
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2013. december 11. 
 

 

 

Jelen lévők: 

 

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

Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Dr. Zoltán Levente, Dr. Sipka 

Judit, Makai János, Laboncz Csaba, Dienes Zsuzsanna, Gondán György, Molnár Júlia 

 

Az Elnökségi ülés helyszíne: 1163 Bp., Margit u. 28., MISZ tárgyaló 

 

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

jelen.  

 

Vánky Sebastian javasolja, hogy akinek van napirend előtti témája, az nyugodtan 

jelezze. 

Az Elnök úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy maximálisan fel van háborodva egyes 

elnökségi tagok viselkedésén. Véleménye szerint nem teheti meg elnökségi, szakmai 

bizottsági tagként, hogy kampányoljon az Elnökség ellen. Teljesen tisztában volt 

azzal, mikor jelöltette magát áprilisban, hogy kikkel kell együtt dolgoznia, hiszen nem 

volt senki más jelölt. Nem teheti meg, hogy egy csónakban eveznek és közben elkezdi 

kiszurkálni maguk alatt a csónakot és elsüllyeszti az elnökséget vele együtt az egész 

íjász társadalmat. Ha nem ért egyet az Elnökség döntéseivel és irány elveivel, akkor 

lehetősége van lemondani de semmiképpen sem ellene hangolni a tagokat. Az lenne a 

kötelessége, hogy megjelenjen az elnökségi üléseken részt vegyen a döntésekben, ezt 

viszont nem annyira teszi, hiszen az elmúlt években kb. 1/3-án vett csak részt. 

Amennyiben nem tud a kötelességének eleget tenni mert az ideje és egyéb magánéleti 

dolgai nem teszik lehetővé, akkor arra se legyen ideje, hogy felhívogatja az 

egyesületeket és toborozza az ellentábort. Nem teheti meg, hogy ilyen szintű erkölcsi 

kárt okozzon, csak azért mert most olyan szelek fújnak, hogy valószínűleg több pénzt 

fogunk kapni a MOB-tól és a Minisztériumtól. Eddig jó volt az Elnökség, most már 

nem jó, hogy pénz áll a házhoz. Amennyiben nem tetszik a tagoknak az Elnökség 

összetétele, akkor lehetőségük van újat választani, de nagyon érdekes, hogy fél évvel 

ez előtt még nem volt ilyen probléma. 

 

Nagy Gábor fel hívta az Elnökség figyelmét, hogy érdekes Szilárd akkor mondott le a 

történelmi szakmai bizottság vezetéséről amikor padlón volt. Most, hogy valaki 



másnak sikerült felépítenie a szakágat egyből bevetette magát és elkezdett 

tevékenykedni benne. 

 

Vánky Sebastian Elnök javasolja, hogy Kamarás Szilárdot a történelmi szakmai 

bizottságból vonják vissza. 

 

85/2013 határozat: Az Elnökség megszavazta Kamarás Szilárd történelmi szakmai 

bizottság tagságából történő visszahívását. 4 igen szavazattal és egy tartózkodással 

(Takács László) 

 

Takács László tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ebből a témából kiszeretne maradni, 

hiszen érintett ebben a tárgyban. Azért érzi magát érintettnek, mert megvádolták őt, 

hogy részt vesz az Elnökség elleni kampányban. Megkérdezésre kijelenti, hogy nem 

vett részt benne. 

 

86/2013 határozat: Az Elnökség megszavazza egyhangúan (öten), hogy Kamarás 

Szilárd ellen sportolóként és sport vezetőként fegyelmi eljárást kezdeményez a 

Fegyelmi és Etikai Bizottság felé. 

     

 

1.  87/2013 Az idei év sportszakmai beszámolója és a jövő évi tervek 

prezentálása 

 
 Előadó: Vánky Sebastian 

 

Tóth Tibor sport igazgatónak távoznia kellett, nem tudta prezentálni a jövő évi 

terveket, az anyagot átadta az Elnök úrnak. Az Elnök úr felhívta a figyelmet, hogy a 

tervezetben, talált hibákat. A legfontosabb, hogy az irányelvek csak az olimpiára és a 

világjátékokra készülő szakágakat érintik, a többi szakágat nem. 

Az Elnök úr felolvasta a tervezetet, amiben nagyon jól látszik a létszámbeli fejlődés, 

hiszen nem volt soha ennyi junior íjászunk. 

A tervezetben vannak eltérések Tom Bil és Tóth Tibi szakmai vélemény 

különbségéből adódóan. Az Elnökség nem akar és nem is tud szakmai kérdésekben 

állást foglalni ezért a következő határozatot hozza meg. 

 

86/2013 határozat: Benyújtott 2014-es évi sportszakmai beszámoló azon pontjait 

amiben a Szövetségi kapitány (Tom Bil) és a sport igazgató (Tóth Tibor) véleménye 

egyezik azt megszavazta amikben nem egyezik azt nem szavazta meg egyhangúan az 

Elnökség (öten). 

 

Az Elnökség megkéri a két szakembert, hogy záros határidőn belül, jussanak 

konszenzusra a kérdéses ügyekben. Elnök úr megköszönte Tom Bil munkáját és 

további sok sikert kíván regionális tevékenységében! 

 

 

2. 88/2013 Szövetségi kapitány és további vezetőedzők kinevezése, Tom 

munkájának megköszönése 

 
Előadó: Vánky Sebastian 



1. 2014-től Banda Tibor lesz a szövetségi kapitány 

2. Banda Tibor lesz az Olimpiai csapat edzője 

3. Torma Edit irányítja a junior csapatot 

4. Sipos Gábor, Torma Edit mellett gyakorol és Ő lesz a következő Dream Team 

edzője 

5. Balla Zsolt a csigás csapatot irányítja, és közben elvégzi a level 3-as képzést 

6. Amíg a terep válogatnak a MISZ nem talál nemzeti edzőt, addig Tom Bil látja el a 

feladatot 

 

A második napirendi pont keretén belül az Elnökség a 86/2013-as határozatával 

elfogadta az edzői posztra jelölt személyeket. 

 
3. 89/2013 Versenynaptár jóváhagyása 

 

Előadó: Vánky Sebastian 

 

A FITA versenynaptárja eléggé ’bekevert’ a mi elképzelésünkbe, ezért pár versenyt el 

kellett tenni. Így vannak időszakok a különböző szakágakon belül amik nagyon 

zsúfoltak és vannak lazább periódusok. Nagyon nagy versenyeket nem szervezünk 

jövőre mint EB, VB, de lesznek magas létszámú nemzetközi versenyeink, mint pl 

CEC, HDH-IAA Történelmi GP, Adria-kupa. A CEC –en a különálló para versenyt 

nem erőltetjük tovább, mert nem volt rá igény illetve a csehek nagyon kézben akarják 

tartani ezt a vonalat. Para kategóriák, ha van rá igény természetesen szóba jöhetnek. 

 

A WA terem OB helyszíne amennyiben nem kerül pontosításra, nem lesz szerződés 

Kecskemét várossal az elkövetkező két héten belül, akkor nem tekintjük biztosítottnak 

a helyszínt és új helyszínt kell keresni. 

 

89/2013 határozat: A 2014-es versenynaptárt az elnökség egyhangúan (öten) 

megszavazta. 

 

  

4. 90/2013 VB-vel kapcsolatos feladatok beszámolója/helyzetjelentés 

 
Előadó: Szedlár János 
 

Az elmúlt hetekben tárgyalt a gödöllői Polgármesteri Hivatallal, ott az illetékes 

személlyel tételesen átvették a feladatokat, hogy miről kellene szerződést kötni és 

hogyan. Múlt hétre ígérte a szerződés tervezetet, de még nem sikerült befejezni. 

Szedlár János elmondta, hogy vannak pontok amiben még egyeztetni kell Sebastiannal 

és megígérte, hogy jövő hét elejére át fog küldeni egy menetrendet a 

szerződéskötésekről, hiszen minden ’szolgáltatóval’ külön szerződést kell kötni. 

 

 

 

 

 



 

5. 91/2013 Könyvelői irodák elemzése, döntés felmondásról és új iroda 

megbízásáról. 

 
Előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian javasolta az Elnökségnek, hogy a jelenlegi könyvelői irodát a nagy 

távolság miatt (oda-vissza 110 km) illetve, hogy nem tudtak konkrét adatokkal 

szolgálni és össze-vissza beszéltek a Szövetség pénzügyeivel kapcsolatban telefon 

beszélgetésük során mondja fel a szövetség és a javasolt öt irodából amit előre 

elküldött levélben válasszanak egyet. A választás Bathó Gyöngyi irodájára esett 

távolság, oda-vissza 2,8 km és bruttó 30 ezer forint, olcsóbb is mint a mostani. 

Nagy Gábor leszögezte, hogy az Elevennek teljesen más könyvelői céggel van 

szerződése. 

 

  91/2013 határozat: az elnökség egyhangúan (öten) megszavazta a jelenlegi Skorpió 

Számcsillag könyvelői KFT-vel a szerződés felmondását. 

 

6. 93/2013 Egyebek 

 
Előadó: Vánky Sebastian 

 

Az Elnök úr tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Főtitkárral nincs megelégedve, hiszen 

sem tőle sem a könyvelőtől nem kapott pénzügyi tájékoztatást a mai napig. 

Megkérdezte, Takács László főtitkárt milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan!? 

 
Takács László közli az Elnökséggel, hogy nem kívánja tovább folytatni, és a mai 

nappal felmond főtitkári pozíciójából. A részleteket és a távozás mikéntjét 

Sebastiannal külön szeretné egyeztetni. 

 

Az Elnökség a felmondását tudomásul vette és felhatalmazza az Elnököt hogy vegye 

át a munkáját és tegyen javaslatot új főtitkár személyére. 

 

Vánky Sebastian javasolja, hogy banketten kiosztásra kerülő díjakat beszélje meg az 

Elnökség.  

 

Javaslat 2013 
  

Év pályaíjásza 2013 

Szakmai biz.k 

adnak javaslatot 
 Év terepíjásza 2013 dec.31 előtt 

Év 3Dimenziós íjásza 2013 

  Év történelmi íjásza 2013 
  

   Év íjásza 2013 

  Év utánpótlás íjásza 2013 

   

   



92/2013 határozat: Az Elnökség egyhangúan (négyen) megszavazza a 2013-as év 

íjásza és az év utánpótlás íjászának személyét. 
 

Zoltán Levente javaslatát, hogy a vadászíjász 2013-as OB időpontja legyen 2014 

januárjában, hiszen még belenyúlik a 2013-as év vadászidényébe, az Elnökség 

elfogadta. 

 

Vánky Sebastián berekesztette az ülést. 

 
2013. december 11. 

 

 

Vánky Sebastian 

       Elnök 

 


