
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi Ülés 2014. Március 12. 
 

 

Jelen lévők: 
 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Kaszala Tamara főtitkár, Nagy Gábor elnökségi tag, 

Máté Gyöngyi elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Windischmann Mercédesz 

sportigazgató, Laboncz Csaba Szervezési&Kommunikációs igazgató, Mike Péter Számszeríjász 

szakmai referens, Dr. Zoltán Levente Jogi bizottság elnöke, Makai János Terepíjász szakmai bizottság 

elnök, Czeróczki Béla Utánpótlás-Szakmai Bizottság, Molnár Júlia MISZ Iroda 

Az elnökségi tagok közül nincs jelen: Kamarás Szilárd 

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

 

Vánky Sebastián üdvözli az elnökséget. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel nem szükséges 

az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 5 elnökségi tag van jelen. 

A jegyzőkönyv vezetésre felkéri Molnár Júliát. 

Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok részére 

az ülés előtt megküldésre kerültek.  

 
1. Versenynaptár módosításának elfogadása  

előadó: Vánky Sebastian 
 

Versenynaptár házon belüli pontosítása megtörtént, bekerült még jó pár információ, ami eddig nem 

szerepelt.  Minden módosított versenynaptárnak van egy verzió száma, ez alapján tudjuk 

nyilvántartani, hogy hol tartunk.  

Íjászat napját Alapszabály szerint kötelesek vagyunk megtartani. Javaslat: június 21. helyszín: 16. 

kerületi Mátyásföldi repülő tér lenne a Diák Olimpia & Suli Íjász Bajnokság döntőjével együtt. Az 

Íjászat napjára külön szabályzatot lehetne létrehozni, szem előtt tartva a versenyzési kedvet és egy jó 

díjazási rendszer kialakítását. Amennyiben megpályázzuk, részesülünk támogatásban a 16. kerület 

Önkormányzatától, illetve a Honvédség részéről is várható támogatás.  

Laboncz Csaba kidolgozza az említett szabályzatot kategóriák, szakágak összevonásával, illetve egy 

handicap rendszer megvizsgálásával. 

A versenynaptárban az idei évtől, külön fülön találhatóak a különböző versenysorozat verseny 

időpontjai. Ami új, az AAC verseny, a terep szakágban. Az IFAA VB miatt 3D-ben az évadnyitó 

IFAA rendszerben lesz megrendezve, ezzel biztosítva az íjászoknak a lehetőséget arra, hogy növeljék 

versenyeik számát és az IFAA score-card-juk megfeleljen a követelményeknek.ban. A jövőre 



megrendezésre kerülő VB-n való részvétel egyik  szigorú nagyon szigorú feltétele, az előző két évben, 

bármely 2 IFAA szabály alapján megszervezett versenyen való részvétel.  

 

3/2014-es határozat: A versenynaptárt módosítását, a 2014 8-as verziót az elnökség egyhangúan 

elfogadta.  

 

2. Válogatott keret elfogadása  
előadó: Vánky Sebastian 

Az Elnök úr javasolja az elnökségnek, hogy szavazzák meg az előzetesen átküldött válogatott keret 

névsorát. 

4/2014-es határozat: A válogatott keret névsorát az elnökség egyhangúan elfogadta. 

3. Kiemelt sportegészségügyi ellátásban részesülő válogatott keret 

elfogadása  
  előadó: Kaszala Tamara 

 
A MOB megkereste a Szövetségeket, hogy a kiemelt sportolók 10 egészségügyi intézetben kapnának 

elsőbbségi ellátást, illetve a Sport Kórházban is kiemelten kezelnék őket, soron kívül. Tamara 

tájékoztatja az elnökséget, hogy kiket adnánk le név szerint a MOB felé.  

5/2014 határozat: 4 igen és 1 tartózkodás (Szedlár János) mellett az elnökség elfogadta azon 

versenyzők névsorát, akik a MOB felé lejelentésre kerülnek, annak érdekében, hogy elsőbbségi 

ellátásban részesüljenek az ország 10 egészségügyi intézetében. 

4. Nimesi versenyen való részvétel utólagos jóváhagyása 
előadó: Vánky Sebastian 

 

A nevezési határidő előtt két-három héttel merült fel az a kérés, hogy küldjük ki a csigás junior 

válogatottat Nimesbe, mert esélyesek az érem szerzésre. A múltkori elnökségi ülésen úgy szavazott az 

elnökség, hogy nem támogatja a nevezést a késői jelentkezés okán, a versenyeket előre kell betervezni. 

A versenyzők felkészülése és a regisztráció, adminisztráció is megköveteli ezt. Utólag az Elnök annak 

fényében, hogy a csapat nagyon jól szerepelt az angliai világkupán és kirobbanó formábn vannak, a 

szövetségi kapitány javaslata szerint  úgy döntött, hogy elnökségi jóváhagyás nélkül(nem volt már idő 

elnökségi összehívására) támogatja a Szövetség a 320 ezer forintos kiutazási költséget.  

Az ok az volt, hogy az élsport irányelvekben megfogalmazottak szerint, azok a versenyzők, akik 

meglőtték a kiküldetési szintet (amely most már évek óta  a nemzetközi szintekhez igazított), jogosultak 

szövetségi támogatásra, amennyiben erre lehetősége van a MÍSZ-nek. Pénzügyileg nem állt jól a MÍSZ, 

de az utánpótlás támogatása kiemelt stratégia fontossággal bír. Így a szülők(Orosz apuka vitte hozta a 

csapatot autóval), cégek és a MÍSZ támogatásával  a gyerekek ki tudtak jutni és mint tudjuk Orosz Viktor 

kadetként a juniorok közt világbajnok lett. 

Az elnök kéri az elnökséget, hogy ezek fényében döntsön. 

6/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a Nimes-i versenyen való részvételj 

utólagos jóváhagyását. 

5. Junior íjász válogatott JIV megállapodás elfogadása  
előadó: Kaszala Tamara 

 



Kész lett az a junior válogatottal megkötendő szerződés tervezete, ami a napirendi pontokkal együtt ki 

lett küldve. A szerződés nem tartalmaz összegeket és garanciákat. 

7/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a junior íjász válogatott megállapodási 

szerződését.  

6. 2014. évi költségvetési tervezet elfogadása  
előadó: Vánky Sebastian 

 

Elnök tájékoztatta az Elnökséget a 2014-es költségvetéssel kapcsolatban. Az előre átküldött 

költségvetési tervezet táblázatát oldalanként részletezi, ahol a bevételi és kiadási tételeket különböző 

szempontok alapján előzetesen szétbontotta. Vannak benne tartalékok is. Ami bejött 7 milliós támogatás 

azt egyben ki is fizettük a magunk előtt tolt számlákra.  Az előző évekkel ellentétben, nem mínuszban, 

hanem legalább nulláról indulunk. A költségvetésben nagyon sok az átfutó tétel, ami annyit jelent, hogy 

a bevételi oldal minimum 80-90% kiadási oldallal is bír. Ezért felhívja a figyelmet arra, hogy a főösszeg 

emiatt nagyon soknak tűnhet, de ez csalóka. Végre nem sereghajtóként, utolsóként adjuk le a 

beszámolókat és a szerződéseket, hanem az elsők között. Új szponzori kiadvány megjelenését 

szorgalmazza Sebastian. Laboncz Csaba felelős a kiadvány előkészítéséért. 

8/2014-es határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta a 2014-es költségvetést. 

 

7. Edzőbizottság formai jóváhagyása 
Elnök: Banda Tibor, tagok: Balla Zsolt, Barta Margit 

előadó: Vánky Sebastian 
 

Nagyon időszerű volt létrehozni Magyarországon egy egységes Edzőbizottságot. Elnöke: Banda Tibor, 

tagok: Balla Zsolt, Barta Margit. 

9/2014-es határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta az Edzőbizottság tagjait. 

 

8. Az éves rendes közgyűlés időpontjának elfogadása 
Napirendi pontok, Alapszabály módosítási tételek megbeszélése 

előadó: Vánky Sebastian, Kaszala Tamara 

 
Mielőtt kiválasztjuk az éves rendes közgyűlés időpontját előtte elég időtd adunk az Ellenőrző 

Bizottságnak (3-4 hetet), hogy leellenőrizzék a könyvelő által átadott anyagokat. A Könyvelő március 

végére ígérte a tavalyi évzárás anyagát. Az éves rendes közgyűlés tervezett időpontja: május 23.-a 

péntek, 16 óra Eleven Íjász Központ. 

10/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta az éves rendes közgyűlés 

időpontját. 

 

9. Versenyengedélyek kiadásának rendje 

előadó: Kaszala Tamara, Vánky Sebastian 

 
Utána néztünk, hogy lehetne egyszerűbbé és olcsóbbá tenni az éves versenyengedélyek legyártását, de 

zsákutcába jutottunk. A cél a munkafolyamat egyszerűsítése volt és a munkaidő csökkentése, amit erre 

a munkára fordítunk. Sajnos, elavult az elnökségi meghívó kiküldése óta ez a napirendi pont. 

 



10. Új általános Versenyszabályzat elfogadása  
előadó: Kaszala Tamara 

 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően egy teljesen új általános Versenyszabályzat lett kidolgozva.  

11/2014-es határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta a Versenyszabályzatot. 

 

11. Élsport irányelvek és kiküldetési irányelvek 2015. évre 
előadó: Windischmann Mercédesz 

 
Az Elnök megkérte a 3D szakmai bizottságot, hogy a válogatási elveket a válogatott minél gyorsabban 

dolgozzák ki a szakágon belül, hisz az élsport irányelvek csak az Olimpiára és a Világjátékokra készülő 

szakágakat érintik, nem vonatkoznak a 3D sportolóinkra. . Az élsport irányelvek újra át lettek gondolva 

és le lettek fektetve. 

Az Elnök megköszöni Banda Tibor munkáját az élsport és a kiküldetési irányelvek munkájának kapcsán. 

 

12/2014-es határozat Az Elnökség egyhangúan elfogadta az élsport irányelveket és a 

kiküldetési irányelveket 2015-re. 

 

 

 

 

 

 

 

12.   Egyéb 
 

 

előadó: Windischmann Mercédesz 

Felhívta a figyelmet a régiós problémákrakal kapcsolatban. Tájékoztatja az elnökséget a 

régiók helyzetével kapcsolatban. 

A régiók részben vagy egyáltalán nem működnek. Vannak régiós vezetők és edzők, akik 

„kényszer”ként vállalták el a vezetést, vagy ki lettek nevezve –elvállalod-elvállalom 

alapon-. Ez megmutatkozik a kommunikációban is. A régiós versenynaptár, és ahol van 

versenyrendszer az működik is, de más nem.  Képzések, régiós válogatottak felállítása sem. 

Feltétlen át kell gondolni a pillanatnyi rendszert és a miértet, ami miatt szükség van a 

régiókra. Újra át kell gondolni mit várunk el a régióktól és mit tudunk adni: 

- hagyni kimenni önálló jogi személyként működni? milyen jogkörökkel? 

- esetleg összevont régiók szerinti íjászközpontok, valamint nyugat-kelet-közép 

magyarországi régió 

- A Budapest Íjász Szövetség mintájára –Keleti és Nyugati Íjász Szövetségek 

létrehozása, a Budapest Íjász Szövetség megyei kibővítésével, lehet egyik változat. 

- A régió válogatottjai „B” szintű válogatottságot jelentene. 

Álláspontom szerint, a Régiók legfontosabb feladata az utánpótlás sportban betöltendő 

szerepe (minden szakágban). Ehhez megfelelő szakemberek szükségesek, aki megadott, 

előre eldöntött rendszer szerint készítik fel azokat az íjászokat, akik megfelelően 

kvalifikáltak. Ehhez szükség van olyan régiós edzőkre, akik ismerik azt a rendszert, ami 

szerint már a válogatottak dolgoznak. Ezt nem lehet úgy véghezvinni, hogy már a 



régióvezető is csak kényszerből vállalja a régió vezetését és ez által, a régiós edző is 

hasonlóan lesz kiválasztva. Erre hivatott a Level3 edző, amelyhez a Régió Vezetők 

segítségét kérte a Szövetség. Pillanatnyilag egy ilyen edző van, illetve a most zajló képzésen 

2 fő. 

 

Menjünk sorban a régiókon: 

Budapest-Pest megye: Most kerül kiválasztásra Level3 edző, versenynaptárban együtt 

működők (RV = régióvezető, RE= régiós edző) 

Dél Alföld: van RV és RE is, de egy-egy egyesület kivételével nincs pályaíjász 

tevékenység- nem az RV hozzáállásán múlik… versenynaptárban együtt működők 

DDR: van RV és RE, van hajlandóság, mindenre nyitottak, versenynaptárban együtt 

működők 

Észak Magyarország: van RV és RE is, a versenynaptárban együtt működők. 

Észak Alföld: van RV és RE is, de pillanatnyilag az RV és néhány egyesület kifogása az 

RE miatt, állnak az egyéb régiós tevékenységek. Versenynaptárban együtt működők 

Közép Dunántúl: van RV, nincs RE is, szóbeli információ alapján tudom, hogy a Nyugat 

Dunántúlhoz csatlakoznak –versenynaptár szinten-, versenynaptárban együtt működők 

Nyugat-Dunántúl: van RV és RE is, az RV teljesen non-kommunikatív, versenynaptárban 

együtt működők. 

Szövetség elnöksége megbízza Mercédeszt, hogy írjon javaslatokat a régiók 

átszervezésével kapcsolatban. Hatáidő Április 15. 

 

 

 

 

 

 előadó: Kaszala Tamara 

Tamara beszámolt az elnökségnek az elmúlt 2 hónap munkájáról és az elvégzett 

feladatokról .   

1. Honvédelmi kötelék: tavalyi számlát nem fogadtuk be, amit kaptunk a Minisztériumból 

az edző tábor étkeztetéséről, írásban vissza lett utasítva, vissza lett küldve, aláírt szerződés 

híján nem kell a Szövetségnek közel 400.000 Ft-ot kifizetni. 

- Honvédelmi sportválasztó nap 2014.06.06 péntek Margit sziget (Duna Kupa előtt) 

- 2014-es kötelék program felénk irányuló támogatását március végén tárgyaljuk meg az 

érintett személyekkel, honvédséggel. 

2. Önkormányzatok felé támogatói levél kapcsán megtudtuk, hogy nagyon sok egyesületet 

támogattak az önkormányzatok és a jövőben is támogatni fognak illetve van lehetőség 

pályázatok elnyerésére. Összesítőt készít a levéllel kapcsolatos visszajelzésekről az iroda. 

Felelős: Molnár Júlia, határidő Április1. 

3. Tagdíjak  

2013 évről elmaradások beszedése. Egyesületek felszólítása. 2014-ben ennyi tagdíj folyt 

be: 675.000 Ft, 45 tagegyesület tett eleget fizetési kötelezettségének. 

4. 2014- ben 600 verseny engedélyt adtunk ki, ebből 100 db-ot 3.000 Ft értékben a többit 

5.500 Ft értékben. Ez 2.750.000 Ft-ot jelent, de ebből még lejön a MOB-nak és a 

biztosítónak fizetendő 2.000-2.500 Ft/versenyengedély. Összességében mintegy 1.300.000 

Ft. 

5. Támogatások MOB részéről:  

- Nanjing-i támogatás kétszer 200.000 Ft 



- Szerződést megkötöttük, pénz befolyt, elszámolás megtörtént és a MOB elfogadta. 

Mi voltunk az első Szövetség, aki elszámolt, annak ellenére, hogy mi kötöttünk 

utoljára szerződést (előző főtitkár hibája miatt) 

- Héraklész program, Banda Árpád 2.000.000 Ft 

Szerződéskötés megtörtént, szerződés szerinti átutalás megtörtént, elszámolás alatt a MOB 

felé. (Az elszámolással még bőven időben vagyunk határidő: 04.15.) 

 

6.Támogatások a Minisztérium részéről: 

- 7.000.000 Ft fejlesztési és működési célú támogatás, szerződéskötés megtörtént, 

teljes összeg utalása megtörtént, elszámolás június végéig. 

- Duna Kupa 139.700 Ft szerződéskötés megtörtént, elszámolás megtörtént, átutalás 

a héten a Minisztérium hibája miatt, ma derült ki, a héten ez is lezárul. 

7. Jelenleg a pénztár állása: 233.000 Ft. Számla történet szerint a bank állása: 3.455.000 Ft. 

Szállítói Ttartozásainkat kiegyenlítettük, ami 4 millió körüli összeg volt, tavalyról áthozva. 

 

8. Versenyszervezési engedélyek kiadásának rendje módosult, csak abban az esetben 

kapnak szervezési engedélyt, ha nincsen tartozása a szervező egyesületnek. 

 

9. Paralimpiai Bizottsággal egyeztető tárgyalások 

Gerevich ösztöndíjasok 

Támogatott versenyek, sportolók. 

Utánpótlás, támogatás és a kiküldetési szintet meglövő para íjászaink költségének egy 

részét költségeit a Paralimpiai Bizottság fedezi. Közel 1.000.000 Ft értékben. 

 

10.Junior íjász válogatott megállapodás: elkészítettem. A szerződés nem tartalmaz sem 

garanciákat, sem összegeket. 

 

11. Dunavarsány projekt. Előzetes egyeztetéseket folytattunk Kovács Úrral a pálya 

fejlesztésének ügyében, a későbbi edzőtáborozás érdekében.  

 

12.. Új általános versenyszabályzatot elkészítetteük és elfogadásra került. 

 

13. Kiemelt Sportegészségügyi lehetőség részletezése 

 

Kovács Péter, a modern sportdiagnosztika vezetője a Sport kórházban. Egyeztetések 

történtek egy esetleges sportdiagnosztikai vizsgálat végett, mely verseny szituációban 

kerülne mérésre. Az Edzőbizottság átvette ennek megszervezését. 

 

14. Székhelyváltozás. A MOB és a Minisztérium részére is kiment hivatalosan 

 

15. Válogatott pólókat megrendeltük (amilyen tavaly is volt). 

 

-HUMMEL-el előzetes egyeztető tárgyalások folynak, hogy a MISZ-nek saját nemzeti 

kollekciója legyen melegítő tekintetében, ne kelljen bérelni. Kedvező ár mínusz 20 % 

kedvezmény. 

 

16. A sport kézikönyve című könyv, Lévai György  

Fotó: Nagy Béla 

Mielőtt nyomdába kerülne az anyag, előtte megkapjuk, de folyamatos az egyeztetés így is. 

 



17. Diákolimpia 

A szerződéskötés előtt vagyunk, ahogy a dátumok letisztázódtak, megkötjük.  

 

18. Sportiskolai program. Egyeztettem a MOB-al, megkaptuk a sport iskolák névsorát. 

Tatabányai sportiskolában elindult az íjászat 2013-2014-évben. 

 

19. Igazgatók felkeresése, az íjászat népszerűsítése sportiskolákon keresztül. 

 

20. 2014 évi Duna Kupa új felelőse van a minisztérium részéről. Folyamatosan egyeztet 

velem, már a szerződéskötéshez kell a jövő héten elkészíteni az anyagokat. 

 

21. Minisztériumtól több pályázati ügyében kerestek meg minket támogatás céljából. 

Várjuk ezeknek a kimenetelét.  

 

22. Sajtó megjelenések: Sport 1, Sport 2, Sport M1 februári és márciusi magazin 

műsorában, min. 30 megjelenés havonta. Orosz Viktor megjelenése a különböző 

sajtóorgánumokon. Hello bajnok junior április 16, egész napos forgatás a DigiSport részéről 

a junior válogatottal. Nemzeti Sport hétvégi rovatában a nem olimpiai sportágak közül az 

íjászat is meg fog jelenni. 

 

23. Anti dopping csoport felé sikeresen elintéztem azon versenyzők regisztrációs 

kötelezettségének elutasítását, akik nem akartak a listán lenni. A Minisztérium részéről 

íjászat sportágból 4 fő kötelezően fent kell, hogy legyen ezen a listán. 

 

24. Mester edzői cím április 13 határidő, az Edzőbizottság fog döntést hozni. 

 

25. Magyar Sportcsillag program. Mivel nincsen felsőoktatásban tanuló válogatott 

versenyzőnk, ezért nem tudtunk részt venni a programban. 

 

26.  Olimpiai kvalifikációs program RiO-ra. Egyeztettünk Banda Tiborral. Beadási határidő 

március 31. 

 

27. YOG Nanjing beszámoló március 21-én, ruha méretek le lettek adva, amennyiben 

kvalifikálódik Csordás Nagy Mátyás, akkor az ő költségeit a Magyar Állam fedezi. 

 

28. Egyeztettem a MOB-al a versenyengedély kártyák ügyében, marad a régi kiadási rend. 

 

29. Szponzori tárgyalásokat folytattam egy magyar élelmiszer láncolat tulajdonosával. 

Jövő hétig kiderül az ügy végkimenetele. 

 

30. Turisztikai Zrt segítségével elnyerhetünk támogatást nemzetközi konferenciák, 

versenyek, sportesemények pályázatát.megszervezésére. 

 

31. A 2013 évi pénzügyi beszámolóhoz a könyvelési anyag el lett küldve a könyvelőnek. 

Március végére meg kell kapnunk a teljes anyagot a közgyűlési elfogadás végett. (pénztári 

dokumentációs elmaradásokat teljes mértékben felszámoltuk) A 2014 évi szerződések 

időpontja előbb várható a tájékoztatás szerint. 

 

 

 



32. Különböző programok megszervezése és sikeres lebonyolítása az iroda részéről: 

- Tom februári programjának megszervezése, LEVEL 3-as képzés, junior, senior 

válogatott edzés megtartása, régiós megbeszélés megszervezése.   

- BTE és bíró képzés megszervezés/megtartása.  

- 2013-as bankett lebonyolítása 
 

 

 

 

előadó: Vánky Sebastian 

Az Elnök tájékoztatta az elnökséget a szervezeti változásokról. 

A MÍSZ jövője nagymértékben, a pénzügyi biztonságtól és a megléphető fejlesztésektől függ. 

Nyilvánvaló mindenki számára, hogy a támogatások mértéke az olimpiai számban elért sikerektől függ. 

Magyarul az olimpiai kvalifikáció létkérdés és a jövőbeli terveink megvalósításához elengedhetetlen. 

Az olimpiára szinte kizárólag csak azon szövetségek sportolói képesek kvalifikálni, amelyek nem 

amatőr módon működnek. Ez érvényes a szövetségre és a sportolóra egyaránt. A sportolóink és edzőink 

fejlesztése és fejlődése lassan az eredmények is látszanak. Ahhoz, hogy az egyre inkább professzionális 

sportolóinkat és edzőinket (fizetés szempontjából amatőrök, hozzáállás és befektetett munka szerint 

egyre inkább profik) a szervezetünkkel teljes mértékben támogatni tudjuk a MÍSZ fejlesztése 

elkerülhetetlen lett. Ez elsősorban minőségi fejlesztés, de a munka mennyisége miatt létszámfejlesztést 

is jelent. Nem foglalkozhat egy két ember mindennel, felelősök kellenek a különböző területeknek, 

mégpedig számon kérhető felelősök. A majd, ha egyszer lesz időm és kedvem hozzáállással nem lehet 

szervezetet még fél professzionálisan sem működtetni. A Minisztérium támogatásával ez most egy 

elérhető és megvalósítható lépés az életünkben. Az év elején kezdődött és márciusra ért véget az említett 

fejlesztés. A Főtitkár felel a MÍSZ teljes körű mindennapi működéséért jelenleg 2 részmunkaidős 

munkatárssal. A Sportigazgató felel a versenysporton kívül a tényleges régiós felépítésért, ami nem csak 

a versenyek szervezése, hanem képzések, edzések, régiós válogatott lenne. Ezen kívül a para rész 

felépítése és irányítása is hozzá tartozik . A Szervezési és kommunikációs igazgató felel a belső és külső 

kommunikációért, továbbá az összes kiemelt versenyünk teljes körű felügyelete is hozzá tarozik, 

jelenleg a fókusz a 2015-s gödöllői VB.  

Máté Gyöngyi a régió vezetői feladatokat átadta Mercédesznek, ezért az Elnök azt javasolta, hogy 

legyen/vegye át az Utánpótlás Bizottság vezetését és a tagokat akikkel együtt dolgozna azt ő maga 

határozza meg. 

13/2014-es határozat: Az Elnökség egyhangúan elfogadta Máté Gyöngyit az 

Utánpótlás Bizottság elnökének.  
 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

Budapest, 2014. március 13. 

 

                                                                                     Kaszala Tamara  

                                                                                           Főtitkár  


