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Jelen lévők:
Takács László elnökségi tag, mb. főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Pap Mihály Nemzeti edző, Tóth
Tibor Sportigazgató
Az Elnökségi ülés helyszíne: ELEVEN Íjász Központ (Budapest)
Vánky Sebastian helyett Takács László megállapítja, hogy az Elnökség
határozatképes, négy elnökségi tag van jelen, majd megnyitotta az ülést.

1. 71/2013 Nagy Gábor Elnökségi Tag benyújtott indítványának
tárgyalása Pap Mihály terep szakmai bizottsági elnöki és Nemzeti
edzői státuszából való visszahívásáról.
Előadó: Nagy Gábor
Nagy Gábor elnökségi tag, 3D Szakmai Bizottság elnöke a jelenlévők elé tárta az
általa benyújtott indítványt, melyben kéri az elnökség tagjait, hogy Pap Mihály
Nemzeti edzőt jelen megbízatása alól mentsék fel. Indoklásaként kitért az elmúlt hetek
eseményeire, melyben kifogásolta, hogy Pap Mihály, mint nemzeti edző és a
válogatott keretek összeállításáért felelős személy teljesen kirekesztette a Szakmai
bizottság tagjait a döntéseiből. Az általa összeállított keretet a szakmai Bizottság és a
Sportigazgató jóváhagyása nélkül nevezte a WA VB-re, valamint a 3D válogatott
kerettel folytatott kommunikációjában figyelmen kívül hagyta a szakmai vezetés,
Elnökség és az Elnök által képviselt irányelveket. Magatartásával feszültséget generált
a válogatott keret tagjai, a szakmai vezetés és az elnökség között. Nagy Gábor szerint
elfogadhatatlan, hogy egy kinevezett szakmai vezető az általa képviselt szervezettel
szembehelyezkedve, saját véleményét kommunikálja. Saját véleményét a szűk
vezetéssel megvitathatja, javaslatot tehet, de a döntés után a szövetség által képviselt
irányt kell továbbadni, függetlenül saját meggyőződésétől.

Nagy Gábor szerint Pap Mihály alkalmatlan a poszt betöltésére, mert személye
megosztja az ügyben érintett személyeket, valamint veszélybe sodorja az elmúlt
években a válogatott keretek kijelölésére és koordinálásra tett Szövetségi erőfeszítések
céljainak elérését.
Pap Mihály nemzeti edző Nagy Gábor indítványára tett reagálásában kifejtette,
hogy minden tettének egyetlen célja volt, ami nem volt más, mint a válogatott és a
Magyar íjászok érdekeinek maximális védelme. Megítélése szerint a válogatott keret
tagjainak és a státuszért küzdő sportolóknak minden tőle telhető segítséget megadott,
döntéseit minden esetben egyeztette Tom Bil szövetségi kapitánnyal, és az irodával.
Nem tudta elfogadni az érintett szakmai bizottságok (Pálya-terep-3D) szakmai
felügyeletét, véleménye szerint a szakmai bizottságoknak nem lehet befolyásuk az
általa végzett munkára.
Szentmiklóssy Zoltán Elnökségi tag hozzászólásában kitért a jelen helyzet
tarthatatlanságára, ez által okozott morális károkra, valamint a kommunikáció
hiányosságaira. Véleménye szerint is fontos az Elnökségi és szakmai döntések
meghozatala utáni egységes kommunikáció, függetlenül az egyéni véleményektől.
Máté Gyöngyi Elnökségi tag kifejtette, hogy bár voltak személyes konfliktusai
Pap Mihállyal, mégis döntésében elvonatkoztat azoktól. Szintén csatlakozik
Szentmiklóssy Zoltán előzőekben kifejtett véleményéhez, miszerint elengedhetetlen a
szakmai vezetés egységessége, ezzel bárminemű szembehelyezkedés csak az előzetes
egyeztetések során lehetséges, a döntések meghozatala után már nem, elkerülendő az
önös érdek szerinti nyilvános hangulatkeltés.
Takács László elnökségi tag elismerte Pap Mihály eddigi munkáját, kitért a
nemzeti edző által az elmúlt évben tett erőfeszítéseire adminisztratív téren a nemzeti
felnőtt válogatottak vonatkozásában. Kijelentette, hogy nagy veszteség Misi
rendszerből való kiemelése, de a hosszú távú elképzelések és szakmai tervek
végrehajtása nem kerülhet veszélybe egy-egy szakmai vezető önálló és egyéni
érdekeken alapuló ténykedése miatt. Kitért arra, hogy egy-egy vezetői kinevezés nem
csak presztízs és hatalom, hanem hatalmas felelősség is. Felelősség azokért az
emberekért akiknek céljaik, terveik vannak sportágunkban. Akik rengeteget tesznek
azért, hogy az élmezőnyhöz tartozzanak és joggal elvárhatják a maximális
érdekképviselet. De nem szabad elfelejteni mindezek mellett, hogy az egyéni érdekek
minden esetben csak a köz-érdekeinek érvényesülése után következnek, ennek
felügyeleti fórumai jelen esetben a szakmai bizottságok és Magyar Íjász Szövetség
elnöksége. Ezeknek a fórumoknak a megkerülése, valamin az így hozott döntések és
ígéretek alkalmazása vezet a széthúzáshoz és azokhoz feszültségekhez, melyek
nagyban visszavetik az eddig befektetett munka hatékonyságát.
Tóth Tibor Sportigazgató kiemelte, hogy az események rávilágítanak a tavaly
elfogadott élsport irányelveinek 3D szakágban történő alkalmazásának hiányosságaira.
Véleménye szerint szükséges azok átgondolása és szakág-specifikus módosítása a jövő
évben történő alkalmazás hatékonyságának növelése érdekében.
A hozzászólások elhangzása után Takács László levezető elnök szavazásra
bocsátotta az indítványt és egyben tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Vánky Sebastian

Elnök, Szedlár János Alelnök valamint Kamarás Szilárd Elnökségi Tag is értesült a
kialakult helyzetről és elfogadják az elnökség döntését.
71/2013 határozat: A jelenlévő elnökségi tagok négy igen szavazattal
felmentették Pap Mihályt a Terep szakmai bizottság elnöki posztjáról valamint a
Nemzeti edzői státuszából.
Takács László felkéri Nagy Gábort, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel a
következő Elnökségi ülésre tegyen javaslatot a megüresedett posztok betöltésére.
A téma tárgyalása után Pap Mihály távozott az ülésről.

2. 72/2013/a Egyebek /Laboncz Csaba lemondásának tárgyalása.
Előadó: Takács László
Tisztelt Magyar Íjász Szövetség, Elnök úr, Elnökségi tagok,
A Magyar Íjász Szövetségben betöltött
- Belső kommunikációs referens
- 3D bírói testület vezető
tisztségeimről a mai napon indoklás nélkül lemondok.
Amennyiben szükség van rá, hazai 3D versenyeken és nemzetközi IAA versenyeken továbbra is
szívesen vállalok bírói tevékenységet és természetesen az idei szezonra vállalt bírói feladataimat is
elvégzem.
Tisztelettel:
Laboncz Csaba

A téma tárgyalása után a következő határozat született a jelen lévő elnökségi tagok
részéről egyhangú, azaz négy igen szavazattal.
72/2013/a határozat: A magyar Íjász Szövetség Elnöksége mérlegelte a kialakult
helyzetet és Laboncz Csaba eddig végzett kitűnő munkájának fényében nem fogadja el
a lemondását, valamint felkéri Laboncz Csabát, hogy gondolja át az általa meghozott
döntést és a továbbiakban is lássa el fent említett megbízatások koordinálását.
3.

72/2013/b Egyebek /Kakas István és Gajdos Csaba
Világjátékokon való szereplése

A téma tárgyalása után a következő határozat született a jelen lévő elnökségi tagok
részéről egyhangú, azaz négy igen szavazattal.
72/2013/b határozat: A Magyar Íjász Szövetség Elnöksége gratulál Kakas Istvánnak
és Gajdos Csabának a Világjátékokon nyújtott kitűnő teljesítményhez és elismerését
fejezi ki Kakas István ötödik valamint Gajdos Csaba tízedik helyezéséért.

A napirendi pont tárgyalása után Takács László berekesztette az ülést.

2013. augusztus 03.
Takács László
Főtitkár

