
Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi Ülés 2012. május 09. 
 

 

Jelen lévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Dr. Zoltán 

Levente, Takács László elnökségi tag, mb. főtitkár, Labonc Csaba, Pap Mihály, Tóth Csaba 

Sportigazgató  

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: Eleven Íjász Központ 

 

Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, négy elnökségi tag van jelen.  

 

 

1.  46/2012 Szakmai Bizottságok 2011-évi beszámolóinak 

elfogadása  
 

Pályaíjász szakmai beszámolót Vánky Sebastian bizottsági elnök felolvasta, majd a 

vadászíjász szakmai beszámoló Dr Zoltán Levente, az utánpótlás szakmai beszámolót Takács 

László, Terepíjász szakmai beszámót kivetítve, a 3D szakmai bizottság beszámolóját szintén 

kivetítve, a régiós szakmai bizottság beszámolóját Máté Gyöngyi vezette az elnökség elé. 

Takács László Főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy a Lovasíjász szakmai bizottság és a 

Történelmi szakmai bizottság valamint a futásíjász szakmai bizottság beszámolója nem 

érkezett a megadott határidőig az irodába.  

Vánky elnök úr fölszólította az irodát, hogy járjon el a hiányzó beszámolók ügyében.  

 

 

Előadó: Takács László 

 

 

46/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a leadott és az 

elnökség elé terjesztett szakmai beszámolókat.  

 

 

2.  47/2012 Az Európa Bajnokságra Amsterdamba utazó 

Magyar keret és az utazás részletei 
 

Tóth Csaba Sportigazgató ismertette a Európa Bajnokság menetét és a kiutazó csapat 

összetételét. Kiemelte, hogy a Szövetség szempotjábol kiemelkedő jelentőségű rendezvény, 

mert utolsó kvótaszerzési lehetőség az Olimpiai játékokra, valamint kvalifikációszerzési 

lehetőség a Világjátékokra is. Az utazó keret tagjai olimpiai kategóriában Csöregh Pál, 

Gajdos Csaba, Dezső János, Kiss Tímea. Csigás kategóriában Kiss lászló, Ondrik Tibor, Ifj. 

Bóka László. A csapatot Vánky Sebastian és Takács László kiséri, akik résztvesznek az 

EMAU Kongresszuson is. A csapat bérelt kisbusszal utazik, és a helyszínen csatlakozik Tom 



Bil is. Az előzetes kalkuláció szerinti költségei 1.800.000 Ft  körül mozognak, de a 

legolcsóbb és költséghatékony megoldások születtek a kiutazás minden területén.  

 

 

Előadó: Tóth Csaba 

 

 

47/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta Tóth Csaba 

tájékoztatását 

 

 

 

3.   48/2012 A 2012-es költségvetés elfogadása 
 

A 2012-es költségvetés tervezetét Vanky Sebastián ismertette, kiemelte, hogy az elkészített 

költségvetés nagyrészt a tavalyi év fő számaira épített, sajnos az idei állami támogatások 

ismeretének hiányában korrekt módon nem elkészíthető. Csak azok a célok valósulhatnak 

meg, melyekre a betervezett bevételek realizálódnak. Megjegyezte, hogy célszerű lenne a 

költségvetési évet júniustól júniusig tervezni, mert folyamatosan csúszik a szakmai és 

működési támogatások folyósítása.  

 

 

Előadó: Vánky Sebastian 

 

 

48/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a 2012-es 

költségvetést. 

 

  

4. 49/2012/a Egyebek 
 

Versenyszervezési engedélyek kiadásának menete, tapasztalatok a rendszer működéséről.  

 

Takács László tájékoztatta az elnökséget a kiadás menetéről és tapasztalatairól. Bizonyos 

adminisztratív kérdések javításra szorulnak, miszerint a kérvényezők nem minden esetben 

regisztrálják rendezvényüket a regionális versenynaptárokban, holott a kiadás feltétele a 

naptárban való szerepeltetés. Az iroda nem minden esetben ellenőrizte a kiadás jogosságát 

bízva az aláírt nyilatkozatok tartalmában. Így fordulhatott elő, hogy egy adott régióban több 

rendezvény kapott hozzájárulást. A jövőben az iroda ellenőrzi a regionális versenynaptárban 

való szerepeltetést is. A tájékoztatás szerint április-május hónapban 48 hozzájárulást adott ki 

az iroda. Több pozitív hozadéka is van a rendszernek. Az Önkormányzatok felé küldött 

tájékoztatás nagyobb figyelmet generál a rendezvény irányába, nem utolsó sorban nő az adott 

régió felöl jelentkező médiaérdeklődés is. A rendőrségek nem minden esetben vannak 

tisztában a törvényi változások és sporttörvény változásának következményeivel, ezért 

számukra csatoljuk a törvény kivonatát, hangsúlyozottan a rendezvények szövetségi 

felügyeletére.   

 

 

Előadó: Takács László 

 



5. 49/2012/b Egyebek 
 

Versenynaptár aktualizálása 0.4-es verzió  

 

Vanky Sebastian tájékoztatott, hogy a versenynaptárba bekerült az Antalyában rendezendő 

IAA GP, mely október 06.07-én kerül megrendezésre, felhívta a figyelmet, hogy a központi 

diákolimpia időpontja rosszul szerepel az aktuális naptárban, azt is javítani szükséges.  

 

6. 49/2012/c Egyebek 
 

Faragó Csaba beadott kérelmének elbírálása, eltiltásásnak felfüggesztése.  

 

Takács László tájékoztatta az elnökséget Faragó Csaba elnökséghez írt leveléről, melyszerint 

Faragó Úr kéri az elnökséget, hogy kiszabott sportszakmai munkától való eltiltás büntetését 

felfüggeszeteni szíveskedjen. Faragó Úr szeretné a nagymúltú, általa alapított HTVSE 

egyesület megszűnését megakadályozni, és a újra átvenni az egysület vezetését. Ezt csak 

abban az esetben tudja megtenni, ha az elnökség felfüggeszti a rá mért sportszakmai munkától 

való eltiltás büntetését megszüntetni vagy felfüggeszteni.  

Az elnökség mérlegelve a kialakult helyzetet, Dr Zoltán Levente javaslatát egyhangúan 

elfogadta, miszerint a fegyelmi büntetés végrehatását felfüggeszti, és engedélyezi Faragó 

Csaba sportszakmai tevékenységét.   

 

 

Előadó: Takács László 

 

 

49/2012/c határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta Faragó Csaba 

sportszakmai munkától való eltiltás büntetésének felfüggasztését. 

 

  

A téma tárgyalása után Vánki Sebastian Elnök Úr berekesztette az ülést. 

 

 

2012. május 09. 

 

 

Takács László 

       Főtitkár 

 

  


