
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2015. Szeptember 21. 

 

 

Jelenlévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Balla Zsolt elnökségi tag, Nagy Gábor elnökségi 

tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Laboncz Csaba 

szervezési és kommunikációs igazgató, Csikós Norbert főtitkár, Windishmann Mercédesz 

sportigazgató, Dienes Zsuzsanna adminisztrátor, Banda Tibor szövetségi kapitány, Dr Sipka 

Judit fegyelmi és ellenőrző bizottság elnöke. 

Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Magyar Íjász Szövetség székháza 

 

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel 

készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 6 elnökségi tag van jelen. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Csikós Norbertet. Az elnökség egyhangúan elfogadja. 

Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok 

részére az ülés előtt megküldésre kerültek.  

 

1. WBHC 2015 értékelése 

(előadó: Vánky Sebastian) 

Sikeresen és zökkenőmentesen lebonyolítottuk az eddigi legnagyobb íjász bajnokságot 

Európában. Mindenki kimagasló teljesítményt nyújtott, ezért köszönet mindenkinek. A 

versenyzők és az IFAA vezetősége nagyon pozitívan értékelték a szervezést. Az utómunkálatok 

még mindig folynak, ezért a konkrét eredményt nem lehet számszerűsíteni. Viszont ennek 

köszönhetően maradt annyi anyagi tartalék, hogy a tárgyévi támogatások megérkezéséig (július 

általában) fizetési nehézségek nélkül tudjuk az előttünk álló éveket menedzselni. Ehhez viszont 



nagy fegyelem is szükséges, hogy az éves költségvetési keretet ne lépjük túl, úgy, hogy ott a 

pénz a számlán. 

  

2. A jövő évi nemzetközi versenyek (VB-k, EB- k, Ek) megbeszélése 

(előadó: Vánky Sebastian, Nagy Gábor) 

 
V.Sz.: A FEHOVA ideje alatt februárban 2 db terem EB lesz: történelmi és 3D, majd egy IFAA 

OB. 

A történelmi VB Gyulán lesz, de a tárgyalások még folyamatban vannak. Az IAA határozatának 

értelmében a nagy versenyek előtt egy minimum összeget előre be kell fizetni. Ez az esetünkben 

is így lesz. Pályázati lehetőségünk van egy WA Junior Európa Kupa versenyre, amelyet eddig 

nem nagyon tudott senki nyereségesre kihozni. Jó tárgyalási pozícióban vagyunk, de elég rövid 

az idő, mert májusban kerül megrendezésre. A verseny helyszíneként Hévízre esett a választás. 

A dokumentumok beadásához mindenképpen elnökségi határozat szükséges. Ennek tudatában 

nem pályáztunk a jövő évi CEC-re.  

N.G.: A FEHOVA is bővül, ezért ugyanazokat a csarnokokat nem tudjuk igénybe venni. A 

jelenlegi tárgyalások folyamatban vannak, 5 napra 600.000+ÁFA Ft a bérleti díj. A VB 

célokból elég sok használható maradt, így ez plusz kiadást nem fog eredményezni. 

Az IAA VB Borsodnádasdon lenne. Vannak érvek ellene és mellette. Az önkormányzattal 

folyamatban vannak az egyeztetések, a fogadtatása jó volt az eseménynek. 

Sz.J.: Óvatosságra intett mindenkit, hogy csak akkor kommunikáljuk a végleges helyszínt, ha 

már szerződésünk van a támogatásokról. Kérdéses a szállás és a szállítás megoldása. 

  

9/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a terem történelmi és 3D EB, illetve 

az IFAA OB előkészületeire vonatkozó terveket. 

 

10/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a WA Európa Kupa nevezésének 

benyújtását. 

 

11/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Gyulán megrendezésre kerülő 

történelmi VB előkészületeire vonatkozó terveit, amelyre október 10.-i határidőt tűzött ki. 

Ugyanez a határidőre a 3D VB szerződést is tető alá kell hozni, különben alternatív 

helyszín után kell nézni. 

 

 



 
3. 2016-os versenynaptár előkészítése 

(előadó: Vánky Sebastian) 

 
A nemzetközi versenyekhez kell igazítani a hazaiakat. Az évadnyitó tekintetében nem lenne jó, 

ha a szakágaknak külön-külön évadnyitó kerülne megrendezésre. Az Attila domb 

(Tápiószentmárton) alkalmas hely lehet, és 1 vagy 2 napra lehetne tenni az eseményt, hogy 

azokat is kiszolgáljuk, akik több szakágban akarnak indulni. Április első vagy második 

hétvégéje a javasolt időpont. Kérdéses a létszám, és hogy együtt legyen-e az Íjászat Napjával. 

A versenynaptárban a nemzetközi versenyek adottak, a hazai rendezésű VB, EB, VK 

időpontokat tudjuk. Még az OB- kat kell elhelyeznünk a versenynaptárba.   

 

12/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az évadnyitó egységes megrendezését 

az összes szakág tekintetében, illetve a Tápiószentmártoni helyszínt, és tervezett 

2016.04.09-10-i időpontot, valamint az Íjászat Napjával egyszerre történő lebonyolítását.  

 

 

4. Új honlap tervezése 

(előadó: Vánky Sebastian, Laboncz Csaba) 

 

V.S.:A költségeket megvizsgáltuk, kb 800 e Ft-ért lehet egy nívós honlapot elkészíteni. 

L.Cs.: Jelenlegi honlapunk elavult. Az újat az a cég készíti, aki a WBHC honlapját befejezte. 

Ebben már benne vannak a versenyek nevezési oldalai is, és egy lényegesen kezelhetőbb 

felületet kapunk.  

13/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az új honlap tervezésével 

kapcsolatos pénzügyi, és szakmai terveket. 

 

 

5. 3D válogatott nevezési díjait a MÍSZ fizette ki 

(előadó: Nagy Gábor) 

 

A MÍSZ már kifizette a válogatottaknak a versenyeken való indulás támogatását (WBHC, 

Pakrac, Terni), amely 50.000Ft volt versenyenként. Ez több, mint 2M Ft összességében. A 

jövőben a támogatási rendszer átszervezésre szorul, meg kell határozni a kiküldetési 

irányelveket. A következő évtől utólag fogja megkapni a 3D szakág a támogatást.  



14/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 3D szakág 2015-ös támogatását.  

 

6. Gödöllői terep pálya  

(előadó: Nagy Gábor) 

 

 

A gödöllői arborétumban ki lehetne alakítani egy fix pályát, amelyet a helyi sportegyesület 

üzemeltetne. A szövetség ebből úgy profitálhatna, hogy terep verseny helyszíneként 

funkcionálna a pálya, amelyért cserébe a MÍSZ biztosítja a bírókat és a szükséges eszközöket. 

A terepíjászat fellendítése érdekében ez segítség lehet, ha a versenyzők is akarják a szakág 

fejlődését. 

 

15/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az gödöllői pálya kialakítása 

érdekében történő szerződéskötést, illetve a vesszőfogók kihelyezését, amelyért cserébe 

versenyrendezés címén ellenszolgáltatás nyújt a helyi egyesület. 

 
 

7. 2015-ös állami támogatások ismertetése 

(előadó: Csikós Norbert) 

 

A támogatások tekintetében az idei év kiemelkedő az előzőekhez képest. 2015-ben eddig 

36.510.000Ft támogatáshoz sikerült hozzájutnunk, amelyből 25.410.000 Ft folyt be a szövetség 

kasszájába. Várunk még sportágfejlesztési támogatást, amelynek összege 7M Ft körüli. Az 

időben történő elszámolások tekintetében előreléptünk, ezáltal a folyamatos működés biztosítva 

van. Ezen kívül vannak egyéb támogatások, amelyek egyes versenyekre vonatkoznak.  

 

Egyéb: 

- Tájékoztatás Papp Mihály ügyéről 

Dr Sipka Judit: Papp Mihály ügyvédje tájékoztatva lett, hogy ki kapta meg a jutalmat. 

Változatlanul igényt tart a pénzre. Az utolsó levélben az ügyvéd úr tájékoztatva lett, 

hogy a továbbiakban az ügyvédi költséget a MÍSZ nem fogja fizetni, és áthárul rájuk. 

Jogi szempontból nincs semmilyen kapaszkodójuk, maximális tudjuk védeni a tényeket. 

  

- Hajdú íjász dopping kérdés 

A Vincze család 3 tagja versenyez, és az egyesület, melynek tagjai, alá szeretett volna 

íratni velük egy nyilatkozatot, hogy amennyiben dopping ügybe keverednek, úgy az 

egyesületet semmilyen felelősség nem terheli. Ezt a szülők nehezményezték, és nem 



írtak alá. Emiatt az egyesület nem adta oda a versenyengedélyeket. Az egyesület ezt 

nem tehette volna meg. A szövetségnek tájékoztatni kell az egyesületet, hogy 

jogszerűtlenül járt el. A levelet Judit fogalmazza meg, és a szövetség küldi ki. 

 

- Banda Árpád és Orosz Viktor támogatása 

Két olyan versenyző, akik komoly eredményeket értek el. A kiküldetési szinteket is 

meglőtték, ami egy komoly fejlődést feltételez. Az ilyen szintű versenyzőket meg kell 

tartanunk, amelyet támogatási szerződés keretében tudunk megvalósítani. Banda Árpi 

esetében már meglévő támogatásról beszélünk, ami havi nettó 52.000 ft-ban nyilvánul 

meg. Ez az összeg adó- és járulékmentes. A szövetség szeretné Orosz Viktor esetében 

is alkalmazni ezt a lehetőséget. 

 
16/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az eredményes versenyzők 

támogatását a fent említett összeggel. 

  
- A versenyek után 24 órán belül el kell küldeni az eredményeket 

A szervezők részéről a verseny után rögtön el kell küldeni az eredményeket a MÍSZ 

felé, nekünk pedig azonnal ki kell rakni a honlapra. 

 
17/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az eredmények verseny után 24 

órával történő közlésére vonatkozó javaslatot. 

 
- Eszköztámogatások egyesületeknek 

A MÍSZ régi vesszőfogóinak és vesszőfogó állványainak egyesületek felé történő, 

támogatás formájában megnyilvánuló átadása folyamatban van. Letizia, Újszegedi, 

Pilisi Királyi, Kerecsényi egyesületek pályáztak.  

Összesen 23 125x125 cm vesszőfogó állvánnyal . 

A közgyűlésen meghirdetett pályázaton azok indulhattak, akik jelentősen segítik a 

MÍSZ versenyszervezési feladatinak ellátását, jelentős utánpótlás bázissal 

rendelkeznek, vagy és  kiküldetési szintet lövő versenyzőt tudtak kinevelni. 

 
18/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a pályázók kérelmét, és a megfelelő 

eszközök egyesületeknek történő átadását. 

 
- CEC+ Történelmi NB, OB beszámoló 



Hévíz idén is jelentősen támogatta a hazai rendezésű CEC-et. Főleg külföldiek vettek 

részt rajta. A visszajelzések alapján elmondható, hogy jól sikerült a verseny. Jövőre nem 

rendezünk, de a külföldi CEC-et továbbra is támogatja a MÍSZ.  

A Történelmi NB, OB esetében az egyik fő törekvés a történelmi íjászat Hungarikummá 

való nyilvánítása volt. Az ez irányú kérelem a Földművelésügyi Minisztérium 

képviselőjének átadásra került. Sok külföldi magyar vett részt az NB-n, szám szerint 40 

fő. A terület szűkössége ellenére jó volt a szervezés, ami elsősorban a Kerecsényi Íjász 

Egyesületnek köszönhető. A pénzügyi része is pozitívan zárt.  

 

- Kimagasló sporteredmények állami jutalma-határozat 

A MOB és EMMI közösen dolgoznak egy törvénymódosítási javaslaton, amelynek 

értelmében a felnőtt utáni utánpótlás korosztályok közül egyet, akik a világversenyeken 

1-3. helyezést érnek el, állami támogatásban részesítené. Ehhez elnökségi határozat 

szükséges, amelyet továbbítani kell a MOB felé. Elsődleges egyeztetések alapján a 

junior korosztályt jelöltük meg. 

 

19/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a junior korosztály megjelölését a 

MOB és az EMMI törvénymódosításai javaslataiban meghatározott támogatásainak 

tekintetében. 

 

 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2015. szeptember 21.                                                                                 

Csikós Norbert  

                                                                                           Főtitkár  


