
 
 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2014. November 11. 

 

 

Jelenlévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Balla Zsolt 

elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Makai János elnökségi tag, Windischmann 

Mercédesz sportigazgató, Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs igazgató, Dienes 

Zsuzsanna adminisztrátor.  

Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Íjászközpont 

 

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

készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 6 elnökségi tag van jelen. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Laboncz Csabát. Az elnökség egyhangúan elfogadja. 

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

tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek. Bemutatta az új főtitkárt Csikós Norbert 

személyében. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. MÍSZ alapszabály módosítása 

előadó: Vánky Sebastian 

 

52/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az alapszabály módosításának 

elhalasztását, a jogszabályok folyamatos változása miatt egy későbbi időpontban 

kerül megszavazásra. 

 



2. Dudás Mihály alapszabály módosítási javaslatai (melléklet csatolva) 

 

Az előző napirendi pontban említett okok miatt a módosítási javaslatok megbeszélését is 

későbbi időpontra halasztották. 

 

3. MÍSZ versenyrendezői megállapodás jóváhagyása 

előadó: Vánky Sebastian 

 

53/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a versenyrendezői 

megállapodás tartalmát. 

 

4. Pálya versenyek 2015. évre 

előadó: Vánky Sebastian 

 

A pálya versenyekkel és pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információk körbe lettek 

küldve az egyesületeknek. Tartalmilag a jobb minőségű versenyek elősegítését célozza 

meg.  

 

54/2014 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta a pályaversenyek 2015. évre 

javaslatot. 

 

5. 2015. évi versenynaptár jóváhagyása 
előadó: Windischmann Mercédesz 

 

V. Sz.: A régiós versenyeket ki kell venni belőle és egy regionális versenynaptárba 

beilleszteni. M. J.: fontos, hogy a terep és a 3D versenyek ne ütközzenek. W. M.: csak a 

terem versenyek vannak a versenynaptárba, amik át fognak kerülni a régiósba.  

 

55/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 2015. évi versenynaptárat, 

azzal a módosítással, hogy a régiós versenyek kikerülnek belőle. 

 

6. Eredményességi javaslat 2014.évre 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Eredményességi táblázat, az EB és VB- n ha valaki eredményesen szerepelt, azok 

díjazásban részesülnek. A szövetségi kapitány kritikával illette. Nem foglalkozhatunk csak 

az élsporttal, az összes többi szakágra is figyelni kell. N. G.: Mindenki maradjon a saját 

munkájánál, és ne gerjessze feleslegesen a feszültséget.  

 



56/2014 határozat: Az elnökség az eredményességi javaslatot a 2014. évre a 

minimális 10 ezer forintos jutalom, illetve az Alexandra Manea jutalmának 

visszavonása változtatással, egy tartózkodás és öt igen mellett elfogadta.  

 

7. Terep GP – javaslat elszámolás megváltoztatására a nevezési létszám tükrében 

előadó: Makai János 

 

Nehéz volt az idei év. Nem biztos, hogy az elvárt eredményt hozta a két kihelyezett pálya. 

Sikerült Ausztriába kijutni, és hazánkban is rendeztek versenyt. A terep íjász versenyek 

megrendezése igen költséges. Meg kell mozgatni a terep íjászatot. 

 

57/2014 határozat: Az elnökség azon javaslatot, mely szerint 2015-ben a 40 fő alatti 

terep íjász GP - ken ne kelljen befizetni a 20%-ot, csak a 10.000 Ft versenyrendezői 

díjat, annak érdekében, hogy a szakág versenyzőit támogassák, egységesen elfogadta.  

Javasolják továbbá a szakmai bizottságnak, hogy más lehetőségek feltérképezésén is 

gondolkodjanak.  

 

8. Egyéb  
előadó: Windischmann Mercédesz 

 

 Dream Team2. 

Az első válogatás megtörtént 2014. szeptember 21-én: 2 év után újra volt 

válogatás. A tervezett 8-10 fő helyett 26-an vettek részt. Kevés egyesületnél 

dolgozik szakképzett edző. Becsatlakoztak az edzésprogramba okt.25-től az 

utánpótlások. 

 Válogatottak (FÍV-JÍV-DT2-fejlesztésre kiválasztottak/felvettek) felálltak (mellékelt 

táblázat): felnőtt íjászválogatott (pálya, terep,), junior válogatott, DT2 az utánpótlás. 

Pillanatnyilag 40 főnél tartunk.  

 Nemzeti edzők kibővítése, indok: Kóbor Edit távozása, DT2.  

Eddig: Banda Tibor-Balla Zsolt- Sipos Gábor 

További javaslat:  

nemzeti edző: Barta Margit 

segítők: Péller József, Somogyvári Rita (segítők) 

 

58/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta Barta Margit személyét a 

nemzeti edző pozícióra. 



 

 Nemzeti edzőknek (Banda Tibor-Barta Margit- Balla Zsolt- Sipos Gábor) és a 

segítőknek (pillanatnyilag Level3 hallgatók) akik a válogatottak-DT2-fejlesztésre 

felvett versenyzők munkáját vezetik, 2015. januártól anyagi támogatásban részesíteni. 

 

Nemzeti edzőknek: 20.000,- Ft/központi edzés 

Segítők: 10.000,- Ft/központi edzés 

Pillanatnyilag Banda Tibor (Szeged) és Sipos Gábor (Debrecen) útiköltség és 

autópálya matrica-térítésben részesülnek. A többiek nem kapnak semmilyen térítést. 

V. Sz.: Nem kaptunk semmiféle jelzést a MOB-tól a pályázati pénzekkel 

kapcsolatban. Felelőtlenség lenne így bármit ígérni és megszavazni. Sz. J.: A 

következő pályázatokba bele kell építeni a nemzeti edzők juttatását, mert fontos 

láncszemek a rendszer működésében. 

 

59/2014 határozat: 2015. január 1-től a nemzeti edzők napi díja legyen 15.000Ft 

hivatalosan, a segítők pedig addig, amíg a kapott oktatás értékét nem dolgozzák 

le, nem részesülnek semmilyen térítésben javaslatot az elnökség 1 tartózkodás és 

5 igen mellett elfogadta. Az elnökség vállalja továbbá, hogy mindent megtesz 

annak érdekében, hogy a fent említett összegek a költségvetésből elkülönítésre 

kerüljenek. 

 

 Vesszőfogók telepítése a Malév pályára, és elszámolás a felújított vesszőfogók vs. 

Malév pályán tartott edzések:  

 

60/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 20 db vesszőfogó 

kihelyezését a téli központi edzésekre, amelyért cserébe a Malév részéről 

kedvezményes áron használhatják versenyzőink a pályát. 

 

 4 fő válogatott, ill. fejlesztésre felvett versenyzőnek az Elevenben a MÍSZ részéről 

ingyenes gyakorlási lehetőség (Kakas István- Gajdos Csaba- Matei Levente- 

Komáromi Tamás): Fontos lenne a kinti feltételeket is megteremteni, amire támogatót 

kell keresni. 

 



61/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a válogatott felkészülésének 

támogatását az Eleven íjászközpontban, illetve további lehetőségek felkutatására 

törekszik. 

 

 Nevezési díj 3D VB-re. Napi MNB középárfolyam. (Kedvezmény a magyaroknak?) 

ha igen, mennyi? 

 

62/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta, hogy a 3D VB-re a magyar 

versenyzők, 310 Ft-os árfolyamon számítva, euróban is befizethetik a nevezési 

költséget. 

 

RÉGIÓK 

 DDR (Alexandra Manea leváltva):  

Javaslatok/jelölések: 

Mecsek Íjász Egyesület részéről: Bori Gábor 

Marcali Turul Íjász Egyesület részéről: Fábos László. 

Makai János Celőke (3D, terep, pálya) régió vezetőnek 

 Pest megye, Budapest (Máté Gyöngyi) 

- Nagy Ferenc (Relaxferi)- ő jelentkezett 

 ÉAR (Teleki Péter) 

- Csomós János (Keleti Turul IE) - 3D szakág 

- Boruzs Károly (Sárrétudvari Szittyák) - Történelmi szakág 

 NYDR (Torma József) 

- Molnár József (Dodesz) 

 DAR (Szentirmay Barna) 

- Kalmár József (HISZE) – történelmi szakág 

- Faragó Csaba – 3D szakág  

 (KDR) Vígh Csaba 

??? 

 

63/2014 határozat: Az elnökség a régiók vezetőinek személyére tett javaslatokat 

egységesen elfogadta. 

 



 DDR – 3 egyesület kéri az átlépését a DDR- be: Éjsólyom Sportegyesület Foktő és 

RÁCALMÁS SE Vajk Íjász Szakosztály, és Sárköz íjász Egyesület, hogy teljes jogú 

tagjai lehessenek a DDR-nek. A régiós bajnokságban és lebonyolításában aktívan részt 

vesznek egyébként. 

 

 64/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az egyik régióból a másikba 

történő „mozgás” lehetőségét, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben nem a 

földrajzilag meghatározott régióhoz tartozik egy egyesület, köteles jelezni 

versenyrendezés esetén annak a régiónak is ahová tartozik, illetve a földrajzilag 

meghatározott régiónak is. 

 

Az új régiós szabályzat tartalmilag és szerkezetileg is elkészült. 

 

65/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az új régiós szabályzatot. 

 

 3D szakmai bizottság: A jövő évi VB-n és a HDH EB-n és a WA VB-n való indulás 

feltételei a 3D válogatott részére. 

 

N.G.: Fontos, hogy a hazai versenyeken is részt vegyenek, ne csak a külföldieken. 

V.Sz.: Legyenek leírva a feltételek, és akkor nincs probléma. 

 

 Oklevelek adásának megszüntetése a MÍSZ versenyeken- mind a nyomda, mind a 

patron magas költségen kerül elszámolásra. 

 

W.M.: 2014-ben komoly összegek kerültek elköltésre az oklevelek nyomtatása 

kapcsán, jelentőségük viszont csökkent az elmúlt években. 

V.Sz.: Forma okleveleket kell készíteni, és csak annak adni, aki külön kéri. 

 

66/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta, hogy a MÍSZ által 

szervezett versenyeken forma oklevelet használjon az iroda, míg más 

sportszervezet által szervezett versenyeken a szükséges oklevelek beszerzése a 

szervezők hatáskörébe tartozik.  

 



 Level 1. megtartásának- és költségeinek-költségvetésének utólagos jóváhagyása 

(melléklet csatolva) 

 

W.M.: Még november végén lesz két oktatási nap, amely lezárja a Level 1 kurzust. 

N.G.: Ne kapjanak támogatást az oktatásban résztvevők. 

V.Sz.: Legyen aláíratva a kiadásokról szóló javaslat, mert akkor lesz követhető a 

felelősség.  

 

67/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a Level 1 költségvetését.  

 

 BTE képzés megtartásának - és költségeinek-költségvetésének utólagos jóváhagyása 

(melléklet csatolva) 

 

W.M.: Decemberben lesz a biztonság technikai képzés, amelynek a részvételi díja 

5000 Ft. 

 

68/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a BTE költségvetését.  

 

 

Az Elnök Úr bezárta az ülést. 

 

Budapest, 2014. november 11. 

 

                                                                                     Laboncz Csaba  

                                                                       Szervezési és kommunikációs igazgató  


