
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi ülés 2014. április 14. 
 
Jelen vannak: Vánky Sebastian elnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Szedlár János elnökségi tag, Máthé 
Gyöngyi elnökségi tag, Kaszala Tamara főtitkár, Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs igazgató, 
Windischmann Mercédesz sportigazgató, Makai János TSZB elnök, Czeróczki Béla utánpótlás szakmai 
bizottság, Makai Róbert vendég. 
Az elnökségi tagok közül nincs jelen: Kamarás Szilárd, Szentmiklóssy Zoltán 
 
Az Elnökségi ülés helyszíne: 1163 Bp., Margit u. 28. MISZ Tárgyaló  
 
Vánky Sebastián üdvözli az elnökséget. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, négy 
elnökségi tag van jelen.  
 
A jegyzőkönyv vezetésre az elnök jelöli Laboncz Csabát, amit az elnökség egyhangúan elfogad.  
 
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok 
részére az ülés előtt megküldésre kerültek.  
 
 

1. A Nanjing-i Ifjúsági Olimpiai Játékok várható utazó keretének elfogadása 
Előadó: Kaszala Tamara 
 
A Magyar Olimpiai Bizottság felé meg kell adni elnökségi határozatszámmal az utazó keretet, 
ezért van szükség már most a meghatározására. Mindenkinek a nevét meg kell adni, akinek a 
kiutazásra esélye van. 
Az elnök hozzáteszi, fontos hogy olyan csapatvezető kerüljön kiválasztásra, aki a pályaíjászat 
ismerete mellett angolul is beszél, hogy megfelelően értse az esetleges változásokat, segíteni 
tudja a csapatot. 
 
Az utazó keretbe javasoltak: 
- Csordás-Nagy Mátyás 
- Regőczi Petra 
- Vincze Viola 
- Szentirmai Barna – edző 

 
14/2014 számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja a javaslatot a Nanjing-i 
Ifjúsági Olimpiai Játékok várható utazási keretét. 
 
 



 
2. A 2016 évi Nyári Olimpiai Játékok felkészülési, szakmai beszámolójának elfogadása. 

Előadó: Kaszala Tamara 
 
Az előző napirendi ponthoz hasonlóan szintén szükséges a MOB felé leadni a válogatott 
keretet és a szakmai beszámolót elnökségi határozatszámmal, így szükséges, hogy az az 
elnökség elfogadja. 
„A” és „B” keret kerül meghatározásra. 
 
Olimpiai „A” keret javaslat: 
- Banda Árpád 
 
Olimpiai „B” keret javaslat: 
- Gajdos Márk Csaba 
- Kósy Nándor 
- Búzás Károly 
- Dezső János 
- Matei Levente 
 
Szakmai felkészülési beszámoló javaslat: (lsd. 1. számú melléklet) 

 
15/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a 2016 évi Nyári Olimpiai 
Játékok felkészülési, szakmai beszámolóját és a válogatott keretet. 
 
 

3. A Magyar Íjász Szövetség küldetésének és missziójának elfogadása 
Előadó: Vánky Sebastián 
 
Az íjászat szempontjából fontos a hosszú távú célok meghatározása, amit az elnökség is 
elfogad. 
 
Víziónk: 2030-ra az íjászat újra nemzeti sport lesz, egy magas szintű versenysport és 
egy széles szabadidőbázis segítségével 
 
Küldetésünk: fejlesztjük edzőinket, utánpótlás íjászainkat, a régióinkat és saját 
szervezetünket annak érdekében, hogy megfelelő támogatást tudjunk nyújtani és el tudjuk 
érni a kitűzött célunkat. Nagy figyelmet és energiát fordítunk a tömegsport bázisunk 
fejlesztésére, versenyek, klubrendezvények és iskolaprogramok keretében ahol ép és sérült 
embereket egyaránt bevonunk az íjászatsportba. 
 

16/2014 Enökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a Magyar Íjász Szövetség 
küldetését és misszióját. 
 
 

4. A Paralimpiai keret és az éves költségvetésük elfogadása  
Előadó: Windischmann Mercédesz 
 
Változtak a para sportolóvá minősítés szabályai, így a keretet és a költségvetést egyelőre nem 
lehet meghatározni.  
 



A Paralimpiai Bizottság és vele egyetértésben a Szövetség is csak olyan para íjászt szeretne 
támogatni, aki meg tudja lőni a meghatározott kiküldetési szintet. Ha van ilyen versenyző, 
akkor az kapja a támogatást, ha nincs, akkor az összeg para íjászat fejlesztésére lesz fordítva.  

 
17/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazza, hogy csak meghatározott 
szintet lövő para íjász kap támogatást. 
 
 

5. Felnőtt Íjász válogatott FÍV megállapodás elfogadása 
Előadó: Kaszala Tamara 
 
Felnőtt Íjász Válogatott megállapodás javaslat (lásd: 2. számú melléklet) 
  

18/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a Felnőtt Íjász Válogatott 
megállapodást. 
 
 

6. A Magyar Íjász válogatott melegítő költségének elfogadása  
Előadó: Kaszala Tamara 
 
A Magyar Íjász Szövetség eddig kölcsönözte a válogatott melegítőket, de ez hosszútávon nem 
gazdaságos és a minősége se mindig megfelelő. 
Most lehetőség van rá, hogy a Szövetség nagyon kedvező áron vásároljon Hummel 
melegítőket, ami jó minőségű, több más sportszövetség is használja.  
A javaslat 10 szett vásárlása a pálya és terep válogatott számára.  

 
19/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Magyar Íjász válogatott 
számára a Szövetség 10 szett Hummel melegítőt vásárol.  
 
 

7. Suli Íjász Bajnokság versenysorozatához kapcsolódó szabályok elfogadása 
Előadó: Máthé Gyöngyi 
 
A MÍSZ, amennyiben igény van rá a vesszőfogókat az utánpótlás támogatás keretében 
biztosítja.  
A veszőfogók szállítása a szervezőket terheli. 
A szervező régió  3.000.- Forint  nevezési díjat szed, amelyből 10% az Diáksport Szövetségé. 
A szervező régió vállalja az érmek és oklevelek költségeit. 
 

20/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a Suli Íjász Bajnoksághoz 
kapcsolódó szabályokat.  
 
 

8. Régiók működésének újratervezése 
Előadó: Windischmann Mercédesz 
 
Vánky Sebastián: A korábbi sportigazgató és főtitkár jelentése a régiók működéséről nem 
fedte a valóságot. Volt olyan régióvezető, aki egyáltalán nem kommunikált a szövetséggel, 
munkát nem végzett. Így a működés javítása érdekében szükséges a régiók újratervezése. 
 
Windischmann Mercédesz: A 2014. március 12-én tartott Elnökségi gyűlésen megtartott 
beszámolómban említettem az akadályokat és problémákat, ami a régiókat érinti. 



A következő javaslatot szeretném tenni: 
Javaslom a régiók vezetőségének kibővítését régió vezető + 2 vezetőségi taglétszámra. 
Feltétlen javasolt feltételként, hogy a két vezetőségi tag nem a régiós vezető által képviselt 
szakágat képviselje, hanem személyenként külön szakágakat illetve amennyiben nincs más 
szakágnak „dominanciája” akkor a régió vezetőhöz képest más régió részt képviseljen. 
Mindenek előtt a teljes régió igényeit szem előtt tartva. 
Ezáltal más szakágak is képviselethez juthatnának a régión belül, illetve azok a szakágak 
jutnának súlyponti pozícióba, amik utánpótlás, versenyrendezés, sportolói létszámban 
magasabban képviseltek és/vagy a régió átfogóbb „kiszolgálása” megtörténik.  
További előnye, hogy a régiós vezető is tehermentesebb lesz, hisz 2 segítséget kap maga 
mellé és olyan szakágak is támogatva érezhetik magukat, akik esetlegesen saját 
megfogalmazásuk nem kaptak elég figyelmet ahogy a régió teljessége is.  
A következők szerint kerülnének a vezetőség tagjai megválasztásra: 
A Régiós gyűlésen az egyesületek –képviselői által- kiválasztásra kerülnének a +2 helyre 
alkalmasnak talált vezetőségi tagságra jelöltek. Egyszerre több jelölt is kiválasztásra kerülhet. 
A jelölteket az Elnökség hagyja jóvá. Ezután 2 hónapon belül meg lehet tartani a régiós 
választást a jóváhagyott nevekkel.  
 
A régiók támogatása a versenyszervezési díj 80%-nak elkülönítésével a régiók olyan juttatást 
kapnak amit amennyiben számlát nyújtanak be megfelelő szolgáltatásokról úgymint: 
pályabérlés a régiós válogatott részére, továbbképzés (instruktor, Level1, BTE,- bíró képzés, 
régiós válogatott versenyengedély…) terembérletére, a továbbképzés megtartójának 
költségeinek fedezésére, stb. 
A befizetett versenyszervezői díjak 80%-t javaslom (banki költségek megtakarítása miatt) 
Excel táblázatban vezetni. Ugyanebben a táblázatban lehet a számlákkal alátámasztott 
összegeket is vezetni, így naprakész nyilvántartás garantált. 
 
Összefoglalva: javasolt régió vezetőség összetétel: régióvezető + 2 vezetőségi tag + régiós 
edző. A régiók a saját befizetett versenyszervezői díjak 80%-val gazdálkodhatnak. 
 

21/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a régiók újratervezéséről szóló 
javaslatot. 
 
 

9. Éves rendes közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása 
Előadó: Vánky Sebastián 
 
Vánky Sebastián: Alapszabályban meghatározott létszám helyreállítására és az elvégzendő 
munkák miatt szükséges egy elnökségi tag megválasztása a lemondott helyett. Kamarás 
Szilárd is jelezte szóban a lemondását, de kérésem ellenére írásban még nem tette meg, így 
nem hivatalos. Ha a közgyűlésig beküldi a lemondását, akkor két elnökségi tag 
megválasztására lesz szükség. 
 
Közgyűlés napirendi pontjai: 

1. A számviteli törvény szerinti 2013.évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés 

elfogadása 

2. Az elnökség 2013. évi szakmai beszámolójának és a 2014. évi szakmai tervének 

elfogadása 

3. A 2014. évi  költségvetési terv elfogadása. 

4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása 

5. Szakmai Bizottságok beszámolói 



6. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása 

7. Elnökségi tag/ok választása 

A közgyűlésen elnökségi tagok választására is sor kerül, ezért az elnökség felkérte dr. 

Sipka Juditot elnökként (drsipka@budapestiugyved.hu), Laboncz Csabát 

(labi@misz.hu) és Windischmann Mercédeszt (mercedesz@misz.hu) tagként, hogy a 

választással kapcsolatos jelölőbizottsági feladatokat lássák el. A MÍSZ elnökségi 

tagjaira vonatkozó javaslataikkal őket lehet megkeresni a megadott elérhetőségeken. 

22/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a közgyűlés napirendi pontjait. 
 
  

10. Egyéb 
 
Vánky Sebastian: Egyes tagszervezeteink fizetési fegyelme nem megfelelő, tartozásaik vannak 
a Szövetség felé, csak több emlékeztető után fizetnek és ez sok időt lefoglal az iroda 
munkájából. Ennek javítása érdekében javaslom, hogy amennyiben egy tagszervezetnek 
tartozása van, a versenyzőinek a tartozás rendezéséig az iroda ne állítson ki 
versenyengedélyt. 
Ezen kívül a versenyszervezési kérelmek díját – amennyiben nem százalékos – a szervezőknek 
a jövőben előre kell fizetniük. A Szövetség csak a befizetés után adja ki az engedélyt.  
Az engedélykérés menete: 
A szervezőknek a régióvezetőtől kell engedélyt kérniük, aki ezt továbbítja az iroda felé. Az 
iroda kiállítja a számlát, a szervező befizeti és ez után kapja meg az engedélyt. 

 
23/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a tartozó tagszervezetek 
tagjai a tartozés rendezéséig nem kaphatnak versenyengedélyt, és a versenyszervezési engedély 
díját elpre kell fizetni. 

 
 
Windiscmann Mercédesz: Észrevettem, hogy a válogatott keret tagjai nem megfelelő 
létszámban vesznek részt a szövetség kiemelt versenyein, például az országos 
bajnokságokon. Ez a hozzáállás nem megfelelő egy válogatott részéről. Ezért javaslom, hogy a 
válogatott keret tagjainak kötelező legyen részt venniük a szövetségi kapitány által 
meghatározott versenyeken. Indokolt esetben a szövetségi kapitány felmentést adhat. 

 
24/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a válogatott keret tagjainak 
kötelező részt venniük a szövetségi kapitány által meghatározott versenyeken.  
 
 

Vánky Sebastián: A régi könyvelőnkkel komoly problémák vannak. A korábbi főtitkár 
távozásakor nem tudott adatot szolgáltatni a Szövetség anyagi helyzetéről. Nem ad adatokat, 
nem küldi el a megfelelő anyagokat és ez az új könyvelő munkáját is hátráltatja, veszélybe 
kerülhet a kiemelt közhasznú státusz. A főtitkár írjon neki újabb felszólító levelet és javaslom, 
hogy ha a megfelelő adatok és anyagok ennek ellenére sem érkeznek meg, tereljük az ügyet 
jogi útra. 

 
25/2014 elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy ha a régi könyvelő a 
felszólítás ellenére nem szolgáltat megfelelő adatokat és a szükséges anyagokat nem küldi meg, a 
Szövetség az ügyet jogi útra tereli. 
 
 



A főtitkár beszámol az elnökségnek a Szövetség első negyedéves munkájáról. 
 
26/2014 elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a főtitkár beszámolóját. 
 
 
Vánky Sebastián berekesztette az ülést.  
 
 
2014. április 15.  

 
 
Vánky Sebastian 

Elnök  
 

 
 

Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: 
 
Szempontok a sportági szakmai program elkészítéséhez 
 

1. Helyzetelemzés 
A sportág a nemzetközi és hazai sportéletben betöltött helye és szerepe. 
Jelenleg 4 kontinentális szövetség működik világszerte, melyek közül a WA-hez tartozik az Olimpia és 
a Világjátékok. A WA tagországainak száma 151. Szövetségünk mind a négy nemzetközi szervezet 
tagja, és munkájukban aktívan részt vesz. Konferenciákon és egyéb rendezvényeken képviseljük 
Magyarországot. A HDH-IAA szervezetnek Vánky Sebastian az elnöke, székhelye Budapesten van, 
ezáltal hazánk fontos szerepet játszik e nemzetközi szervezet működésében. További 
szervezőmunkánk eredménye, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a CEC Közép európai Kupa sorozat. 
Már nyolc ország részvételével jelentős létszámú versenyző versenyez, nagyban megkönnyítve a 
résztvevő országok nemzetközi téren történő tapasztalatszerzését.  A CEC záró rendezvényének is 
hazánk ad otthont. A nemzetközi eredményeket meghatározó országok Korea, USA, Olaszország, 
India, Franciaország és Mexikó. 
Jelenleg a Magyar Íjász Szövetség 159 aktív tagegyesülettel rendelkezik. Versenyengedéllyel 
rendelkező felnőtt íjászok csoportját, a SIR programból kinyert adatok alapján 2013 évben 156 
tagegyesületben 934 férfi és 317 nő rendelkezik érvényes versenyengedéllyel. Szenior korosztályban 
93 férfi és 22 nő. Összesen közel 1400 fő. 
 
A sportág eredményessége olimpiai versenyszámokban az elmúlt négy esztendőben, tendenciák/EB, 
VB/ 
Olimpiai reflex kategória kadet, ifjúsági és felnőtt korcsoportban elért eredmények Banda Árpád 
 IFAA eredmények: 
1 Európa Bajnoki cím 
2 Európa csúcs 
1 Világcsúcs 
 
WA (FITA, az olimpia versenyrendszere) nemzetközi eredménye 
Banda Árpád kadet 2012 Porec EK  6. 
Banda Árpád kadet 2012 Nykobing EB 17. 
Banda Árpád kadet 2012 EK összesített 10. 



1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán, 2012 évi összesített  
1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán, 2013 évi összesített  
1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán, Horvátország, Zágráb 
1. helyezett a Duna Kupán, Ausztria, Bécs 
1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán Magyarország, Budapest 2012. 
1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán Magyarország, Budapest 2013. 
1. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán Szerbia, Nis 
2. helyezett az Junior Európa Kupán, Szlovénia, Ljubljana 2013. 
2. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán, Szerbia, Belgrád 
2. helyezett a Junior Közép-Európa Kupán, Horvátország, Zagrab, 2013. 
2. helyezett a Junior Közép-Európai Kupán, Szlovénia, Kamnik 2013. 
2. helyezett a Cseh Köztársaság Junior Nemzetközi Bajnokságán (Ostrava) 
2. helyezett a bosznia-Hercegovinai Nyílt teremversenyen felnőtt korcsoportban   
 
 

2. Olimpiai válogatott keret névsora /a mellékelt Excel táblázatban / 
 

3. Az olimpiai felkészülést irányító és a felkészülésben résztvevő szakemberek 
névsora: 

- A felkészülésért felelős szakemberek 
                            Banda Tibor, szövetségi kapitány, nemzeti válogatott edzője, vezető edző, 
                                                  

- A felkészülésben résztvevő további szakemberek, edzők 
- Barta Margit  edző, MÍSZ  Edzőbizottság tagja 
- Windischmann Mercédesz sportigaztató 

 
- Orvos, masszőr, pszichológus, kondícióedző, gyógytornász, terapeuta, dietetikus  
- Komsa Ildikó dietetikus 
- Dr Herczka Péter MÍSZ Orvosi Bizottság elnöke  
- Dr Lénárt Ágota pszichológus, íjász,  

 
4. A Rio de Janeiro-i olimpiai felkészülést szervező sportágvezető kijelölése. 

             Kaszala Tamara főtitkár 
 

5. A Rio de Janeiro-i olimpia tervezett eredményességi célkitűzései: 
- tervezett kvalifikált versenyzők száma 

1 fő: Banda Árpád 
- aranyérmek száma 

 
- összes érem száma 

 
- olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 

 
- Olimpiai pontok tervezett eredményességi célkitűzés: 1 pont 

 
 

6. A 2016-ig a VB-k és EB-k célkitűzései éves bontásban: 
- tervezett induló versenyzők száma 

2014: 1 fő 
2015: 2 fő 
2016: 2 fő 

- aranyérmek száma 



- összes érem száma: Bronz érem EB 
- olimpiai pontok száma (7-5-4-3-2-1 pontozás alapján) 
- A tervezett célkitűzések szerint: 7 pont 

 
7. A sportág kvalifikációs rendszere, kvalifikációs stratégiája. 

A 2016-os Olimpiai Játékokra történő versenyzők válogatása alapjául a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) 
ötszintű minősítési rendszere szolgál. 
Az első (alsó) három szint, a III. o. II. o. és az I. osztályú versenyzői szint. Ez a regionális és országos 
válogatást, kvalifikációt segíti. 
A Nemzeti „A” Válogatott keret összeállítása azon versenyzőkből történik, akik a megelőző 
versenyévben 3× teljesítették az „A” minősítési pontszámot, mely pontszám az utolsó 3 év Európa- és 
világbajnokságainak, valamint világkupáinak pontszámai alapján került meghatározásra. 
A nemzetközi versenyekre történő kiküldetés további feltétele, hogy a versenyzők a 3× meglőtt „A” 
minősítésen kívül egy magasabb pontszámot, az úgynevezett „kiküldetési pontszámot” is elérték 
legalább 2 alkalommal. Ez a pontszám az elmúlt évek világversenyeinek rangsoroló eredményeit 
tekintve körülbelül a 32. helyezésre lett pozícionálva. A pontszámok teljesítésén kívül a versenyzőnek 
további feltételnek kell eleget tenni. A „Válogatott megállapodás” elfogadása és betartása, a tiltott 
szerek mellőzése, a megfelelő fizikai és mentális állapot és az edzőkkel történő bizalmon alapuló 
kapcsolat megteremtése további elvárás a kiutazó versenyzőkkel szemben. 
A felnőtt olimpiai kategóriás versenyzők közül egy ifjúsági fiú tudott a fenti feltételeknek („A” szint és 
kiküldetési szint) megfelelni, így ő került kiválasztásra az Olimpiai Játékokra történő felkészítésre.  
 

8. Egyes szakmai mutatók területén kitűzött célok: 
- technikai, taktikai tudásszint emelése 

Az előző évek fejlődése alapján jól látszik, hogy a mozgástechnika ismerete és használata megfelel a 
terveknek. 2013-ban teljesített pontszámai felnőtt mezőnyben is megfelelnek az elképzeléseinknek. 
Fejlesztése tovább folyik.  
Taktikai tudásszintje a felnőtt versenyzési tapasztalatok hiánya miatt még nem megfelelő. 2014 
évben remélhetőleg több lehetőséget adva felnőtt világversenyen történő szereplésre ez emelhető. 
Technikai sport lévén, kiemelt feladatként még újabb eszközök tesztelését tartjuk fontosnak. 
Szeretnénk nagyobb műszaki felkészültséggel rendelkezni az íjak és egyéb eszközök beállítása, 
hangolása terén. Lehetőséget kaptunk és részt veszünk egy ilyen irányú tapasztalatcserén Nagy-
Britanniában, ahol lehetőségünk lesz kipróbálni az élvonalbeli íjakat, vesszőket, egyéb alkatrészeket 
speciális körülmények között.   
  

- a fizikai állapot fejlesztése, /gyorsaság, állóképesség, erőfejlesztés/ 
Fizikai állapot fejlesztését az elmúlt évekhez hasonlóan tovább folytatjuk. Sikerült a megfelelő 
kondicionáló felszerelést beszerezni, így edzésprogramját egyre pontosabban és az elmúlt időszakhoz 
képest jobb eszközökkel tudja végezni. Fontos feladat az íjászathoz igazított erősítés, az ízületi 
hajlékonyság megtartása mellett. Az állóképességi edzések is fontos része a fizikai képzésnek. 
Futóedzést rendszeresen végez.  

- mentális tulajdonságok fejlesztése 
Feladat, hogy a már tanult relaxációs és meditációs technikák segítségével minél jobban tudja kezelni 
az esetlegesen felmerülő feszült helyzetet is. A különböző összpontosító gyakorlatok, a zavaró 
környezetben történő lövés, a légző gyakorlatok és a vizualizáció az edzésterv részét képezi. Cél, hogy  
minél hamarabb kerüljön a megfelelő érzelmi szintre. 

- motiváció, akarati tényezők 
A 2013-as versenyév végét követő pihenő idő után egy ujjsérülés miatt edzésszünetet kellett tartania. 
Kezelése után ismét elkezdte az edzéseket. Folyamatosan emeljük technikai edzéseinek szintjét, de a 
tervezett terem versenyeken sajnos nem tudott részt venni ezért motiváltsága csökkent. Nagy 
változást várunk a kinti versenyidény elindulásától. Nagymértékű pozitív változást fog hozni a 



versenyzés újra kezdése és  a az olimpiára való felkészülés. Olimpiai eszme és az olimpiai részvétel a 
legfőbb motivációs tényező.   

- a nevelés-fejlesztés területén 
Egy sokoldalúan képzett, művelt, önálló gondolkodású és döntésképes fiatalt szeretnénk nevelni, aki a 
világ kihívásait önállóan, értékrendjének megfelelően kezeli. A tisztelet, az alázat, a becsület és a 
magába vetett hit kell, hogy irányítsa későbbi életét. Tanulmányait nem hanyagolja el, sokat olvas, 
zenét hallgat, érdeklődő és igyekszik tájékozottságát széles körben fenntartani. Kapcsolatai edzőjével 
és a felnőttekkel kitűnő, fiatalokkal jó baráti viszonyt épített.  

- központi és egyesületi munka aránya 
A napi edzések az egyesületében illetve otthon zajlanak. Havonta egy alkalommal a válogatott közös 
edzésén vesz részt, Budapesten. Mindkét edzésen saját egyesületi edzője vezetésével folyik a munka.  

- az egyesületi edzők helyzete a központi munkában 
A versenyző helyzete itt is speciális, mivel edzője a válogatott nemzeti edzője-szövetségi kapitánya is 
egyben. A többi versenyző központi edzésterv alapján dolgozik, és havi rendszerességgel válogatott 
összetartáson vesz részt. 
 

9. Az olimpiai felkészülés szakaszai és kiemelt feladatai éves bontásban. 
Éves átnézeti edzésterv 2014-03-19.XLS (mellékelve) 
 

10. A válogatás elvei. 
 
A 2016-os Olimpiai Játékokra történő versenyzők válogatása alapjául a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) 
ötszintű minősítési rendszere szolgál. 
Az első (alsó) három szint, a III. o. II. o. és az I. osztályú versenyzői szint. Ez a regionális és országos 
válogatást, kvalifikációt segíti. 
A Nemzeti „A” Válogatott keret összeállítása azon versenyzőkből történik, akik a megelőző 
versenyévben 3× teljesítették az „A” minősítési pontszámot, mely pontszám az utolsó 3 év Európa- és 
világbajnokságainak, valamint világkupáinak pontszámai alapján került meghatározásra. 
A nemzetközi versenyekre történő kiküldetés további feltétele, hogy a versenyzők a 3× meglőtt „A” 
minősítésen kívül egy magasabb pontszámot, az úgynevezett „kiküldetési pontszámot” is elérték 
legalább 2 alkalommal. Ez a pontszám az elmúlt évek világversenyeinek rangsoroló eredményeit 
tekintve körülbelül a 32. helyezésre lett pozícionálva. A pontszámok teljesítésén kívül a versenyzőnek 
további feltételnek kell eleget tenni. A „Válogatott megállapodás” elfogadása és betartása, a tiltott 
szerek mellőzése, a megfelelő fizikai és mentális állapot és az edzőkkel történő bizalmon alapuló 
kapcsolat megteremtése további elvárás a kiutazó versenyzőkkel szemben. 
A felnőtt olimpiai kategóriás versenyzők közül egy ifjúsági fiú tudott a fenti feltételeknek („A” szint és 
kiküldetési szint) megfelelni, így ő került kiválasztásra az Olimpiai Játékokra történő felkészítésre.  
 
 

11. A sportág utánpótlás helyzete a Rio de Janeiro-i olimpia szemszögéből. 
Az utánpótlás tudatos és módszeres felépítése 2 éve folyik a Magyar Íjász Szövetség keretein belül. 
Havi rendszerességgel központi edzés folyik, ahol az íjászokon kívül jelen vannak a személyi-, nemzeti 
edzők és a szövetségi kapitány. A JÍV tagjainak célja egytől-egyig a Rio-i olimpiára való felkészülés. 
 

12. Az olimpiai keretek foglalkozásának szakmai, szervezési feladatai /edzőtáborok, 
válogató versenyek, ciklusrend stb./ 

Évente legalább 3 alkalommal megrendezett válogatott edzőtábor és  2 napos válogatott 
összetartások kerülnek megtartásra. Válogató versenyek az év elején kerülnek megjelölésre az 
irányelveknek megfelelően. A ciklusrend a szövetségi kapitány meghatározása alapján történik. 
 

13. Az olimpiai keret sportegészségügyi ellátása, sportorvosi hálózat, sporttudományos 
háttér. 



A válogatott tagjainak névsora megküldésre került a MOB által év elején meghirdetett sportorvosi 
ellátási programba. Egyéb ellátások a válogatott tagjai részére a lakóhely szerinti orvosoknál történik 
illetve speciális esetekben specialista felkeresése indokolt. 
 

14. A sportág doppingellenes küzdelme. 
 
A válogatott edzőtáboraiban ismertetésre kerülnek a doppingellenes küzdelemmel kapcsolatos 
tudnivalók. A válogatott tagjai felvilágosítást kapnak a kockázatokról. A doppingellenes 
tevékenységünk legfontosabb eleme a felvilágosítás. A lehető legtöbb fórumon, edzőtáborok, 
versenyek keretében felhívjuk az edzők és a versenyzők figyelmét a doppingmentes sportolás 
fontosságára. Körlevélben tájékoztatjuk őket a tiltott szerek listájáról. A válogatott keretek számára 
az éves edzőtáborok alkalmával évente 2 alkalommal tartottuk és ezután is tervezzük tartani 
doppingellenes felvilágosító előadásainkat. Ezeken minden kerettagnak, függetlenül attól, hogy A, 
vagy B keret tagja kötelező a részvétel. Szövetségünk szorosan együttműködik a MACS Antidopping 
csoporttal, minden beszámolót és tervet szolgáltat a szervezet felé. Minden, a Szövetség hivatalos 
részvételével zajló, sportágat és sportot népszerűsítő rendezvényen megjelenik a téma. Az edzői 
konferenciánk fontos napirendi pontja a sportolókra vonatkozó előírások ismertetése és a szabályozás 
betartatása.  
 
 

15. Sportdiplomáciai feladatok, a sportág nemzetközi tisztségviselők névsora. 
A sportdiplomáciai feladatok a következő személyek között oszlik meg: 
Vánky Sebastian- elnök 
Kaszala Tamara- főtitkár 
Windischmann Mercédesz- sportigazgató 
 

16. Az olimpia keret létesítmény helyzete. 
Szövetségünk nem rendelkezik saját tulajdonú sportlétesítménnyel, rendezvényeinkhez, illetve 
képzéseinkhez bérelt létesítményeket veszünk igénybe.2014-es tervek szerint HM együttműködés 
keretében vizsgáljuk meg a saját létesítmény üzemeltetésének lehetőségét.    
      Nagy segítség lenne a Szövetségnek a MOB támogatása. 
 

17. A szövetség és az olimpiai keretet adó egyesületek kapcsolata. 
Folyamatos- akár napi szintű- kapcsolattartásban van a Szövetség és az olimpiai keretet adó 
egyesület illetve az utánpótlást adó egyesületek között. Így rendszeres rálátásuk 
nyílik a szövetség munkájára. A többi tagegyesület elektronikus úton, illetve a web oldalon 
keresztül folyamatos tájékoztatást kap minden lényegi információról. Kérdéseikkel a 
megfelelő személyhez direkt módon fordulhatnak. Így egyszerűen és jól működik a kapcsolat 
fenntartása. 
 
 

18. Az olimpiai felkészülést befolyásoló tényezők. 
Előre nem látott sérülés, mivel ez egy statikus sport. A távolságok a versenyzők és edzőik között. És 
nem utolsó sorban, a megfelelő ijász felszerelés  naprakész minőségben, lévén, hogy ez egy technikai 
sportág. 
 
 

19. Észrevételek, javaslatok. 
 
 
2014. március 31.                                                            Kaszala Tamara  
                                                                                                főtitkár 



2. számú melléklet: 
 

Felnőtt Íjász Válogatott Kerettagsági megállapodás a 

Magyar Íjász Szövetséggel 
 

 

2014 Felnőtt Íjász Válogatott (FÍV) 

 

 

Mely létrejött egyrészről a Magyar Íjász Szövetség (MÍSZ) 

 

Másrészről…………..……………….………(szül.hely,idő:……………………..an.:……………

……...……………………lakcím:………………………………………………………), a 

továbbiakban FÍV tag között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint: 

 

 

I. A megállapodás célja 

. 

 A versenysport hosszú távú fejlesztése érdekében, a MÍSZ jelen megállapodást köti a 

kerettagokkal, amelyben szabályozza az együttműködést a kerettag és a MISZ között. 

 Jelen megállapodás a szerződő felek által aláírásukkal hitelesített  szerződés, amely a 

válogatási kritériumoknak megfelelt íjász számára lehetőség biztosít a  válogatott 

csapatban való részvételre, a mindenkor érvényes élsport irányelvek szerint. 
 

 

 

II. A megállapodás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei 

 

 Jelen megállapodás aláírásával mindkét fél kifejezi szándékát az együttműködésre, mindkét fél 

vállalja, hogy erőfeszítéseket tesz a célok elérése érdekében az alábbiak szerint:  

 

II/a. A MÍSZ vállalja:  

 hatáskörén, politikáján és pénzügyi lehetőségein belül, maximális erőfeszítéseket tenni, 

megalkotni, szervezni és elindítani a tevékenységi programot Felnőtt Íjász Válogatott, 

továbbiakban FÍV tagjai számára. 

 Az edzők, regionális vezetőedzők javaslatára a nemzeti edzők és a szövetségi kapitány 

előterjesztése alapján MISZ elnöksége válogatja vagy kizárja az érdekelt íjászokat 

(férfiak/nők) a MÍV-be. 

 A szövetségi kapitány, illetve orvosi személyzet áll rendelkezésre, hogy megválaszolja a 

tiltott szerekre az esetleges kérdéseket a megelőzés érdekében az éves programban előre 

meghatározott két alkalommal.  

 A szövetségi kapitány figyelembe veszi a tervezés során, hogy a klubtevékenységekkel 

lehetőleg ne legyen ütközés. 

 A MÍSZ figyelmet fordít arra, hogy a promócióban egyforma mértékben vegyenek részt 

a csapattagok. A költségeket illetően megállapodás születik még az esemény előtt.  

 Edzőtáborok szervezése és lebonyolítása 

 A sporthoz kapcsolódó szakértők meghívása előadás tartása céljából: 

 - fizikoterapeuta; 



  - sportpszichológus; 

  - táplálkozás-szakértő; 

  - kvalifikált trénerek – nemzeti edzők 

            

 

II/b. A FÍV  tag vállalja: 

 

 A NOB, WA, és a MÍSZ előírásai alapján tilos használni ún. tiltott eszközöket (dopping). 

A WA tiltja az alkoholt is.  

 A prioritás a nemzeti/nemzetközi tevékenységeké, megelőzve a klub tevékenységeket. 

  Az esetleges hiányzásokat a FÍV tevékenységek során jelezni kell a szövetségi 

kapitánynak, hogy más csapattagokat ne hátráltasson bárkinek is a hiányzása. 

 A FÍV tagok engedélyezik a MÍSZ-nek szponzori szerződések megkötését. A FÍV tagok 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy a csapattevékenységeken viselik az esetleges 

szponzor által megkövetelt ruházatot. 

 Új illetve egyéni szponzori szerződés esetén, egyeztetni kell a MÍSZ-szel, a MÍSZ 

érdekeit biztosítani kell, amennyiben szükséges a MÍSZ és a versenyző közötti viszony 

pontos meghatározása. 

 A FÍV tagnak részt kell venni a MÍSZ promóciós tevékenységeiben. 

  A FÍV tag tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás tartama alatt kizárólag a FÍV 

tagjaként, egyesületének színeiben vesz részt versenyeken, továbbá ezen időszak alatt 

nem igazol át más szövetséghez, beleértve a külföldi szövetségeket, egyesületeket, 

szervezeteket is. 

 Csapatmunkához, csapatversenyhez ildomos magatartás tanúsítása  

 A Magyar Íjász Szövetség által szervezett edzéseken való részvétel 

 A Magyar Íjász Szövetség által szervezett edzőtáborokon való részvétel 

 A nemzeti edzők által adott instrukciók és edzéstervek betartása 

 Válogatott versenyzőhöz méltó magatartás tanúsítása 

 Amennyiben az edzés munkából valamilyen probléma miatt kiesik, azt haladéktalanul 

jelzi a nemzeti edzőnek, szövetségi kapitánynak. 

 

 

III. Beválogatás és Minősítés rendszere 

 

III/a. Beválogatás menete 

A pályázat benyújtása az aktuális élsport irányelvek alapján a megadott határidő szerint. 

Az egyesület/szakosztály vezetője a régió vezetőedzővel közösen, a versenyző technikai 

felkészültsége, mentális alkalmassága és fizikai alkalmassága alapján ajánlást tehet a nemzeti 

edzőknek a FÍV-be való felvételre. A nemzeti edzők edzéslátogatással, versenyen történő 

megfigyeléssel és személyes elbeszélgetéssel alakítanak ki közös véleményt. Az edzők a GAP 

felmérést is igénybe vehetik a versenyző állapotának pontosabb meghatározására. A 

felvételről nemzeti edzők és a szövetségi kapitány dönt.  

 

III/b. Fizikai szintfelmérő teszt  

 Évente 2 alkalommal (GAP) erő, állóképességi és koordinációs teszt felmérése. 

 

III/c. Mentális képességek rendszeres felmérése 

 Évente 1 alkalommal célállítás dokumentumainak kitöltése, éves értékelés 

megbeszélése 



 Önértékelés, elsajátított készségek és képességek felmérése 

 Pszichológiai profil vezetése (edző, nemzeti edző) 

 

III/d. Technikai szintfelmérés 

 Íjászat mozgásanyagának ismerete, végrehajtásának minősége 

 Mozgásanyag elmélyítési szintje 

 Technikai ismeretek, íj beállítási, hangolási alapismeretek 

 Versenyrutin, stressz kezelési technikák, egyéni célok végrehajtása verseny alatt. 

 Versenypontszámok 

 

A FÍV tagokat a fent felsorolt szempontok és felmérések alapján a nemzeti edzők  értékelik. A 

fejlődésükről, a változásokról rendszeresen tájékoztatják egymást, ami alapját képezi a 

további edzéstervnek.    

 

 

IV..A megállapodás megszűnése 

  

 Amennyib a szerződött íjász nem teljesített egyet sem az éves szinten kiszabott 

elvárások közül, a Magyar Íjász Szövetségnek – ezen teljesítmény felülvizsgálata után 

– jogában áll a jelen szerződés hatályát megszűntetni. 

  

 A FÍV tag tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartják be a fenti megállapodásokat, 

úgy a MÍSZ azonnal kizárhatja ezen tagot a FÍV-ből. A kizárás lehet átmeneti 

(felfüggesztés) vagy végleges. A tárgyban hozott határozatok ellen fellebbezésnek helye 

nincs. 

 

 Amennyiben az íjász bármilyen okból –pl. körülményeinek megváltozása miatt- nem 

képes teljesíteni a megállapodásban rögzítettetek és saját elhatározásból megszünteti a 

FÍV-ben elfoglalt helyét, melyet írásban tehet meg a MÍSZ felé. 

 

 

V. 

 

Jelen megállapodást annak elolvasása és pontos megértése után, mint akaratommal mindenben 

megegyezőt helybenhagyólag írtam alá. 

 

Budapest, 2014. március 17. 

  
 

 

…………………………………………..                 ………………………………………… 

                  FÍV tag (Íjász)                                                              MÍSZ 
 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1…………………………………………………… 

 

2…………………………………………………… 

 


