
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2016. Április 8. 

 

 

Jelenlévők: 

 

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

elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs 

igazgató, Csikós Norbert főtitkár, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Dienes Zsuzsanna 

adminisztrátor, Banda Tibor szövetségi kapitány, Faragó Csaba, Faragó Szilárd, Nagy Ferenc. 

Az Elnökségi ülés helyszíne: Tápiószentmárton, Kincsem Lovaspark 

 

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel 

készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 5 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. Régióvezetői váltás 

(előadó: Vánky Sebastian) 

N.G.: Az ismert okok miatt a DAR régióban kéri a régióvezető, Szentirmai Barna felmentését, 

és új vezetőként Faragó Csaba elfogadását. 

20/2015 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy támogassa a versenyengedélyek 

kiváltását, illetve azokat a klubokat, akik sok versenyzőt nevelnek ki, (utólag év végén 

számla ellenében visszatéríti az egyesületeknek a kedvezményt), egységesen elfogadta. A 

kedvezmények az alábbiak szerint alakulnak: 9 kiváltott versenyengedélyig nincs 



kedvezmény, 10-19db kiváltása esetén 10%, 20-29db-nál 15%, 30 felett pedig 20% 

kedvezményben részesíti a MISZ az egyesületeket. 

 

A Diákolimpia kérdésének esetében visszaáll a régi rend, a Suli Íjász Bajnokság helyett U14-

es bajnokságként fog funkcionálni, mert nem éri meg Diákolimpiát rendezni. A döntőbe való 

bejutásnak a feltétele egy régiós versenyen való részvétel. A döntő összdíjazására a MÍSZ 300 

E Ft-ot különít el. 

21/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Diákolimpia helyett az U14-es 

bajnokság létrehozását, melynek rendszerében a döntőbe jutás feltétele egy régiós 

versenyen való részvétel. Az összes díjazás tekintetében a MÍSZ elnöksége 300E Ft 

elkülönítéséről döntött. 

 

2. Versenynaptár elfogadása –kinek a hatáskörébe tartozzon? 

(előadó: Vánky Sebastian) 

 
Az eddigi változtatásokat a versenynaptárban az elnökség meg kellett, hogy szavazza. Ez az 

információk közzétételének lassulását eredményezte. Ezért az a javaslat, hogy ennek legyen 

egy felelőse. Javaslat, hogy Windischmann Mercédesz a felület kezelőjeként, és Vánky 

Sebastian jóváhagyóként dönthessenek a jövőben a versenynaptárat érintő változásokról. 

  

22/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a versenynaptár kezelésére kijelölt 

személyeket, akiket egyben felhatalmaztak, hogy saját hatáskörben döntsenek a 

versenynaptárat érintő változásokról. 

 

 
 
 
 
 

3. Versenyszervezési előlegek utalása az IAA-nak 

(előadó: Vánky Sebastian) 

 
Vánky Sebastian tájékoztatta az elnökséget, hogy az IAA- ban született egy olyan határozat, 

hogy a jövőben előre kell befizetni a szervezetet illető, versenyrendezések után járó százalékot. 

A GP-re és a benti versenyekre 1000 Euro, míg a kinti versenyekre 3000 Euro. Fent említett 

összegek biztosítékot jelentenek az IAA-nak a versenyek megrendezésére, mert aki 



visszamondja a rendezést, az nem kapja vissza a befizetett összeget. Az elnökség tudomásul 

vette a tájékoztatást.  

 

 

4. EB, VB előkészületek előrehaladása 

(előadó: Nagy Gábor, Laboncz Csaba) 

 

Az EB- k kiírása megtörtént a kompetens honlapokon. A VB-vel kapcsolatban a kaposvári 

látogatás nem hozott megfelelő eredményt, ezért az Alelnök Úr és Nagy Gábor elnökségi tag 

felkeresi Sopron város vezetését, egy esetleges együttműködéssel kapcsolatban. A Történelmi 

VB elég magas készültségi fokon áll. Az Európa Kupa helyszíne (Hévíz) adott, az előkészületek 

tekintetében minden rendben.  

 

 

5. Jövő évi pályaversenyek költségvetése 

(előadó: Windischmann Mercédesz) 

 

A táblázatban szereplő összegek átlaggal vannak kalkulálva. A kvalifikációs versenyekre 

mindenképpen ki kell küldeni a versenyzőket. A választható opciók között a teremversenyek és 

a GP-k szerepelnek. A 2015-ös évre 14M Ft volt a támogatás, jelen táblázatban ez 11M Ft. Ez 

egy keretköltségvetés, amely szükség szerint módosítható.  

 

23/2015 határozat: Az elnökség négy igen szavazattal elfogadta a jövő évi 

pályaversenyekre vonatkozó költségvetési tervet. 

 

 

 

 

 

6. Eredményességi támogatásokra javaslat az elért eredmények fényében  

(előadó: Vánky Sebastian) 

 

 

Az átküldött táblázat szerinti támogatások közül a 10E ft alattiak nem kerülnek kifizetésre. Az 

összegek folyósítása utalvány formájában történik. A 3D szakág 1,495M, a pálya 717E Ft, 

csapat 112E Ft, amely összességében 2,322M Ft.  



 

24/2015 határozat: Az elnökség négy igen és egy tartózkodás mellett elfogadta, hogy azon 

versenyzők kapják meg a támogatást, akiknél a támogatási összeg eléri összesen a 10.000 

Ft-ot, és ezek a versenyzők egyenként legyenek értesítve. Mivel a jutalmak bruttó összegek 

a folyósítás vagy utalvány, vagy készpénz formájában történik, a jutalmazott kívánsága 

szerint. Készpénz esetén a nettó kifizetés a bruttó összeg 55%-a. Az adókat a kifizetőnek 

kell leróni, azaz a MÍSZ- nek.  

 
 

7. Bankett költségei, időpontja 

(előadó: Csikós Norbert) 

 

Fontos az időpont és a helyszín. Nehéz megmondani, hogy mennyien lesznek. Kérdés, hogy 

finanszírozzuk-e vagy belépős legyen. Összességében 3-400 E Ft-ot fordítunk rá.  

25/2015 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a bankett időpontjául megjelölt 

2016. január 8.-i időpontot, és helyszínül a Tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkot. A 

bankett költségvetését nem maximalizálják, az elnöki hatáskörbe tartozik. 

 

8. Tájékoztatás az Unicredit számla bezárásáról, OTP számla nyitásáról 

(előadó: Csikós Norbert) 

 

A májusi elnökségi határozatnak megfelelően az Unicredit számlája bezárásra került, és a 

kerületi OTP-ben új számlát nyitottunk, amely jelentősen megkönnyíti a pályázatok esetében 

az ügyintézés menetét. 

 

9. Tájékoztató az állami támogatásokról  

(előadó: Csikós Norbert) 
 

A támogatások tekintetében annyi változás történt az előző elnökségi ülés óta, hogy a szokásos 

szervezetfejlesztési támogatás esetében az előző évi összeghez képest 1M Ft-al többet kaptunk 

(összesen 8M Ft). Ennek az összegnek a folyósítása még folyamatban van, a MOB felé már 

leadtuk a megfelelő papírokat, és várjuk a szerződés kiküldést. Az a gyakorlat, hogy december 

közepe felé folyósítják az összeg 60-70%-át. 

 

 

10. Költségvetés állása, bankszámla állása 

(előadó: Csikós Norbert) 
 



A forintos bankszámlán lévő összeg a mai nappal 1,5M Ft van, míg a pénztárban 401.100 Ft. 

Az eurós számlán 41.035 euro található. Összességében elmondható, hogy a VB nyeresége 

megtalálható a számlákon. Az idén még fog befolyni a sportágfejlesztési támogatás 60-70%-a 

be fog folyni, míg a többi összeg az elszámolások ütemében érkezik. 

 

11. A MÍSZ milyen támogatásokat adott 2015-ben 

(előadó: Dienes Zsuzsanna, Csikós Norbert) 
 

Az összesített táblám szerint 7,5M Ft-os összeg szerepel támogatásként, amely valószínű, hogy 

foghíjas. Decemberben pontosan összesítjük a versenyeket, amely jóval magasabb összegre 

kell, hogy kijöjjön. A honlapon is tegyük közzé az eredményeket.  

 

Egyéb: 

- Tájékoztatás Urr Krisztián visszavonulásáról. 

Bejelentette visszavonulását, amelyet a Paralimpiai Bizottsággal folytatott beszélgetés 

sem változtatott meg. Sok segítséget kapott minden tekintetben, ennek ellenére döntése 

véglege. Így az olimpiai részvételre való esélyünk nullára csökkent. 

- Trudi: elnökségi határozat, hogy nem fizetjük vissza a pénzt a WBHC-n betegség miatt 

nem induló versenyzőnek. Az illetékes tájékoztatva lett erről. 

- Raktár 

A helység szűkössége és kezelése miatt új raktár után kellett néznünk. December 16-

án tudjuk elfoglalni az új helységet. Az eszközök kiadása-visszavétele szempontjából 

is fontos, hogy precízebben legyen kezelve a raktár.   

- Terem OB 
 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

Budapest, 2015. november 16.                                                                                 

Csikós Norbert  

                                                                                           Főtitkár  


