
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2015. Május 4. 

 

 

Jelenlévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, 

Windischmann Mercédesz sportigazgató, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Laboncz Csaba 

szervezési és kommunikációs igazgató, Banda Tibor szövetségi edző, Csikós Norbert főtitkár. 

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

 

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

készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 4 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 májusi közgyűlés előkészítése 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

Elnök Úr tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ellenőrző Testület rendben talált mindent a 

vizsgálat során. Köszönetet mondott nekik a gyors és precíz munkájukért. Az iroda is sokat 

dolgozott az anyagok összeállításával, melyet a tavalyi könyvelőváltás nehezített. 

A 3D, az Edzői Bizottság, és a Pályaíjász Bizottság is elküldte a tavalyi beszámolót, a 

többiekére még várunk. 

6/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Ellenőrző Testület számára 

átküldött beszámolókat. 

 



2. Eseti versenyengedély beágyazása 
(előadó: Vánky Sebastian) 

 

Az előző ülésen már téma volt, akkor elfogadásra került, hogy eseti versenyengedéllyel nem 

lehet OB- n indulni. Viszont bebizonyosodott, hogy sok minden függ a megfelelő 

kommunikációtól. Például, ha a MISZ- es versenyengedélyre kedvezményt kap az induló, 

pozitívabb a kártya tulajdonlása, illetve nagyobb az érdeklődés az eseti versenyengedély után. 

Minden versenyrendezőnek érdeke, hogy minél többen induljanak a versenyeiken, a MISZ 

szempontjából pedig nagyobb bevételt jelent. Ezek az információk tájékoztatás jelleggel 

kerültek napirendre, nem kell jóváhagynia az elnökségnek. A versenyrendezők döntsék el, 

milyen kommunikációt alkalmaznak. 

A korábbi határozatoknak megfelelően a nevezési díjat, illetve annak tartalmát a 

versenyszervező határozza meg.  

 
3. A MISZ Antidopping szabályzatának jóváhagyása mellékletekkel 

(előadó: Windischmann Mercédesz) 
 

Az antidopping szabályzatra a Magyar Antidopping Csoport nem reagált. Ennek ellenére az 

elnökségnek el kell fogadnia. Olyan határozatot kell hozni, amelyben benne foglaltatik, hogy 

a változások automatikusan elfogadásra kerülnek.  

7/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Antidopping Szabályzatot 

kiegészítve azzal, hogy amennyiben változnak a WADA vagy a MACS szabályok, a 

MÍSZ szabályzat is automatikusan módosul újabb határozat nélkül, követve a felettes 

szervek határozatait, szabályait. 

 

Egyebek: 

- 2015-ös szakmai eredmények: 

Több versenyzőnk van, akinek a teljesítménye figyelemre méltó. A kiküldetési szinteket 

annak ellenére is teljesítik, hogy módosítás történt volna a célszámokban. Csigás csapatunk 

stabilan hozza az eredményeket, így a nemzetközi mezőnyben is van esélyük. Hosszú távú, 

egységes gondolkodás szükséges az eredmények eléréséhez. 

 

 



- VB információk: 

1200 fizető nevező, visszamondások elvétve vannak. Bejövő összeg összesen 67M Ft. Az 

előjelek alapján rekordokat fogunk dönteni. Napi 1-2 nevezés még a mai napig is jön. A 

kedvezményes visszamondásoknak is letelt a határideje, most már csak 50%-át kapja vissza, 

aki lemondja.  

 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2015. május 4.                                                                                 

Csikós Norbert  

                                                                                           Főtitkár  


