Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2016. május 13.
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Balla Zsolt elnökségi tag, Nagy Gábor elnökségi
tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi
tag, Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs igazgató, Csikós Norbert főtitkár,

Windischmann Mercédesz sportigazgató, Fodor Ferenc edző, Banda Tibor szövetségi kapitány.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Eleven Íjászközpont.
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel
készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 6 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. Tagtörlések
(előadó: Vánky Sebastian)
Az elnökség dönt azokról az egyesületekről, akik nem fizették be a tagdíjat. Az
alapszabálynak megfelelően a következő 30 napos határidő lejárása után megszűnik a
tagságuk, törölve lesznek a tagnyilvántartásból, amennyiben továbbra sem érkeznek be a
tagdíjak.
/2016 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy a tagdíjat be nem fizető egyesületek
törölve legyenek a tagnyilvántartásból, amennyiben a végleges 30 napos határidőt sem
tartják be, egységesen elfogadta.

2. Tagfelvételek
(előadó: Vánky Sebastian)
Amennyiben a feltételeknek megfelelnek a felvételre jelentkezett egyesületek, úgy felvételt
nyernek a MÍSZ tagságába.
/2016 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy amennyiben az
alapszabályban foglalt feltételeknek megfelel az egyesület, úgy támogatja a MÍSZ
tagságba való felvételt.

3. MÍSZ víziójának kiegészítése
(előadó: Vánky Sebastian)
Az alapszabály értelmében a MÍSZ víziója, hogy az íjászat 2030-ra nemzeti sport legyen
magas szintű versenysporttal és széles bázisú szabadidősporttal. Ezt szeretnénk kibővíteni.
/2016 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy a MÍSZ célja,
hogy 2030-ra az íjászat nemzeti sport legyen egy magas szintű versenysport, egy széles
szabadidőbázis és a hagyományőrzés segítségével.

4. Buzás Károly válogatott tagsága
(előadó: Vánky Sebastian)

Vánky Sebastian.: A MÍSZ főtitkára részéről született egy levél, amely eredendően Buzás
Károly akkreditálásáról tájékoztatta volna az érintettet. Egy kommunikációs hiba folytán
azonban a válogatottba való bekerülést is tartalmazta a levél. Emellett, a sportoló kérésének
megfelelően, aláírásra és elküldésre került egy kérelem a minisztériumnak, amelyben
támogatási igénnyel fordult a felettes szervhez, melyet meg is kapott. A szövetség hibázott,
de a versenyző részéről sem teljesültek azok a feltételek, amelyek feljogosítják őt a
válogatottban való szereplésre. Jó lett volna, ha részt tud venni az ülésen, de a képviselője
(Fodor Ferenc) elmondta, hogy éppen egy versenyre készül, és ezért bízta meg őt, hogy
helyette teljes körűen eljárjon. Az elnökség megvitatta a kérdést, belátta a MÍSZ oldaláról
a hibát, és javaslatként abban maradtak az elnökségi tagok, hogy ha már így alakult, akkor

Buzás Károlyt is nevezik Nottinghambe (amennyiben 1 héttel a verseny előtt még
elfogadják a nevezést) és Antalyába. De mivel a versenyző részéről nem történtek meg a
kiküldetési irányelvek teljesítései (pontszám, szerződés aláírása, naplók, edzőtáborok,
versenyek teljesítése OB, CEC), így neki is hozzá kell járulni a versenyek költségeihez. A
főtitkárnak is büntetés képen hozzá kell járulnia a versenyek kiadásaihoz, amelynek
mértéke 50.000 Ft.
Fodor Ferenc: Elfogadható megoldás az is, ha Nottinghambe nem nevezitek Karcsit, csak
Antalyába.
Vánky Sebastian: Valószínű, hogy Nottinghambe már nem sikerült volna a nevezés az idő
rövidsége miatt. De akkor ezzel már nem foglalkozunk, hanem Antalyára koncentrálunk.
Szedlár János: Javaslatom, hogy 50%-os támogatás mellett, Buzás Károly is 50%-al
járuljon hozzá a verseny költségeihez.
/2016 határozat: Javaslat: Buzás Károlyt Nottinghambe nem nevezi, viszont az
antalya-i Világ Kupára csapatban nevezi a szövetség (a felettes szervek
elvárásainak megfelelően), illetve, hogy a válogatottban való tagság
feltételeinek nem teljesülése miatt továbbra sem kerettag, de a kvalifikációs
esélyek növelése érdekében, 50%-os támogatottság mellett kiküldi a MÍSZ
Antalyába. A fennmaradó 50%-os költség Buzás Károlyt terheli, melyet a
Magyar Íjász Szövetségnek kell megfizetnie. A szövetség által fedezett 50%-os
költséghez a főtitkár is hozzájárul. Az elnökség egységesen elfogadta fent
említett javaslatokat.

Egyéb:

Vánky Sebastian tájékoztatta az elnökséget, hogy a hévízi Junior Európa Kupa pozitív
visszajelzésekkel zárult és nyereséges lett. Az elszámolás még folyamatban van. A
feltételeknek, amelyekkel nullára ki tudtunk volna jönni, megfeleltünk, jó szervezésnek
(helyszín, logisztika stb.) köszönhetően pozitívba fordult át. A szállodák is tartották
magukat a megállapodáshoz. Csapatban szereztünk érmet, egyéniben nem. Lehet mondani,
hogy a várakozásnak megfelelően végeztek íjászaink. A külföldi versenyzők visszajelzései
felkerültek Facebook-ra, alapvetően mindenki elégedett volt. A World Archery Europe is
elégedett volt, újabb versenyek rendezésének reménye áll fenn.

A 2024-es budapesti olimpiai pályázat miatt érkeztek megkeresések a szövetség felé a
MOB-tól. Ez talán mutatja a fejlődésünket, és hogy jó úton járunk.

Az Elnök Úr bezárta az ülést.

Budapest, 2016. május 13.

Csikós Norbert
Főtitkár

