanazon szakág versenyeire.
Az OB-n való indulás feltétele, hogy valaki legalább egy GP, vagy egy kvalifikációs
versenyen részt vegyen az adott szakágban. A javaslatot az elnökség egységesen elfogadta.

9. Rajtengedély díja, sportorvosi kötelező vagy sem
előadó: Nagy Gábor
NG vázolja a problémát, miszerint a versenyengedélyhez kötelező a sportorvosi engedély,
viszont sportorvosi nélkül is adhatunk versenyengedélyt.
WM felolvassa Fábián L levelét, amely szerint kell orvosi engedély a rajtengedélyhez.
Versenyengedélyre ráírni, hogy külföldi versenyhez sportorvosi kell
45/2017 határozat: azon javaslatot, hogy a Sporttörvénynek és Sportegészségügyi
szabályzatnak megfelelően rajtengedélyt egy naptári évben egyszer válthat ki, utána
versenyengedéllyel lehet részt venni, 2018. jan. 1-től lép hatályba, az elnökség egységesen
elfogadta.
10. Orosz Viktor Berlini Világ Kupa versenyének támogatása (150+100€)
előadó: Windischmann Mercédesz
VS tájékoztatja az elnökséget, hogy az az elnökség határozata nélkül született elnöki döntés
arról, hogy az egyébként kiváló teljesítménnyel záruló versenyen OV-t támogassa a MÍSZ.
46/2017 határozat: az elnökség utólag egységesen elfogadta azon elnöki döntést, hogy
Orosz Viktor Berlini Világ Kupa versenyét támogatta a MÍSZ.
11. A „K” (pálya –terep), és az első osztályú 3D-sek nevezési díjának MÍSZ részéről
történő átvállalása az EIAC-ra
előadó: Windischmann Mercédesz
VS javasolja az elnökségnek, hogy a K szintet lövő versenyzők nevezési díját vállalja át a
MÍSZ, „A” szintet lövőknek 90%-ot támogatunk. Az élversenyzőket szeretné, ha részt
vennének a versenyen, ezért történne a támogatás a nevezési díjak átvállalásával.
47/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy a „K” szintet lövő versenyzők
nevezési díját vállalja át a MÍSZ, az „A” szintet lövők nevezési díjából pedig 90%-ot
támogasson egységesen elfogadta.
12. Mónus József versenyengedély kérelmének tárgyalása
előadó: Vánky Sebastian
VS tájékoztatja az elnökséget MJ ügyéről, és felvázolja, hogy MJ politikai kapcsolatának
köszönhetően ez a napirendi érvényét vesztette.
13. Íjászközpont tájékoztatás
előadó: Vánky Sebastian
VS tájékoztatja az elnökséget a központ jelenlegi előrehaladásáról. Az államtitkárság nem
tudott segíteni a Terebesi erdővel kapcsolatban. Csévharaszton van egy ígéretesnek tűnő telek,
de a Terebesit sem adtuk fel. A saját erőinket felül teljesítve a határidőket tartjuk, sikerült újabb
területet találni, ami alkalmas lehet egy központ létrehozására.
Kalácska Zsolt kiegészíti VS tájékoztatását
Zoltán L. felhatalmazást kell kérni, hogy szabadon vásárolható (magánkézben lévő területek)
telket vehessünk.
48/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy ha nem halad a projekt a projekt csoporton
kívülálló okok miatt az ütemtervnek megfelelően, kérjük fel a projektirányító bizottságot,
hogy más lehetőségeket is vizsgáljon meg, mint pl. magán területek, amelyeket az
államtitkárság jóváhagy, az elnökség egységesen elfogadta.

14. Versenyrendezési díjak átbeszélése, határozat róla
előadó: Vánky Sebastian
A korábbi pontnál már tárgyaltuk, hogy nem lesznek minősítő versenyek, csak kvalifikációs
versenyek, így ennek a pontnak a tárgyalása okafogyottá vált.
15. Edzőképzéssel kapcsolatos akkreditáció elindítása
előadó: Vánky Sebastian
SZJ tájékoztatja az elnökséget, hogy elindult az ügyben, de nem kapott választ az
államtitkárságtól.
VS kifejti véleményét arról, hogy többször kell jeleznünk feléjük, ha nem válaszolnak. A TFen induló OKJ-s képzések nincsennek kellően előkészítve. Elnök Úr felkéri Szedlár Jánost,
hogy intézze az akkreditációs folyamatok felderítését.
Egyéb:
- Ópusztaszer
Koszta Péter részéről történt megkeresés a szövetség irányába, szórakoztató versenyek, csak
előzetes szerződés alapján, és ha Magyar Attila nincs benne.
NG nem akar több tradicionális vonalat a szövetségbe
Balla Zsolt: tegyünk különbséget a mutatványosság és a sport között
Az elnökség elzárkózik az együttműködéstől.
- Média csoport
VS az elnökség jóváhagyását kéri egy médiacsoport létrehozására. Olyan média megjelenésen
kell gondolkodni, ami megfizethető, de kreatív, és felketi a kívülállók figyelmét is. Minőségi
lépéstkell tennünk előre, hogy minél többen megismerjék a sportágat. Ehhez olyan emberekre
van szükség, akik ezt megtudják valósítani. Tagok lennének: Szabó Zsolt, VSZB tag, Kóródi
Renáta, Simola Péter, Zakariás Barbara, Laboncz Csaba komm. ig., Csáki Roland.
SZJ kifejti véleményét a témáról, hogy médiás szakembertől általános képzést kapjunk.
49/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy egy médiacsoport kerüljön létrehozásra a fent
említett személyekkel, az elnökség egységesen elfogadta.
-

Iskolaprogram: későbbi elnökségi ülésen kerül tárgyalásra.

Budapest, 2017. 09. 01.

VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK

