
Elnökségi határozatok 2017 

 

1. 1/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy a kimutatás 

alapján támogassa az egyesületeket a kiváltott versenyengedélyeik számának 

arányában. 

 

2. 2/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azt a javaslatot, hogy 2017-ben 

is nyújtson támogatást az egyesületeknek a kiváltott versenyengedélyek után, az 

előzetes határozat alapján. (20/2015) 

 

3. 3/2017: határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy a hivatalos 

honlapon a „Büszkeségeink”-hez folyamatosan legyenek feltüntetve az arra 

érdemeseknek az adatai. 

 

4. 4/2017 határozat: Az elnökség azt a javaslatot, hogy az eseti versenyengedély 

helyett rajtengedély legyen, egyhangúan elfogadta, és egyhangúan megszavazta 

annak 1000 Ft-os díját. 

 

5. 5/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta Banda Árpád olimpiai íjász 

jelölését a 2017-es Gerevich Aladár sportösztöndíjra, melynek mértékét a 

következőképpen határozták meg: 2017. január 1.- 2017. december 31. között 

100.000Ft/hó. 

 

6. 6/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a kiküldetéseknek a 

költségvetési tervezetét. 

 

7. 7/2017 határozat: Az elnökség azt a javaslatot, hogy Gajdos Csaba legyen az új 

PSZB tag egységesen elfogadta. 

 

8. 8/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az egyesületek 

számlázzák ki a szövetségnek a teljesítmény alapú támogatások után járó 

összegeket március 31-ig. Egyesületenként min. 5000 Ft-tól járjon a támogatás.   



 

9. 9/2017 határozat: A III, II és I osztály minősítési szintjeit térítés ellenében adjuk 

ki, és ha valaki magasabb szintet ér el, akkor az előzőt vissza kell adnia, amit 

kicserélünk. Az A és K szinteket elérőknek díjmentesen jár, amennyiben kétszer 

meglőtte az adott szintet. 

 

 

10. 10/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy az egyesületi felmérők alapján, az arra 

érdemes tagegyesületek 5 millió Ft összértékben támogatást kapjanak a megfelelő 

önrész vállalása mellett, az elnökség egységesen elfogadta.  

 

11. 11/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Közgyűlés előzetesen 

egyeztetett időpontját, amely 2017. április 7. péntek, 17:00. 

 

12. 12/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a 

Projekt Irányító Bizottság (PIB) tagjai: Vánky Sebastian, Nagy Gábor, Szedlár 

János és Kalácska Zsolt. 

 

13. 13/2017 határozat: Az előzetesen kiküldött szabályzatokat (etikai- és 

gyermekvédelmi, sportegészségügyi, igazolási-és átigazolási) az elnökség 

egységesen elfogadta. 

 

14. 14/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a 

Világjátékokra a csapatkísérő Vánky Sebastian legyen. 

 

15. 15/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Észak-Alföldi Régió 

bizottságának javasolt összeállítását Vásári Róbert vezetésével. 

 

16. 16/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Dél-Alföldi Régió 

bizottságának összeállítását Bogyó Gábor vezetésével. 

 

17. 17/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy Molnár 

Józsefet (Haladás VSE) és Kakas Istvánt egyenlő mértékben támogassa a 

Világjátékok felkészüléséhez. 



 

18. 18/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a Vektor Íjász 

Egyesület vesszőfogóinak felújítását 200.000 Ft értékig támogatja, a többit év 

végéig ki kell fizetni az egyesületnek a szövetség felé. Ennek fejében az 

egyesületnek még két versenyt meg kell szervezniük.  

  

19. 19/2017 határozat: Egységesen elfogadta az elnökség azon javaslatot, hogy a 

közgyűlés jelölő bizottságának tagjai Dr. Sipka Judit (elnök), Windischmann 

Mercédesz és Laboncz Csaba (tagok) legyenek. 

 

20. 20/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta a tagdíjat nem fizetők 

törlését a tagnyilvántartásból. 

 

21. 21/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy 

amennyiben a bírót a MÍSZ delegálja a versenyre, az útiköltségét 200 km felett 

támogatja. 

 

22. 22/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy az iroda nyitva tartásán túli 

raktárkezelés díja 10.000 Ft legyen, az elnökség egységesen elfogadta. 

 

23. 23/2017 határozat: A versenyszervezési engedélyek kiadása után csak a 

megállapított díj ellenében lehet más időpontra átrakni az adott versenyt. Ennek 

mértéke az eredeti díj 50%-a, azaz 5.000 Ft, amely összeg a szövetségnél marad, 

ismételt eljárási díjként. 

 

24. 24/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, amely 2021-

ig a versenyszervezési stratégiát tartalmazza, és azt, hogy az EMMI felé kérelmet 

nyújtsunk be a hazai rendezésű versenyek támogatására. 

 

25. 25/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta a MÍSZ pálya 10 db 

vesszőfogójának cseréjéről szóló javaslatot. 



 

26. 26/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 3D (Nagy Gábor elnök, 

Szentmiklóssy Zoltán tag, Szedlár János tag) és Terep szakág (Nagy Gábor elnök, 

Molnár Ferenc tag, Fodor Ferenc tag) vezetőire és tagjaira tett javaslatot. 

 

 

27. 27/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, mely 

szerint a Jogi Bizottság összetétele: Zoltán Levente elnök, Kállai Judit tag, 

Orgován István tag. 

 

28. 28/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, mely 

szerint a Vadászíjász Szakmai Bizottság tagjai a következő személyek: Zoltán 

Levente elnök, Szabó Zsolt tag, Zoltán Ákos tag. 

 

29. 29/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy az 

Utánpótlás Szakmai Bizottság tagja Máté Gyöngyi elnök, Barta Margit tag, és 

Czeróczki Béla tag legyenek. 

 

30. 30/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy a 

Történelmi Íjász Szakmai Bizottság tagjai a következő személyek legyenek: Lovász 

Tamás elnök, Kalmár József tag, Gergics József tag. 

 

31. 31/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy a 

Pályaíjász Szakmai Bizottságot a következő személyek alkossák: Vánky Sebastian 

elnök, Barta Margit tag, Máté Gyöngyi tag, Gajdos Csaba tag. 

 

32. 32/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta, hogy a Futásíjász 

Szakmai bizottság tagjai a következő személyek legyenek: Bősze Júlia elnök, 

Borbásné Rostás Anikó tag, Pasztuhov Dániel tag. 

 



33. 33/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta, hogy a Futásíjász 

Szakmai bizottság korábbi elnöke, Kassai Lajos maradjon a poszton. 

 

34. 34/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy létre jöjjön az Átigazolási 

Bizottság, és az elnöke Szedlár János, tagja pedig Zakariás Barbara legyen 

egységesen elfogadta. Feladatuk az átigazolási szabályzat előkészítése 2018. január 

1-re. 

 

35. 35/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy Buzás Károly utazzon a 

Világjátékokra 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta. 

 

36. 36/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy az 

Alsóörsi SE szervezze a 2018-as IFAA Terem OB-t. 

 

37. 37/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Világjátékokon résztvevő, 

versenyzők által megjelölt, felkészítő edzők személyét. 

 

38. Az elnökség egységesen elfogadta az Íjászat Napja sárvári helyszínét, 2017. 

szeptember 30. dátumát és koncepcióját. 

 

39. 39/2017 határozat: Az elnökség 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta 

a 2017-es 3D EB (Attergau) résztvevők támogatását. 

 

40. 40/2017 határozat: Az elnökség 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta 

a 2017-es 3D VB (Robion) résztvevők támogatását. 

 

41. 41/2017 határozat: Az elnökség 6 igen szavazat és 1 tartózkodás elfogadta a 

versenynaptárból kimarad pálya csapat OB időpontját (2017. október 7.) és 

helyszínét (Budapest, RTK pálya). 

 

42. 42/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Világjátékokon résztvevő 

versenyzők edzői és sportszakemberei részére megítélt állami jutalmazás mértékét. 

 



43. 43/2017 határozat: az elnökség azon javaslatot, hogy a Tehetséges Íjászok 

Alapítvány támogassa a Hévíz SK kérelme, és az elkészült árajánlat alapján a 

versenyzőiket, egységesen elfogadta. 

 

44. 44/2017 határozat: Javaslat: a sporttörvényre hivatkozva az elnökség 

veszélyeztetve érzi a GP-k, OB-k sikeres lebonyolítását abból kifolyólag, hogy 

ezekre rászerveznek más versenyeket, ezért a Terep, Pálya, 3D szakágban a 

meghirdetett GP-k és OB-k idejére nem adunk ki versenyszervezési engedélyt 

ugyanazon szakág versenyeire. Az OB-n való indulás feltétele, hogy valaki legalább 

egy GP, vagy egy kvalifikációs versenyen részt vegyen az adott szakágban. A 

javaslatot az elnökség egységesen elfogadta. 

 

45. 45/2017 határozat: azon javaslatot, hogy a Sporttörvénynek és Sportegészségügyi 

szabályzatnak megfelelően rajtengedélyt egy naptári évben egyszer válthat ki, 

utána versenyengedéllyel lehet részt venni, 2018. jan. 1-től lép hatályba, az 

elnökség egységesen elfogadta. 

 

46. 46/2017 határozat: az elnökség utólag egységesen elfogadta azon elnöki döntést, 

hogy Orosz Viktor Berlini Világ Kupa versenyét támogatta a MÍSZ. 

 

47. 47/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy a „K” szintet lövő versenyzők 

nevezési díját vállalja át a MÍSZ, az „A” szintet lövők nevezési díjából 90%-ot, az 

első osztályt lövő 3D-sek nevezési díjából 90%-ot támogasson, egységesen 

elfogadta.  

 

48. 48/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy ha nem halad a projekt a projekt 

csoporton kívülálló okok miatt az ütemtervnek megfelelően, kérjük fel a 

projektirányító bizottságot, hogy más lehetőségeket is vizsgáljon meg, mint pl. 

magán területek, amelyeket az államtitkárság jóváhagy, az elnökség egységesen 

elfogadta. 

 

49. 49/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy egy médiacsoport kerüljön létrehozásra 

a fent említett személyekkel, az elnökség egységesen elfogadta. 



 

50. 50/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy a létesítmény-fejlesztési projekthez 

kapcsolódó, területvásárlással összefüggő tárgyalásokat és szerződéskötést a 

Projekt Irányító Bizottság (tagjai: Vánky Sebastian, Nagy Gábor, Szedlár János, 

Kalácska Zsolt) előkészítse és véghez vigye, az elnökség egységesen elfogadta. 

 

51. 51/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a régiós 

utánpótlás edzők jelenjenek meg az iskolaprogramban részt vevő iskolák edzésein 

megfigyelés és riport céljából. 

 

52. 52/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja a Nemzeti Íjász pontok 

stratégiát. 

 

53. 53/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a korábban kiküldött 2030-ig 

tartó Stratégiában foglaltakat. 

 

54. 54/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta, hogy a csörögi Kecskerágó 

területén található, előzetesen bemutatott telekkel kapcsolatban folytassuk a 

tárgyalásokat, és amennyiben a terveken szereplő utakat meg lehet szüntetni, ott 

hozzuk létre az Íjász Központot. Ellenkező esetben más irányba kell folytatnunk a 

keresést. Legvégső esetben a XVI. kerületi Önkormányzat által felkínált terület 

rendelkezésünkre áll. 

 

55. 55/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az előzetesen elkészített és 

kiküldött központi versenynaptárat. 

 

56. 56/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta, hogy maradjon meg a 

Paralimpiai Bizottsági tagságunk. 

 

57. 57/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy Vánky 

Sebastian legyen a MOB tagságában a MÍSZ képviseletében. 

 



58. 58/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy a MÍSZ irodában 

létszámbővítés legyen, egységesen elfogadta.  

 

59. 59/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy az Év 

pályaíjásza: Banda Árpád, az Év terepíjásza: Kakas István, az Év 3D férfi íjásza: 

Molnár Ferenc, az Év 3D női íjásza: Kun Alíz, az Év junior íjásza: Orosz Viktor 

legyen. Az Év Íjásza a hagyományos éves banketten kerül megnevezésre. 


