
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2018.01.25. 

Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye 

 

Jelenlévők: 

 

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

elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Dr. Zoltán Levente VSZB elnök, Csikós Norbert 

főtitkár, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Laboncz Csaba kommunikációs igazgató, 

Pelyhe-Zakariás Barbara 

 

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 5 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Pelyhe-Zakariás Barbarát. Az elnökség 

egységesen elfogadja. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és 

mellékletei az elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek. 

 

 

1. Közgyűlés időpontja 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Végleges javaslat a Közgyűlés időpontjára: május 2. szerda, 8:00, ha pedig megismétlésre lesz 

szükség, akkor május 16. szerda, 16:00. 

 

1/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a Közgyűlés 

időpontja május 2. szerda, 8:00 legyen és a megismétlésre május 16-án, szerdán 16:00-kor 

kerüljön sor. 

 

2. Alapszabály módosítása 

előadó: Vánky Sebastian 



 

Dr. Zoltán Levente javaslata, hogy csak a legszükségesebb pontokat módosítsuk, hogy 

harmonizáljon a törvénnyel. 

 

2/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy Alapszabály 

módosítási javaslatot nyújtson be az elnökség a Közgyűlésre. 

 

 

3. Belépés az ÁFA körbe 

előadó: Csikós Norbert  

 

Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy a korábban az elnökség által írásban elfogadott, 

áfa körbe lépés 2018.01.01-től megtörtént. Vánky Sebastian a majdani íjász központ 

beruházáshoz kapcsolódó áfa kérdésekről tájékoztatja az elnökséget. 

 

4. 2018-as támogatások ismertetése 

előadó: Csikós Norbert 

 

Csikós Norbert informálja az elnökséget az idei várható állami támogatásokról, amiről már 

kaptunk tájékoztatást. Vánky Sebastian kitér a nemzetközi versenyek pályázására, rendezésére. 

Az elnökség felé teszi fel a kérdést, hogy pályázzunk-e IFAA vadászíjász EB-re 2022-re és 

esetlegesen megnyíló lehetőségekre. 

 

3/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja azon javaslatot, hogy pályázatot 

nyújtson be a Magyar Íjász Szövetség az elnök által érdemesnek ítélt versenyekre. 

 

Tájékoztatás a gazdasági helyzetről, OTP számla bezárásáról 

előadó: Csikós Norbert  

 

Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy 2017 szeptemberében sikerült bezáratni a 

korábbi folyószámlát, ami egy belvárosi bankfiókhoz tartozott. Továbbra is OTP-s számlája 

van a MÍSZ-nek, amit itt a 16. kerületben vezetünk, hogy könnyebb legyen az ügyintézés. 

 

5. Létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos tájékoztató 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian elmondja az előrelépéseket a 4. kerületi telekkel kapcsolatban. 



 

6. DAR, BPMR régiós vezetés kiegészítése az éves régiós ülés után 

előadó: Windischmann Mercédesz 

 

Windischmann Mercédesz elmondja a Dél-Alföldi (DAR) és a Budapesti és Pest-megyei 

(BPMR) régió javaslatát a régiós vezetőségi tagokra, melyet a régióvezetők terjesztettek be az 

elnökség felé jóváhagyásra. DAR: Banda Tibor, Melter László, BPMR: új tagja Molnár Júlia 

 

4/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a Dél-Alföldi 

Régióban a régiós vezetőség új tagjai Banda Tibor és Melter László, a Budapesti és Pest 

megyei Régióban a régiós vezetőség új tagja Molnár Júlia legyen. 

 

7. Nemzetközi versenyzési naptár tervezetének előterjesztése 

előadó: Windischmann Mercédesz 

- Rovereto-i EYC jóváhagyása 

- Berlin VK jóváhagyása 

 

Dr. Zoltán Levente, mint az MVVE elnöke hivatalos tájékoztatást kér, hogy Banda Tibor 

szövetségi kapitány miért hirdeti ki központi edzésen, hogy kihagyja ifj. Zoltán Leventét a 

válogatott keretből. 

Vánky Sebastian szintén tájékoztatást kér, hogy mi hangzott el a központi edzésen.  

Dr. Zoltán Levente sérelmezi, hogy nem kereste meg a szövetségi kapitány a Rovereto-i 

versenyen való részvétellel kapcsolatban. 

Vánky Sebastian kifejti véleményét a szövetségi kapitány által az elnökség felé beküldött 

javaslatról. A korábbi elnökségi határozaton nem változtat az elnökség, ami a kiutazás 

támogatását illeti. 

Tehát Bencsik Mátyás és Zoltán Levente kimehet, de saját költségen. 

 

5/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy a junior Európa 

kupán (Rovereto) Szűts Mátyás költségeit teljes mértékben támogatja a szövetség.  

 

A beérkezett kérelmek alapján a kérdés, hogy a WA Világkupán, Berlinben Orosz Viktort 

(MÍSZ költségen) és Kun Alízt (saját költségen) nevezi-e a szövetség?  

Szakmai döntés révén vita folyik arról, hogy mi alapján nevezzen/ne nevezzen versenyzőt a 

szövetség nemzetközi versenyekre. 

 



6/2018 határozat: Vánky Sebastian javaslata, hogy az elnökség a lefektetett szabályok 

szerint járjon el. Ennek értelmében az elnökség kéri, hogy a szövetségi kapitány ehhez 

mérten dolgozza ki a javaslatát, vagy a korábban benyújtott javaslatot indokolja meg 

részletesen. 

Az elnökség 4 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a fenti javaslatot. 

 

 

8. Igazolási- és átigazolási szabályzat módosítása 

előadó: Pelyhe-Zakariás Barbara, Szedlár János 

 

Pelyhe-Zakariás Barbara elmondja, hogy korábbi elnökségi határozat alapján lett kidolgozva a 

szabályzat aktualizálása. Szedlár János összefoglalja a szempontokat, amit a szabályzatnak 

követnie kellene, illetve a szabályzat közzétételével kapcsolatos főbb teendőket. 

 

7/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja a szóban kiegészített javításokkal az 

Igazolási és átigazolási szabályzatot és annak mellékleteit. 

 

Egyebek: 

- Balogh Mátyás támogatási kérelmének elbírálása 

 

Windischmann Mercédesz elmondja a beérkezett kérelem hátterét. Vánky Sebastian kifejti 

véleményét a helyzetről. Vánky Sebastian javasolja, hogy amíg nem kapjuk meg az állami 

támogatásokról szóló értesítést, addig ne döntsön az elnökség, hiszen nem tudjuk, mennyiből 

gazdálkodhatunk. 

 

8/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy legyen 

elhalasztva a döntés addig, amíg nem tudja a szövetség, hogy miből gazdálkodik 2018-

ban. 

 

 

- Versenyengedélyek (2017.01.01-2017.12.31) után járó kedvezmény jóváhagyása 

 

9/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, amelyben a 

versenyengedélyek után járó kedvezmények szerepelnek.  

 

- Teljesítményalapú tábla 2017 jóváhagyása 

 



Társalgás arról, mi legyen az elv a megítélt összegek mögött. Vánky Sebastian utolsó 

simításokat javasol a táblázatban.  

 

10/2018 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta a Vánky Sebastian által javított 

táblázatot. 

 

- Gerevich ösztöndíj – Banda Árpád 

 

11/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta Banda Árpád olimpiai íjász jelölését 

a 2018-as Gerevich Aladár sportösztöndíjra, melynek mértékét a következőképpen 

határozták meg: 2018. január 1.- 2018. december 31. között 100.000Ft/hó.  

 

 

Budapest, 2018. 01. 25. 

 

 

 

 

      VÁNKY SEBASTIAN  

ELNÖK 


