
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2013. szeptember 17. 
 

 

 

Jelen lévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Takács László elnökségi tag, mb. 

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

Zoltán elnökségi tag, Szentirmay Barna, 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.  

 

 
1.  73/2013 MISZ iroda költöztetése 

 
 Előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Elnök Úr felsorolja a költözés melletti érveket.  

• A MOB elköltözött a Sportok Házából ezért nem indokolt a Szövetség további 

jelenléte sem. 

• A rendelkezésünkre álló 18m2 nagyon csekély. 

• Ugyan ezért a bérleti díjért 20+13 m2 irodahelységet és egy 25 fős tárgyalót 

tud bérelni a Szövetség az új helyen. 

•  Fontos, hogy a raktár és az iroda egy telephelyen legyen, lehessen felügyelni a 

raktárból ki és beáramló tételek db számát és minőségét. 

• Jelzés értékkel bír a költözésünk a sportvezetőség felé. 

. 

Takács László felvázolta az esetleges hátrányokat a költözéssel kapcsolatban. 

• A SIR rendszer stabil működése kérdésessé válik 

• Negatív vízhangja lehet a versenyzők oldaláról. 

• Ezzel a lépéssel ki fogjuk írni magunkat a sportéletből és el fogjuk veszíteni az 

eddig kiharcolt pozíciónkat. 

 



73/2013 határozat: Az elnökség egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a költözést. 

 

Rendkívüli közgyűlés összehívása, javasat, hogy a közgyűlés és a bankett egy időben 

legyen. Javasolt időpont: november 8. péntek 

Január végéig ki van fizetve a bérleti díj a Sportok Házában, addig nem kell fizetni 

bérleti díjat az új telephelyen. Az iroda várható költözésének időpontja 2013. október. 

 

 

2. 74/2013 Terep Íjász Szakmai Bizottság 

  
Előadó: Nagy Gábor 

 

Nagy Gábor indítványára vissza lett hívva Pap Mihály, mint szakmai bizottság 

vezetője egy rendkívüli közgyűlés keretében. A pozícióra javasolta Makai Jánost. 

Nagy Gábor felolvasott Makai János által benyújtott „beadványából” elképzeléseiről 

és jövőbeni munkásságáról. 

Tájékoztatta az Elnökséget, hogy az elmúlt időben megbeszéléseket folytatott 

Borsodnádasd és Nádasd polgármestereivel, akik támogatásukról biztosították. A két 

telephelyen tervben van véve fix terep íjász pálya kiépítése. Be tudnák vállalni évi 

kétszer 1 hetes edző tábor helyszínének biztosítását. Étkeztetés költségét a Polg. 

Hivatal állná.  

 

74/2013 határozat: Az elnökség egyhangúan 6 igen szavazattal elfogadta Makai 

Jánost a Terep Íjász Szakmai Bizottság vezetőjének. Az embereket maga mellé az új 

szakmai bizottság vezetője választja ki. 

A Szövetségnek továbbra is szándékában áll a terep íjászatot támogatni. Az Elnökség 

gratulál és sok sikert kíván munkájához! 

 

3. 75/2013 Világjátékok értékelése 
 

Előadó: Takács László 

 

Kakas István a Világjátékokon elért helyezéséért 5 millió forintot fog kapni az 

államtól. Takács László bízik abban, hogy ez a pénzjutalom sok versenyzőt inspirálni 

fog a jobb teljesítmény elérése érdekében. A Szövetség Kakas Istvánnak és Gajdos 

Csabának külön meg fogja köszönni, hogy hozzáállásukkal, munkájukkal és az elért 

eredményükkel emelték a magyar íjászat színvonalát. 

 

4. 76/2013 Gödöllői 2015-ös VB HC megbeszélés 

  
Előadó: Vánky Sebastian, Szedlár János 
 

Az Elnök Úr nem győzte hangsúlyozni, hogy az eddigi versenyeken nyújtott 

hozzáállása és munkája a dolgozóknak közel nem lesz elég a 2015-ös VB 

lebonyolításához. 

 

Elnök Úr felvázolta, hogy milyen fő feladatok várnak a szervező tagokra a tejesség 

igénye nélkül: 



• Pályák meghatározása, pontosan hol lesznek és hány db. Határidő: jövő hónap 

közepére (október 15.) javaslatot kell tenni, hogy hol lesznek a pályák és a 

városok/faluk polgármesterével egyeztetni, hogy mit vállalnak. Felelős: 

Szedlár János, Nagy Gábor 

• Kollégiummal van letárgyalva a szállás, árajánlatot is kaptunk már. Hotelekkel 

nincsen egyeztetve. 

• Biztosítás végleges egyeztetése folyik jelenleg. 

• Bírók, segítők db száma a pályánál: 6 pálya esetén 25 ember minimum. 

Elvárás, hogy a szabályzattal maximálisan tisztában kell lenniük. + angol 

nyelvtudás.  

 

Szedlár János javaslata: Kluboknak adjuk ki a pályaépítést és a pálya felügyeletet. 

Minden anyagi és szellemi támogatást adjunk meg nekik, 6 alkalmas képzéssel, 

külön szerződést kössünk velük, különböző öltözékben jelenjenek meg. 

 

• Versenyzők létszámát tekintve 1200 fővel számolhatunk.  

• A Polgármesteri Hivatal támogatni tudna például a reptéri transzferrel, fő téren 

nagyszínpad, hangosítás, kastély biztosításával, költségeivel.  

• Honlapon hirdessük meg, hogy kinek van affinitása részt venni szervezőként, 

kiírni a követelményeket.  

• Minden tételnek készen kell lennie a VB előtt egy hónappal. Az Elnök Úr le 

fogja ellenőrizve. 

• Honlapra költeni kell, hogy spóroljunk! 

• Elvárás, hogy mindenkinek tisztában kell lennie a szabályzattal. 

 

5. 77/2013 Idei évad átbeszélése, versenynaptár elkészítése előtti 

egyeztetés 

 
Előadó: Vánky Sebastian, Nagy Gábor 

 

Versenynaptár elkészítésének, nem feltétlenül az Elnök feladata.  

 

Nagy Gábor kérése, hogy a 3D versenyeket prioritáljuk a 2014-es évadban a többi szakág 

versenyivel szemben a 2015-ös VB miatt. 3 nappal a verseny végétől számítva el kell 

számolni minden verseny szervezőnek, ahogy a szabályzatba le van rögzítve. 

 

6. 78/2013 Egyéb 

 
Előadó: Vánky Sebastian, Takács László 

 

Vánky Sebastian az alábbiakról tájékoztatta az elnökségi tagokat, hogy a WA 

kongresszusra megy Hegedűs András Antalyaba, mert a FITA végül fizeti mind két 

éjszakáját. 

Az idei EB rendezvények sikeresek voltak.  



A CEC, mint verseny sorozat siker sztorivá kezd válni, lassan beérik a sok éves 

ráfordított munka és energia. Egyre nagyobb jelentőséggel bír a régióban. Az osztrák 

elnök a kezdeti elhatárolódása ellenére, most nagyon nyitottá vált a verseny iránt. Le 

vannak pontosítva és rögzítve a jövő évi CEC verseny időpontok. A budapesti 

helyszínnel voltak problémák, amit jövőre ki fogunk tudni küszöbölni. Jövőre, ha 

egyben tartjuk a különböző versenyeket, külön irodával kell megoldani. 

Veszélyben van az RTK pálya. Margit utca végén van egy terület, ami esetleg meg 

lehet szerezni, ezért folyamatos lobbi tevékenységet folytatunk. 

 

Takács László előterjesztette, hogy személyi cserét kellene eszközölni Szentirmay Barna 

és Banda Tibor személyében. Szentirmay Barna lemondott PSZB szakmai bizottság 

tagságáról és helyette jelentkezne a Dél-Alföldi régió vezetőjének.  

 

78/2013 határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy Banda Tibort 

felmenti a Dél-Alföldi Régió vezető tisztsége alól, helyette a pozíciót Szentirmay 

Barna fogja betölteni. 

 

BTE képzést kell tartani, nagyon gyorsan, mert mindenkinek lejárt a kártyája. 

Jövőben a honlapon fel lesznek vezetve a MISZ által engedélyezett versenyek.  

 

 
2013. szeptember 18. 

 

 

Takács László 

       Főtitkár 

 


