
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2015. Május 15. 

 

 

Jelenlévők: 

 

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

elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Makai János 

elnökségi tag, Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs igazgató, Csikós Norbert főtitkár. 

Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Eleven Íjászközpont 

 

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

készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 7 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. A tagsági jogviszony megszüntetése tagegyesületek esetében 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

Minden tagegyesületet tájékoztattunk fizetési elmaradásáról, közülük 12 a mai napig sem 

rendezte kintlévőségét. Alapszabályunk szerint minden év február 25.-ig kell befizetni a 

tagdíjakat, melynek elmaradása esetén az elnökség 30 nappal felmondhatja az érintett 

egyesületek tagsági jogviszonyát. Az elnökség az alábbi táblázatban látható egyesületek 

esetében tárgyalta a tagsági jogviszony megszüntetését: 

 

 



1. Siófoki Íjász S. E. Emailre, telefonra nem reagáltak 

2. Idegfeszítők Társasága K. Változás a vezetésben, nincs elérhetőség 

3. Kulcsi S. E. Íjász Szak. Tudnak róla, nem kívánnak tagok maradni 

4. Bács-Kiskun Megyei Vadászok Levente? 

5. Igazságügyi Minisztérium Levente? 

6. Skorpió Sport egyesület Emailre, telefonra nem reagáltak 
7. Táltos Íjász Egyesület Tudnak róla, nem döntöttek még a folytatásról 

8. Sztyeppék Népe H. Í. E. Tudnak róla, nem kívánnak tagok maradni 
9. Kurul Dobosok Kult. E. Tudnak róla, nem kívánnak tagok maradni 
10. Arlói Sportegyesület Tudnak róla, nem kívánnak tagok maradni 
11. Mezőcsáti VSE Tudnak róla, nem kívánnak tagok maradni 
12. Gyulai Lovas- Íjász Sz. K. Ígérte, hogy utal, de nem történt meg 

 

8/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a fent említett egyesületek tagsági 

jogviszonyának 30 napos határidővel történő megszűnését, melyről értesíti az érintett 

feleket is. 

   

2. Papp Mihály ügyének megbeszélése 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

Papp Mihály ügyvédhez fordult az ő jutalma érdekében, melyre a MÍSZ írásban válaszolt. A 

választ nem fogadták el, és ügyészség elé vitték az ügyet. Papp Mihály testi fenyítéssel 

fenyegeti az elnökségi tagokat és a MÍSZ alkalmazottait, amire valami megoldást kell találni. 

A jutalmat egyébként a MOB adta, a MÍSZ- nek nem volt hozzá köze, de ezt nem akarja Papp 

Úr megérteni. Tulajdonképpen a MOB-ot kellene beperelnie. A sérelmének oka, hogy vissza 

lett hívva.  

 
 

3. Az Íjászat Napja esemény időpontjának kijelölése 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

A VB idején kellene megszervezni, amennyiben a szakmai bizottságok bevállalják. Augusztus 

22.-én le lehetne bonyolítani, és akkor külföldiek is be tudnának nevezni, hiszen ekkor 

zajlanak a VB regisztrációk. A médiaszerződés szempontjából is megfelelő lenne az időpont, 

mert profi anyagot készítenek az eseményekről.  

 

 

 



4. A Történelmi OB helyszíne és időpontja 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

Kiderült, hogy nem Mogyoródon lesz a Történelmi OB, hanem a Vajdahunyad Várában a 

Nemzeti Vágta idején. Ez az esemény közel 400 ezer embert vonz, ami elég nagy eseménynek 

mondható.  

 

5. VB beszámoló 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 
A média szponzoráció folyamatban van, szerződéstervezetet átküldték. Lassan össze kell 

állítani a végleges tervet, mindenkinek a saját részterületét felügyelnie kell. Alelnök Úr 

beszámolt a BKK- val folytatott megbeszéléséről, amely nem vezetett eredményre. A 

Volántól kapott árajánlat viszont nem fedi a valóságot, valószínű, hogy félreértettek valamit. 

V. S. : Raktárhelység bérlésében is történtek lépések, de a magas árak miatt más eszközökhöz 

kell folyamodni. Az Eleven Íjászközpont egy része lezárásra kerül, és ott történik meg a célok 

tárolása pályánként. 

 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2015. május 15.                                                                                 

Csikós Norbert  

                                                                                           Főtitkár  


