
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi Ülés 2017.03.31. 

 

Jelenlévők: 

 

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

elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár, 

Windischmann Mercédesz sportigazgató, Laboncz Csaba kommunikációs igazgató, Zakariás 

Barbara szakmai munkatárs, Kalácska Zsolt, Kun Alíz, Dr. Zoltán Levente  

 

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 5 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv 

vezetésére felkéri 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 dokumentumainak áttekintése 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy a Közgyűlés anyagai kiküldésre kerültek, 

valamint a honlapon is megtalálható. Vánky Sebastian elmondja a Közgyűlés napirendi 

pontjait, amelyeket érdemes átbeszélni, főként a 2017. évi terveket. Ez utóbbiakat röviden 

ismerteti az elnökséggel szóban is.  

 

 

2. 2017-es költségvetési terv  

előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian részletezi és elmagyarázza a költségvetési terv tételeit. A terv szerint több 

kiadás lesz, mint bevétel, így az az összeg, ami a nyitó egyenleg volt, meg fog csappanni év 

végére. 

Vánky Sebastian kéri az elnökséget, legyenek tisztában azzal, hogy honnan folyik be támogatás 

és pontosan milyen kiadások vannak. 

A szakágak támogatását is be kellett osztani. Működési költségek, ügyvitel és iroda, marketing, 

közös keret. Munkabér és járulék, szövetségi tagdíjak, edzőképzés, válogatott.  



 

A saját képzéseinket kellene akkreditáltatni, mert az állami képzés nem megfelelő. Régiós 

edzők kinevezését kellett megtenni a minisztériumi támogatás révén, ami nem a legideálisabb, 

de a támogatást csak így kaphattuk meg. 

 

7 db régióra szedte az országot a minisztérium, amely szerint kell az előírásoknak megfelelő 

edzőket alkalmaznunk. A következő edzők kerültek kiválasztásra a programban:  

ssz. edző neve 
edző egyesületének 
közigazgatási régiója 

1. VÁSÁRI RÓBERT ÉSZAK-ALFÖLD 

2. BANDA TIBOR DÉL-ALFÖLD 

3. BARTA MARGIT KÖZÉP-MAGYARORSZÁG 

4. RAGONCSA ZOLTÁN DÉL-DUNÁNTÚL 

5. KIRÁLY GÁBOR NYUGAT-DUNÁNTÚL 

6. NAHÓCZKI PÉTER ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 

7. SÜLE ISTVÁN KÖZÉP-DUNÁNTÚL 

 

 

Zoltán Levente: Az állami képzési formát és a saját képzésünket egy irányba kellene terelni. 

Szedlár János: az akkreditált képzések tartásához megfelelő oktatók kellenek, akiknek van 

képesítése (OKJ). Kifejti véleményét arról, hogy a képzettségi szint nincs konkrétan 

meghatározva. Ki a nagyobb képesítésű: akinek OKJ-s képesítése van, vagy aki az íjász 

szakmában jobban otthon van (Level1) 

 

Labonc Csaba: nem oktathatnak Level1-es oktatók akkreditált képzésen 

 

Banda Tibor kifejti véleményét arról, hogy a Level1-re kellene építeni az OKJ-t, mégpedig 

azért, mert a gyakorlati képzésre ráépülhetne az elméleti oktatás, hogy akkreditáltathassa magát. 

 

Vánky Sebastian szerint az irányító szerv felé el kell indítani az akkreditálási folyamatot. Össze 

kell fésülni a TF-es, OKJ-s, illetve a Level1-es képzéseket. 

 

CsN részletezi az EMMI támogatási feltételeit. A kérdés az, hogy milyen feltételek mellett 

működjenek ezek az edzők.  

 

Versenyeztetés költségei, fejlesztések, Duna Kupa költségterve.  

 

A közgyűlés további napirendi pontjairól folyik a beszélgetés, Kalácska Zsolt az ellenőrző 

testület elnökeként kifejti, hogy sokkal stabilabban tud fejlesztésre költeni a szövetség. 

 

Közgyűlés napirendi pontjának kibővítése: MÍSZ tagfelvételi kérelme az NVESZ és NDHSZ 

felé, amit a közgyűlésnek meg kell szavaznia. 

 

 

 

3. Tagfelvételi kérelmek ismertetése, tagdíjat nem fizetők tagságának törlése 

előadó: Csikós Norbert 

 

Csikós Norbert ismerteti a csatlakozásra váró egyesületek sorát, a tagdíjat befizették. Az 

elnökség feladata, hogy a tagdíjat nem fizető egyesületeket törölje a tagnyilvántartásból. 

A Magyar Vadászok Vadászíjászok Egyesülete és a Bács-Kiskun Megyei Vadászíjász 

Egyesületének értesítési címe: drzoltanlevente@enternet.hu 

mailto:drzoltanlevente@enternet.hu


  

19/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta a tagdíjat nem fizetők törlését a 

tagnyilvántartásból. 

 

 

4. Iskolaprogram előrehaladása 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian ismerteti az elnökséggel az iskolaprogram előrehaladását. Eddig 26 iskola 

jelezte szándékát, halad a dolog. A szerződések aláírása, kiküldése folyamatban van. 

 

 

5. Bírók költségtérítése 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget a bírók költségtérítésének tervéről. 

Nagy Gábor a 3D szakág bíróképzésével kapcsolatban vet fel kérdéseket.  

 

 

20/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazva azon javaslatot, hogy a bírót a 

MÍSZ delegálja a versenyre, az útiköltségét 200 km felett támogatja. 

 

 

 

6. OKJ-s akkreditáció 

előadó: Vánky Sebastian 

 

lásd. Korábban  

 

 

7. Prokaj, Mónus ügy ismertetése 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Prokaj Kiara és Kovács Attila Patrik átigazolásával kapcsolatban léptek fel problémák. 2015- 

ben átigazoltak a Szilvásváradi SE-be, azonban az egyesület már akkor sem fizetett tagdíjat, 

ráadásul a két versenyző az Egri Vitézlő Oskola színeiben versenyzett 2016-ban országos 

bajnokságon. Az ügyben több levélváltás is történt, melynek során közös nevezőre jutottak a 

felek, és mindenki számára megfelelő kompromisszum született. 

 

 

8. Egy Iskolarendszerünk 

 

Banda Tibor ismerteti az edzőképzés fejlődésének irányát. Folyamatosan nő az igény az 

edzőképzésre, folyamatos utánpótlást szeretnénk létrehozni, ami nem egyszerű feladat. A 

regionális válogatott szerepe a válogatottba jutás elősegítése. Terepen és pályán megvan a 

rendszer, de a 3D és történelmi rendszert is ki kell alakítani közösen. Nemzeti edzőknek kellene 

koordinálniuk helyi szinten. 

 

A regionális válogatott a versenyszinten íjászatot űzők összefogására jönne létre, előkészítve a 

versenyzőt a válogatottságra. 

 

Nagy Gábor kifejti aggályait a rendszerrel kapcsolatban. Előre át kell gondolni a támogatási 

rendszert, mert költségoldalról nem lehet előre látni a következményeket. Nagyon jó 

szabályozó rendszer kell. 

 



Kalácska Zsolt kifejti véleményét arról, hogy az íjászatban vállalt munkáját annak fényében 

folytatja tovább, ha ilyen elkötelezett csapat (tisztségviselők, szervezők, stb) áll továbbra is az 

íjászat koordinálása élén. 

 

Vánky Sebastian kifejti az íjászközpont létesítésével felmerülő további jövőbeli lépéseket, 

feladatokat.  

 

 

Egyéb: 

 

Kisbusz vételéhez szponzor keresése 

A szövetség versenyzőinek külföldi utazásaihoz szükség lenne 8+1 fős kisbuszra. Olyan 

támogatókat kellene felkutatni, akik valamilyen formában hozzá tudnak járulni a jármű 

beszerzéséhez. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy vesznek számunkra egy járművet, hanem 

például a tartós lízing díját részben, vagy teljesen magukra vállalják. A feladat az elnökségi 

tagokra hárul. 

 

Átigazolás szabályozása és kártyadíj 

 

WM kifejti az ezzel kapcsolatos adminisztrációs problémát. VS javaslata, hogy közgyűlés után 

legyen tárgyalva. 

 

Az Elnök úr megköszöni az elnökség 4 éves munkáját és a megjelenteknek a részvételt és 

bezárja az ülést. 

 

 

Budapest, 2017.03.31. 

 

 

 


