Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2012. december 21.
Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Kamarás Szilárd elnökségi tag, Takács László elnökségi tag, mb.
főtitkár, Labonc Csaba, Pap Mihály, Tóth Csaba Sportigazgató, Nagy Gábor elnökségi tag,
Tóth Tibor Utánpótlásigazgató, Gondán György.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Eleven Íjász Központ
Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, négy elnökségi tag van jelen.

1. 61/2012 MOB, NEFMI állásfoglalások értékelése,
versenyrendezési szabályzat felülvizsgálata
A 40776-3/2012 számú NEFMI állásfoglalással kapcsolatban beadott megkeresésre a
Minisztérium az alábbi tájékoztatást adta Szövetségünk felé. A Sporttért felelős
Államtitkárság mindamellett, hogy fenntartja a „vadászíjász jeggyel és vizsgával rendelkező
vadászíjászok vadászterületen történő egyedi szabályok alapján lebonyolított „versenye”
jogilag nem minősül sportversenynek” állásfoglalást amellett a következő bekezdéssel zárja
részünkre válaszlevelét.
„Szeretném felhívni s Főtitkár Úr figyelmét, hogy a 60/1992.(XI.17.) alkotmánybírósági
határozat értelmében az Államtitkárság által kiadott állásfoglalásokban kifejtett jogi
véleményekhez joghatás nem fűződik, annak semmilyen jogi kötelező ereje nincs, ezért
értelmezhetetlen azon kérése, amely szerint az állásfoglalás felülvizsgálatát, illetve
hatályon kívül helyezését kéri.”
Megérkezett a MOB állásfoglalása is, mely egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy a Magyar
Olimpiai Bizottság, mint Szövetségünk szakmai felettes szerve a Sporttörvény
rendelkezéseinek betartását valamint azok alkalmazását írja elő. Emellett sportágunkat
veszélyes üzemként besorolva az eddig alkalmazott adminisztrációs gyakorlat szerinti munkát
várja el Szövetségünktől.

61/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan 4 igen szavazattal elfogadta a tájékoztatást,
valamint egyhangúan úgy döntött, hogy a MOB állásfoglalás alapján az eddigi gyakorlatnak
megfelelően várja el az adminisztrációs feladatok ellátását. Az Elnökség a Szövetség
versenyrendezési szabályzatán jelen pillanatban nem kíván változtatni és nem tartja
indokoltnak annak felülvizsgálatát.

2. 62/2012 2013-as versenyengedélyek árának felülvizsgálata
Az iroda megvizsgálta a 2010-11-12-es évben kiadott versenyengedélyek számának
alakulását. (lsd. grafikonok.) A kimutatásból látszik, hogy a váltott versenyengedélyek száma
2011-hez képest csökkent, mely részben betudható a gazdasági visszaesésnek is. Hiába
tartottuk alacsonyan a gyermekengedélyek váltásának árát, nem generált versenyengedély
szám növekedést, sőt 2010-hez képest drasztikus visszaesést mutat.

Megállapítható, hogy az egyéb bevételek apadásával és az állami finanszírozás reál
csökkenésével tarthatatlan azon állapot, hogy a gyermekengedélyek kiadását részben
veszteséggel, valamint a felnőtt versenyengedélyek kiállítását gyakorlatilag önköltségi áron
biztosítsa. A MOB által átvett regisztrációs rendszer megnövekedett költségoldalát is
figyelembe véve sajnos elkerülhetetlen a versenyengedélyek árának növelése. Az iroda
javaslata alapján a versenyengedélyek árát 2013. február 1-től gyermekeknek 3000-Ft-ban,
felnőtteknek 6000 Ft-ban szabná meg, valamint a versenyengedélyek számának növelését
stratégiai feladatként javasolja a 2013-as év tekintetében.
Előadó: Takács László
62/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, az információk mérlegelésével után 4 igen
szavazattal úgy döntött, hogy a versenyengedélyek árát 2013 január 15.-től a következőkben
határozza meg.
Éves felnőtt versenyengedély ára 5500 Ft
Éves gyermek versenyengedély ára 3000 Ft

3. 63/2012 Bevételek és kiadások alakulása 2012 év
vonatkozásában.
A 2012 es évben az összes állami támogatás és egyéb bevételek alakulása

Bevételek 2012
Mob-olimpiai felkézülés

6 000 000 Ft

Mob- működésre és alapfeladatokra

7 742 000 Ft

Mob-világjátékokra

2 000 000 Ft

Versenyengedélyek

5 012 100 Ft

Tagdíj
Összesen

855 000 Ft
21 609 100 Ft

2012-es fő projectek finanszírozására fordított összegek:

Fő projectek kiadásai
Edzőtábor, szakmai program
Dream Team (Tom klts.)
Iroda (fenntartás-posta stb.)
Munkabér
Gépjárműelszámolás
Díjazás (érem,oklevél)
Amszterdam EB
Argentína, pályázati kiutazás
Hegylakó program
CEC
Biztosítás BB-FB
Reisztrációs Klts.
Val d'isere (Terep VB)
Összesen

1 400 000 Ft
2 300 000 Ft
2 229 322 Ft
2 200 000 Ft
2 783 897 Ft
2 566 000 Ft
2 406 000 Ft
1 810 000 Ft
233 000 Ft
720 000 Ft
1 111 600 Ft
750 000 Ft
1 173 000 Ft
21 682 819 Ft

Az egyéb kiadásokat (tagdíjak, működési kiadások, versenyszervezések költségei stb.) a táblázat
nem tartalmazza. A teljes kiadási és bevételi oldalt csak az év lezárása után tudjuk prezentálni,
de így is tisztán látszik, hogy csak a fenntartás finanszírozható, nagy terveket és fejlesztési
elképzeléseket nem tudunk megvalósítani. Bár nagy az elvárás felettes sportvezetés részéről a
világversenyeken szerzett eredmények irányában, de az évi 6 milliós finanszírozás csak a
kiutazások költségeit fedezi, a felkészítést nem. Amíg példának okáért az Angol Szövetség 1,2
millird forintból gazdálkodik addig mi a 6 millióból. Nem teljesen azonosak a feltételek az

olimpiai versenysport területén. Az elvárásoknak is csak a lehetőségek fényében szabadna
jelentkezniük. Szponzori bevételek gyakorlatilag megszűntek és elérhetetlenek, a TAO és a
látványsportok Állami finanszírozása ellehetetleníti az utánpótlásunkat a többi nem
látványsporthoz hasonlóan.

63/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 4 igen szavazattal tudomásul vette a Szövetség
2012-es gazdasági helyzetének beszámolóját.

4. 64/2012 Egyebek
Tóth Csaba 2013.január 1.-ével lemondott Sportigazgatói megbízatásáról, melyet a megnövekedett
munkahelyi feladatokkal indokolt. Biztosította az elnökséget, hogy az átmeneti időszakban segít a
feladatok ellátásában.

64/2012 határozat: Az elnökség egyhangúan, 4 igen szavazattal tudomásul vette Tóth Csaba
Sportigazgató 2012. december 31.-i lemondását, és felkérte Vánky Elnök Urat adjon
javaslatot a megüresedett poszt betöltéséről.
A téma tárgyalása után Vánki Sebastian Elnök Úr Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt
a résztvevőknek és berekesztette az ülést.

2012. december 21.
Takács László
Főtitkár

