
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2013. november 8. 
 

 

 

Jelen lévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Takács László elnökségi tag,  főtitkár, 

Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán 

elnökségi tag, Mike Péter Dr. Sipka Judit, Dienes Zsuzsanna, Gondán György, Molnár 

Júlia 

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: ELEVEN Íjász Központ (Budapest) 

 

Vánky Elnök Úr megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, hat elnökségi tag van 

jelen.  

 

Vánky Sebastián javasolja, hogy az ötös napirendi pontot beszéljék meg előbb majd 

azután térjenek a többi napirendi pontra. 

  

1.  79/2013 VB-vel kapcsolatos feladatok beszámolója 

 
 Előadó: Vánky Sebastian 

 

Elnök Úr beszámol a rá kiosztott feladatok státuszával kapcsolatban, majd minden 

felelős személlyel beszámoltat.  

   

 Feladat   Felelős    Státusz 
• Biztosító   Vánky Sebastián   Kész 

• Szállás, kollégium  Vánky – Molnár   Kész 

• Szállás, hotel, camping Szedlár János    Folyamatban 

• Központi létesítmények, Szedlás János    Folyamatban 

gyak.pálya, benti pályák   

• Alpolg.– megbeszélések Vánky Sebastián   Kész 

• Tervek, feladat kiosztás Vánky Sebastián   Kész 

• Költségvetés   Vánky Sebastián    Kész 

• Pályák, transzfer, őrzés, Nagy Gábor    Folyamatban 

WC-k, helyi központok, 



erdészet, Göd.,Valkó, Isaszeg 

• Pályák nyomvonala  Gondán György   Kész 

• Honlap tervek   Gondán György   Kész 

• Támogatás kérése  Vánky Sebastián   Folyamatban 

• Szerződések megkötése Szedlár, Vánky, Nagy   Folyamatba 

 külsősökkel 

 

 

2. 80/2013 Beszámoló a MOB és minisztériumi látogatásról, kilátásokról 

 
Előadó: Vánky Sebastián, Takács László 

 

November 6.-án történt Minisztériumi konzultáció alkalmával, amit egy kötelezően 

2020-ig kidolgozott 27 oldalas akcióterv beadása előzött meg, lehetőséget kaptunk a 

MOB és a Minisztérium vezetőségétől, hogy érveinket és eredményeinket 

felsorakoztatva bekerüljünk a fejlesztendő sportágak közé. Látva a fejlődést, mind 

sportolói eredmények, mind edző képzés területén, az ígéreteknek megfelelően 

reméljük, hogy jövőre dupla annyi költségvetéssel fogunk bírni mint eddig. 

 

Támogatott tételek a következők: 

▪ junior olimpiára történő kijutás (4 fő) 

▪ Banda Árpád fejlődése 

▪ Félévente benyújtott szakmai beszámoló után 

▪ Működési költség 

 

Az átutalt összegekkel havonta elszámolási kötelezettségünk van. 

 

Továbbá támogatnak minket egy fixen kiépített, fedett lőállással, uszodával, 

konditeremmel edzőtábor helyszínével Tatán vagy Dunavarsányban. Napi díja 1.300 

Ft/fő lenne. 

 

3.  81/2013 Anyagi helyzet bemutatása, utolsó negyedév bevételei, 

kiadásai 
 

Előadó: Takács László 

 

Főtitkár úr tudatta az elnökséggel a Szövetség elmúlt negyedév bevételi és kiadási 

tételeit. A 2013-as pénzügyi évet nagy valószínűséggel, ha befolyik az ígért pénz 

akkor pedig egyáltalán nem kérdéses, hogy pluszban foguk zárni.  

 

4. 82/2013 Tagdíjak helyzete, Versenyszervezési engedélyek 

  
Előadó: Takács László 
 

Takács László tájékoztatást adott a tagdíjak befizetéséről. Az éves tagdíj számla 

minden egyesületnek ki van küldve. A tagok közül 78-an átutalással, 22-en kp-ban 

fizetett, 57 egyesület még nem fizetett, ők folyamatosan emlékeztetve vannak. 



Versenyszervezési engedéllyel kapcsolatban 76 engedélyt adtunk ki ebből 36-an 

fizettek 

 

5. 83/2013 Egyebek 

 
Máté Gyöngyi beszámol a Regionális Szakmai Bizottságon elhangzott sajnálatos Dél-

Dunántúli esetről, Makai János - Manea Alexandra ügyről. Tájékoztatást ad a 

Bizottságon elhangzottakról és az ügy megítéléséről (RSZB jegyzőkönyvben 

olvasható). A régiók többsége kiállt Alexandra mellett és támogatják az ügy Fegyelmi-

Etikai Bizottság elé való terjesztését. 

 

Nagy Gábor részletesen kifejtette, hogy ez a konfliktus véleménye szerint nem a 

Szövetség, hanem a két ember személyes problémája, ezt nekik kell megoldani. 

 

Szedlár János javasolja az Elnök úrnak, hogy bocsássa szavazásra az ügyet. 

 

Vánky Sebastián megkéri a jelenlévő elnökségi tagokat, hogy kéz feltartással 

foglaljanak állást.  

Szavazás eredménye: 1 igen (Máté Gyöngyi), 1 nem (Nagy Gábor), 4 tartózkodás, az 

ügyet az elnökség nem viszi az Etikai és Fegyelmi Bizottság elé. 

 Szedlár János a mai közgyűlésen történtek érdekessége miatt javasolja, hogy jövő 

 héten a Szövetség szerkezeti struktúráját az elnökség átvizsgálja és elnökségi ülés 

 összehívását kezdeményezi a lehető leghamarabbi időpontra.    

 

BTE vizsgákkal kapcsolatosan Takács László kérdezi az elnökséget, hogy legyen 

megtartva, mi legyen a koncepció.  

Vánky Sebastián röviden elmondja, hogy a régiókban tartott képzések azért nem 

voltak sikeresek, mert nem jutottak fel az információk, hogy hányan végezték el név 

szerint és mikor. Ezért nincs egy pontos listánk arról, hogy kiknek is van BTE 

vizsgájuk. Illetve vannak olyan kollégák akik mai napig nem kapták meg a BTE 

kártyájukat. 

BTE-vel kapcsolatos koncepció: csak tag egyesület delegálhat személyt a BTE 

képzésre, az idén két időpontban fogunk Pesten tartani 5.000 ft-ért. Csak azoktól az 

embereknek lesz jövő januártól érvényes BTE engedélyük, akik eljönnek a két képzés 

valamelyikére. CÉL: elkerülni, hogy a Szövetség által nem engedélyezett versenyeken 

BTE ember részt vegyen. Amennyiben ilyen információ a Szövetség birtokába jut, 

azonnali engedély visszavonással jár és többet nem is válthatja ki. 

 

83/2013 határozat: 2014 januárjától, azok a kollegák bírnak érvényes BTE vizsgával  

akik eljönnek a 2014 nov-decemberben tartandó képzési időpont egyikére. Akik nem 

jönnek el a képzésre, engedélyük automatikusan bevonásra kerülnek. 

Az elnökség egyhangúan megszavazta a határozatot.  

 

 

 

 

 



6. 84/2013  Versenynaptár tárgyalása 

 
Előadó: Vánky Sebastian, 

 

Versenynaptár bemutatása, részletezése Vánky Sebastián által. Az Elnök úr 

hangsúlyozta, hogy ez volt az utolsó eset, hogy valaki bemondásra igény 

versenyrendezést a MISZ-es verseny naptárba, többet az ilyen igényeket nem fogja 

figyelembe venni. 

FEHOVA-ra  legfeljebb felkérésre, megkeresésre fogunk kimenni. 

A verseny naptárt nem sikerült elfogadtatni, mert a végleges verzióhoz szükségünk 

volt egy Alpok-Adria verseny időpontjára, amit a ezen a hétvégén 11.9-10-én 

konzultáltak meg az érintett országok képviselői Ljubjanában. Amennyiben sikerül 

egy időpontot a versenysorozatból megkapnunk, a terep szakág versenyszervezőként is 

belép a nemzetközi sportéletbe. 

 

Nagy Gábor tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a 3D bankett megtartása a MISZ 

bankettel együtt lesz tartva. 

 

Vánky Sebastián berekesztette az ülést. 

 
2013. november 8. 

 

 

 

Takács László 

       Főtitkár 

 


