
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2013. április 05. 
 

 

Jelen lévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Kamarás Szilárd elnökségi tag, Takács 

László elnökségi tag, mb. főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi 

tag, Labonc Csaba, Pap Mihály, Tóth Tibor Utánpótlás igazgató, Gondán György.   

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: Kincsem Lovas Park, (Tápiószentmárton) 

 

Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, hat elnökségi tag van 

jelen.  

 

 

1.  65/2013 2013.évi rendes közgyűlés előkészítése, 
lebonyolítási tervezet 

  
Előadó: Takács László 

 

Takács László tájékoztatta a jelen lévőket, hogy a Közgyűlés előkészületei rendben 

mennek, a meghívók tértivevénnyel minden egyesületnek postázásra kerültek, ennek 

költsége közel 90.000 Forint volt. A mellékletek 23-án felkerültek a szövetség 

honlapjára. A jelölőbizottság elnökének az elnök Úr javaslatára dr. Sipka Juditot kérte 

fel az iroda, további tagok Labonc Csaba és Tóth Tibor. Mindez idáig 13 tagegyesület 

jelezte részvételi szándékát, de várhatóan közel 30 tagegyesület vesz részt a 

közgyűlésen. A tagegyesületi tagság iránti kérelmet 6 társaság nyújtotta be az irodába, 

a Mezőcsáti Városi Sportegyesület, Nyers Csaba Károly Sportvállalkozás, Rózsaszín 

Párduc Tömegsport egyesület, Magyar Lovasíjász Akadémia Sportegyesület, 

Hajdúvitéz KSE és a LMB 2012 Kft sportvállalkozás. A lebonyolítás a kiírt tervezet 

szerint alakul, tehát a  közgyűlés 15.00 órai kezdődik, a kellő számú küldött hiányában 

16.00-órára tolódik a megismételt kezdése. A szakmai Bizottságok beszámolói 

rendben beérkeztek, és a költségvetési tervezet is elkészült, bár ennek kapcsán 

tudomásul kell venni, hogy a bevételi oldal igen bizonytalan kilátásai miatt változhat a 

finanszírozások összege.   

Kérdés nem vetődött fel, Takács Úr megköszönte a figyelmet.  

 



65/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadta a 

tájékoztatást és felkérte Szedlár Jánost a Közgyűlés levezető elnöki posztjára.   

 
 

2. 66/2013   IAA és IFAA Európa-bajnokságok szervezési 
munkáinak pillanatnyi állása 

  
Előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Elnök úr az előzetesen tervezett táblázat szerint végighaladt az előzetesen 

kiadott felelősségi témakörökön és sorról sorra vette a meghatározott feladatok jelen 

állását. Kitért az időrend szerinti feladatok végrehajtására, többek között az 

éremrendelés, kiadványok és információs anyagok gyártására, szerződések kérdésére a 

hotelek és egyéb helyi szervezetek kérdésében. A szállítási és logisztikai feladatok 

megszervezése már igen aktuális, a tervezés nem tűr halasztást. A versenyirodák 

tervezése folyamatban van, a nevezési és befizetési adatok folyamatosan frissülnek. A 

visszaigazolások kisebb zökkenőkk de folyamatosan haladnak. 

 

66/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadta a EB-k 

szervezési munkálatainak tájékoztatását.  

 
 

3. 67/2013   Személyi változások a szakmai bizottságok 
elnöki posztjain és a Regionális Szakmai Bizottság 
működési szabályzatának elfogadása  
 

  
Előadó: Takács László és Máté Gyögyi.  

 

Vánky Elnök Úr beterjesztése alapján Takács László tájékoztatta az egybegyűlteket, és 

kérte az Elnökség tagjait, hogy az alábbi szakmai bizottságok elnöki posztjain történt 

változásokat hagyják jóvá. 

 

Történelmi Szakmai Bizottság eddigi elnökét Garas Mihályt saját kérésére mentség fel 

a szakmai bizottság vezetése alól, és Lovász Tamást kérjék fel a poszt betöltésére. 

A Fegyelmi és Etikai Bizottság eddigi elnökét Vízler Endrét mentsék fel a Fegyelmi és 

etikai Bizottság elnöki posztjáról és Dr. Sipka Juditot bízzák meg a bizottság 

vezetésével. 

 

Máté Gyöngyi tájékoztatta az elnökséget az elkészült Regionális Szakmai Bizottság 

működési szabályzatáról és kérte annak megszavazása utáni hatályba helyezését. 

 

67/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadta és felkérte a 

Történelmi Szakmai Bizottság vezetésére Lovász Tamást, Etikai és Fegyelmi 

Bizottság élére Dr. Sipka Juditot, valamint jóváhagyta és hatályba helyezte a RSZB 

működési szabályzatát.  

 

 



4. 68/2013   Magyar Olimpiai Bizottsági tag jelölése. 

 
A Magyar Íjász Szövetség Elnöksége felkérte Szabó Tamást, hogy a Magyar 

Olimpiai Bizottságban képviselje a Szövetség érdekeit és egyben jelölte őt a 

Magyar Olimpiai bizottsági tagságra. 

Megjegyzés: Szabó Tamás elvállalta a megbízatást és az ezzel járó adminisztratív 

kötelezettségeket. 

 

68/2013 határozat: Magyar Íjász Szövetség Elnöksége Szabó Tamást jelölte meg 

a MOB-ba történő delegálásra. A Magyar Íjász Szövetség Elnöksége 6 „igen” 

szavazattal egyhangúan elfogadta Szabó Tamás jelölését. 

 

A napirendi pont tárgyalása után, mivel ez egyebek napirendi pontra nem érkezett 

további javaslat, Vánky Elnök Úr berekesztette az ülést.  

 

 

2013. április 05. 

 

 

Takács László 

       Főtitkár 

 


