
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2015. Február 9. 

 

 

Jelenlévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi 

elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Dr Zoltán Levente VSZB 

elnök, Mike Péter, Hermann Mihály MOB tag-jelölt, Windischmann Mercédesz 

sportigazgató, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Laboncz Csaba szervezési és 

kommunikációs igazgató, Dienes Zsuzsanna adminisztrátor, 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. 7 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. Szabó Tamás MOB tagságának visszavonása, Hermann Mihály Úr MOB    

tagságának előterjesztése 

(előadó: Vánky Sebastian) 

Szabó Tamás visszaadja MOB tagságát, és helyére Hermann Mihályt jelöli az elnökség, aki a 

Földművelésügyi Minisztériumban tanácsadóként tevékenykedik.  

1/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta Szabó Tamás visszalépését, és 

Hermann Mihály jelölését a MOB tagságra. 



2. 2015-ös költségvetés tervezet 

(előadó: Vánky Sebastian) 

A nyitótétel 3,2 millió, mert a VB nevezéseket elkülönítve kell kezelni. Figyelembe kell venni 

a cash flow-t, mert a befolyó összegekből tudunk gazdálkodni. A pályázatok szezonalitásából 

kifolyólag vannak olyan tételek, amelyeket nem adott naptári évben kapunk meg, hanem a 

rákövetkezőben. A tételes kimutatás a mellékelt táblázatban látható. 

2/2015 határozat: Az elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2015-ös 

költségvetést.  

3. Az Unicredit Banknál vezetett számla megszüntetése, az OTP-s számla         

átköltöztetése a XVI. kerületbe 

(előadó: Vánky Sebastian) 

Az Unicreditnél korábban nyitott számla nincs kihasználva, ezért megszüntetése indokolt. Az 

OTP esetében a belváros megközelíthetőségének nehézségei miatt szükséges a kerületbe 

áthelyezni a számlánkat, amely úgy lehetséges, hogy új számlát nyitunk és a régit 

folyamatosan kivezetjük. 

3/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Unicredites számlák 

megszüntetését, ezzel párhuzamosan pedig a 16. kerületben új OTP-s számla nyitását, és 

a régi folyamatos kivezetését. 

 

4. WBHC 2015 előrehaladási jelentés 

(előadó: Laboncz Csaba) 

Egész szépen haladunk, 1247 előnevező van jelen pillanatban. Az engedélyek folyamatban 

vannak, a szállásokra a szerződéseket megkötöttük. A külföldiek részéről történnek 

elsősorban befizetések. V.S.: a pályák tervét is fel kell vázolni lassan. Az EMMI támogatja a 

rendezvényt 5 millió Ft- al. 

5. 2014-es pályázati elszámolások előrehaladása, 2015-ös pályázati  

lehetőségek (MOB, EMMI, MVH) 

(előadó: Csikós Norbert) 

A 2014-es elszámolásokat elkészítettük, a Héraklészből már be is folyt a fennmaradt összeg. 

A működési és olimpiai támogatásról szóló elszámolást is leadtuk, de ebben az esetben már 

nem ennyire egyszerű a helyzet. Mint utólag kiderült módosítottak a költségtervünkön, így 

500E Ft-al kevesebbet számolhatunk el a bérek és járulékok tekintetében. A hiánypótlás 

kidolgozása folyamatban van, a héten ez is beadásra kerül. A 7M ft-os pályázat folyamatban 



van, ennek elszámolási időszaka július vége. Az EMMI támogatja a VB-t 5M ft-al. Az idei 

szakmai támogatás esetében még nem tudunk konkrétumot mondani, mert MOB-tól csak 

irányszámokat kaptunk, amelyeket 99%-ra ígértek.   

6. Minden OB- n való indulás lehetősége eseti versenyengedéllyel (?!) 

(előadó: Windischmann Mercédesz) 

Fölmerült az eseti versenyengedéllyel való indulás lehetősége OB- n. Javaslat, hogy lehessen 

indulni eseti versenyengedéllyel. N.G.: azt támogatja, hogy ne lehessen eseti 

versenyengedéllyel OB- n indulni. Sz.J.: aki komolyan veszi a sportágat, az ne csak az OB- n 

induljon. N.G.: a nevezési határidőket is egységesíteni kellene. V.S.: a versenyszervezők 

feladata meghatározni a nevezési határidőket. Fontos, hogy ha megszavazza az elnökség, 

hogy csak versenyengedéllyel lehessen indulni az OB- n, akkor az be legyen tartva.  

4/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta, hogy csak versenyengedéllyel lehet 

az OB- n indulni, eseti versenyengedéllyel nem, továbbá egységes nevezési határidő 

legyen a versenyeken, annak érdekében, hogy a versenyszervezők és az iroda munkáját 

megkönnyítsék. Ennek értelmében, az OB- k tekintetében a versenyt megelőző héten 

péntek éjfélig lehet nevezni, az ez után beérkező nevezések helyszíni nevezésnek 

minősülnek, ami feláras (+50%). A határidők betartását javasolja a MÍSZ a többi 

versenyen is, hogy minél jobb minőségű versenyeket tudjanak szervezni. 

Egyebek: 

- A közgyűlés időpontjának kijelölése: 

5/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az éves rendes közgyűlés időpontjául 

választott 2015. május 15.- ét. Helyszínként az Eleven Íjászközpontot jelölték meg. 

 

- Történelmi OB lemondás körülményei: 

V.S.: A szervezők visszaléptek a lebonyolítás lehetőségétől, ezért a MÍSZ- nek kell megoldani 

a szervezést. A lehetőségek közül legjobb megoldás a FEHOVA, mind a bérleti díj, mind a 

reklám szempontjából. 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2015. február 9.                                                                                 

Csikós Norbert  

                                                                                           Főtitkár  


