
 
 

Jegyzőkönyv 
 

Elnökségi ülés 2014. május 14. 
 
Jelen vannak: Vánky Sebastian elnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máthé Gyöngyi elnökségi tag, 
Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Kaszala Tamara főtitkár, Laboncz Csaba szervezési és 
kommunikációs igazgató, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Makai János TSZB elnök, 
Czeróczki Béla utánpótlás szakmai bizottság, Dr. Zoltán Levente jogi bizottság, Dr. Sipka Judit. 
Az elnökségi tagok közül nincs jelen: Kamarás Szilárd, Szedlár János. 
 
Az Elnökségi ülés helyszíne: 1163 Bp., Margit u. 28. MISZ Tárgyaló  
 
Vánky Sebastian üdvözli az elnökséget. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes, négy 
elnökségi tag van jelen.  
 
A jegyzőkönyv vezetésre az elnök jelöli Laboncz Csabát, amit az elnökség egyhangúan elfogad.  
 
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok 
részére az ülés előtt megküldésre kerültek.  
 
 
1. Az elnökségi beszámoló és szakmai terv elfogadása 

előadó: Vánky Sebastian és Kaszala Tamara 

 

Vánky Sebastian ismerteti az elnökségi beszámolót és szakmai tervet 

(lsd. 1. számú melléklet) 

 
27/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta az elnökségi beszámolót és 
szakmai tervet. 
 
 
2. Kamarás Szilárd fegyelmi ügyének felterjesztési javaslata, melynek során 

másodfokon a Közgyűlés jár el, a Közgyűlési időpont meghatározása 
előadó: Vánky Sebastian és Kaszala Tamara 
 
Vánky Sebastian javasolja, hogy az elnökség vegye fel a javaslatot az éves rendes közgyűlés 
napirendi pontjának. Dr. Sipka Judit elmondja, hogy a közgyűlésnek az ügyben két döntési 
lehetősége van, vagy jóváhagyja a fegyelmi bizottság döntését, vagy új eljárást rendel el, 
ezzel visszaküldi az ügyet a fegyelmi bizottságnak. 



Az iroda az anyagot és egy tájékoztatót a közgyűlés döntési lehetőségeiről kiküldi a tagság 
részére 
 
 

28/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazta Kamarás Szilárd fegyelmi 
ügyének felvételét napirendi pontnak a Magyar Íjász Szövetség éves rendes közgyűlésére. 
 
 
3. A tagegyesületek által benyújtott napirendi pont javaslati tételek megvitatása 

előadó: Vánky Sebastian és Kaszala Tamara 

Kaszala Tamara ismerteti Dudás Mihály által beküldött alapszabály módosítási javaslatokat. 
Vánky Szebasztián elmondja, hogy a javaslatok jók, de az alapszabály sokkal több ponton szorul 
módosításra, ennek kidolgozásához több idő szükséges. Javasolja, hogy az alapszabály 
módosításához alakuljon egy ideiglenes bizottság legalább két jogász részvételével, és a bizottsági 
tagságra az elnökség kérje fel Dudás Mihály urat is, mert a javaslatai értékesek. 
Dr Sipka Judit elmondja, hogy a közhasznúság megőrzéséhez szükséges az alapszabálynak a Civil 
törvény és a Polgári törvénykönyvnek megfelelő módosítása, ennek kidolgozását a hónap végére 
tudja vállalni, az még a határidő előtt van. 
Vánky Sebastian javasolja, hogy ez esetben a szükséges és sürgős törvény szerinti módosítások 
elfogadására a Szövetség írjon ki egy rendkívüli közgyűlést 2014.05.29-re, majd miután az 
ideiglenes bizottság összeállította az összes többi jogászok által ellenőrzött módosítási javaslatot, 
arról egy újabb rendkívüli közgyűlés döntsön. 
 

29/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazza, hogy az alapszabály 
módosítására két külön rendkívüli közgyűlést ír ki. Az első rendkívüli közgyűlés időpontja: 
2014.05.29. 10:00. 
 
 
4. A pénzügyi beszámoló és a közhasznúsági melléklet beltartalmi változásainak 

elfogadása 
A főösszegek nem változtak  

előadó: Kaszala Tamara 

 

Kaszala Tamara elmondja, hogy adminisztrációs hiba miatt volt szükség a pénzügyi 

beszámoló és a közhasznúsági melléklet módosítására. A benne szereplő főösszegek nem 

változnak, csak a struktúra, hogy megfelelő legyen. 

 

30/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a pénzügyi beszámoló és a 
közhasznúsági melléklet módosítását. 
 
 
5. A Szakmai Bizottságok beszámolóinak ismertetése 

előadó: Vánky Sebastian 
 
Vánky Sebastian ismerteti a szakmai bizottságok beszámolóit, a közgyűlés mellékletek 
alapján. 

 
30/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a szakmai bizottságok 
beszámolóit. 
 



 
6. A versenyengedélyek kiadásának folyamata, és kiadásának feltételei, az ügyintézés 

díjszabása  
előadó: Vánky Sebastian 
 
Vánky Sebastian elmondja, hogy a versenyengedély kiadását szabályozni kell, mert sokan 
jönnek be az irodába és sürgősen, azonnal kérik a versenyengedélyek elkészítését és ez az 
iroda munkaütemezését zavarja. 
Dr. Zoltán Levente javasolja, hogy az azonnali engedélykiállítás az irodában legyen 
sürgősségi feláras. A versenyekre kihelyezett irodákra ez természetesen nem vonatkozna. 
Máté Gyöngyi javasolja, hogy a versenyengedély-kérő lapokat ügyfélfogadási időben 

lehessen leadni személyesen, majd értesítés után lehet személyesen átvenni, vagy postázásra 

kerül. (Ügyfélfogadási idő: kedd-szerda-csütörtök 9.00-15.00-ig.) 

Vánky Sebastian javasolja, hogy az alap ügyintézési idő legyen tíz nap, amennyiben a leadott 
anyagok hiánytalanok és a engedély díja beérkezett. Sürgősségi ügyintézés díja 1000 Ft. Csak 
azon tagszervezetek versenyzői kaphatnak versenyengedélyt, amiknek nincs tartozásuk a 
Szövetség felé. 
Szentmiklóssy Zoltán elmondja, hogy ha a Szövetség valamilyen ok miatt kicsúszik a tíz 
napos határidőből az engedély kiadásával, akkor valami extra szolgáltatást kell vállalnia, 
például legyen ingyenes a postázás. 
Dr Sipka Judit hozzáteszi, hogy ez csak akkor legyen így, ha a késedelem az irodának 
felróható. 

 
 
31/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a versenyengedélykérő 
lapokat postán, vagy személyesen ügyfélfogadási időben lehet leadni. Versenyengedélyek 
kiadásának határideje a beérkezéstől és pénzügyi teljesítéstől számított 10 munkanap. A 
sürgősségi ügyintézés díja 1000 Ft. Ha a Szövetség nem tudja tartani a határidőt, a 
versenyengedélyek postázásának költségét átvállalja. A tartozó tagszervezetek versenyzői nem 
kapják meg az engedélyüket a tartozás rendezéséig.  
 
 
7. A versenyszervezési engedélyek kiadásának folyamata, és kiadásának feltételei, az ügyintézés 

díjszabása 
előadó: Vánky Sebastian 
 
Vánky Sebastian: A régióvezetők által támogatott versenyszervezési kérelmek érkeznek be a 
Szövetséghez. MÍSZ kiküldi a számlát az egyesület felé, a pénzbeli teljesítéstől számított 10 
naptári nap áll rendelkezésre az engedélyek kiállítására. 
A kiadás feltétele se az egyesületnek, se a személynek ne legyen  a MÍSZ felé tartozása. 
A postaköltség a kérelmezőt terheli. 
A 10 naptári napon belüli, vagy helyszíni ügyintézés díja plusz 1000.-forint, késedelmes fizetés 
esetén 50%-os felárat számít fel a MÍSZ, ezáltal megvédjük azon egyesületeinket, akik időben 
leadják a dokumentumokat, mert ha valakit azonnal kiszolgálunk, azok kárára tesszük, akik 
időben leadták kérelmüket. 
Ügyfélfogadási idő: kedd-szerda-csütörtök 9.00-15.00-ig. 
Dr Sipka Judit: A határidő ne 10 naptári nap, hanem 10 munkanap legyen. 
Szentmiklóssy Zoltán: Az előző napirendi ponthoz hasonlóan, ha a Szövetség saját hibájából 
túllépi a határidőt, akkor a versenyszervezési kérelmeknél is vállalja át a postaköltséget. 
Vánky Sebastian: Az engedélyezett versenyek felkerülnek a honlapra. A verseny után a könnyebb 
átláthatóság miatt a honlapról lekerül. 



Nagy Gábor: Módosítani kell a engedélykérő nyomtatványt, hogy minősítő, vagy nem minősítő 
verseny, hogy az iroda egyből lássa, hogy a díj előre fizetendő fix, vagy utólagos százalékos. 

 
 

32/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan megszavazta, hogy a versenyszervezési 
engedélyek kiadásának határideje a beérkezéstől és pénzügyi teljesítéstől számított 10 munkanap. 
A sürgősségi ügyintézés díja 1000 Ft. Késedelmes fizetés esetén +50% díj. Ha a Szövetség nem tudja 
tartani a határidőt, a versenyengedélyek postázásának költségét átvállalja. Az engedély kiadásának 
további feltétele, hogy a kérelmezőnek nem lehet tartozása a Szövetség felé. 
 
Vánky Sebastian: Szentmiklossy Zoltánnak hamarosan távoznia kell, így javasolja, hogy az elnökség 
vegye előre a 10. napirendi pontot. 
 
10. Junior EB Ljubljana és Junior EK Moszkva költségeinek elfogadása 

előadó: Kaszala Tamara és Windischmann Mercédesz 
 
Ljubljana EB 2014.05.18 – 2014.05.25 310 HUF/ EUR számolva 
Utazó keret: Banda Árpád, Farkas Viktor, Orosz Viktor, Csordás-Nagy Mátyás, Regőczi Petra 
Szövetségi Kapitány : Banda Tibor  
Csapatvezető: Szentirmay Barna 
Utazás busszal (nincs bérleti díj Orosz Sándor jóvoltából): 76.420.-ft  
Nevezési díj: 263.500.-ft 
Szállás + teljes ellátás 7 éjszakára: 1.171.800.-ft  
 
Összesen: 1.511.720.-ft 
 
 
Moszkva EK 2014.07.05 – 2014.07.13 310 HUF /EUR számolva 
Utazó keret: Banda Árpád, Balla Martin, Orosz Viktor,  
Szövetségi Kapitány : Banda Tibor  
Csapatvezető: Banda Gábor 
Utazás repülővel: 493.856.-ft + Íjász felszerelés díja: 90.000.-ft 
Nevezési díj: 55.800.-ft 
Szállás + teljes ellátás 7 éjszakára : 768.800.-ft 
Transzport reptérről: 46.500.-ft 
 
Összesen: 1.454.956.-ft 
 

33/2014 Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a Junior EB Ljubljana és Junior EK 
Moszkva költségeit. 
 
Szentmiklóssy Zoltán távozott az ülésről. 
 
Vánky Sebastian berekesztette az ülést. A kimaradt napirendi pontokat az elnökség a következő 
ülésén tárgyalja. 
 
 
2014. május 15.  

 
 



Vánky Sebastian 
Elnök  
 

 
 

Mellékletek: 
 
1. számú melléklet: 
 

Elnökségi beszámoló és szakmai terv 2014.05.23. Közgyűlésre (2013-as év)  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Kemény éven vagyunk túl és az előttünk állók sem lesznek könnyebbek. 

Nem csak azért mert sem a látványsportokba és sajnos a kiemeltek közé sem kerültünk bele, hisz nem 
volt olimpiai eredményünk(érmünk) az elmúlt 20 évben. És nem is azért, mert vannak, akik sportot 
űznek az akadályoztatásunkból, ugyanis dolgozni nem akarnak, viszont azt tudni vélik, hogy minden 
rossz így és sokkal jobb lenne másképp. 

Teljesítmény központúak lettünk, ez kétségtelen. Ez sokaknak nem tetszik és a jövőben sem fog 
tetszeni, egész egyszerűen, azért mert félnek attól, hogy kihullnak a rostán, és azt kell mondjam, hogy 
joggal. 

Nincs más út, csak a teljesítmény alapú elbírálásra épülő szervezet kiépítése. Legyen az versenyzői, 
szakemberi vagy adminisztrátori rész. Egész egyszerűen azért, mert a szövetségünk jövője ezen múlik. 
Siker csak teljesítmény és sok évi kemény munka alapján érhető el! 

A teljesítményt a versenyzők kell nyújtsák és az eredményeket ők kell elérjék, de a biztos 
háttér,szakemberek és adminisztráció nélkül a mai vérprofi íjász világban ez lehetetlen. Mind a három 
fél teljesítménye világszínvonalú kell, hogy legyen a nemzetközi eredmények eléréséhez. 

Másrészről az emberek gondolkodásmódját nehéz, csaknem lehetetlen megváltoztatni. Szerencsére 
folyamatosan jönnek újak, akik már nincsenek a régi szellem fogságában, energikusak, 
áldozathozatalra hajlandóak. Ezúton is köszönöm a munkájukat és hozzáállásukat. 

A célunk egyértelmű és világos: 

2030-ra az íjászat nemzeti sport lesz, egy magas szintű versenysport és egy széles 

szabadidőbázis segítségével 

 

Mit is értünk el eddig az utóbbi évben? 

*3 szintű edzőképzés folytatódott a MÍSZ jelentős támogatásával 
*működő, most már gazdaságos versenyrendszer kiépítése befejeződött. 
*CEC-t bővítettük Ausztria is csatlakozott a rendezők közé. A környező országokat koordinálva, egy 
olyan versenysorozatot hoztunk létre, amely ugródeszka a tehetségeinknek. Fő cél, hogy olcsón 
nemzetközi tapasztalatot szerezve majd nagyobb nemzetközi WA versenyeken is sikeresek 
lehessenek. 
*AAC Bekerültünk a terepíjászat regionális versenyének szervezői és résztvevői közé így is erősítve a 
szakágat. 
*Terepíjász pályák és edzőtáborok. Két állandó tereppályát hoztunk létre helyi önkormányzatokkal 



együttműködve, ahol a terep és 3D élversenyzőinknek az edzőtáborait is megtartjuk 2014-15-ben. 
* Suli íjász bajnokság, regionálisan és központi döntővel, több száz gyerek részvételével. 
*3d és terep EB-k sikeres megrendezése az IAA felépítésének folytatása. 
*2015-ben 3D VB Gödöllő. A verseny szervezése, emberek toborzása, csapat összeállítása 
elkezdődött 
*többen meglőtték tavaly pályán a kiküldetési szintet (nemzetközi szinthez igazítottat) 
- Banda Árpád EK 2. 
- Orosz Viktor Terem VB 1. 
- Kakas István világjátékok 5.hely 
*kiváló nemzetközi kapcsolatok az összes nemzetközi íjász szövetséggel és több nemzeti íjász 
szövetséggel 

 

Mit kell elérni a következő 4 évben? 

*Az elkezdett folyamatokat továbbvinni és hagyni, hogy beérjen a munka gyümölcse 
*Rióban minimum 1 kvalifikáció=8-10szeres szorzó a támogatásokban. 
*IAA és CEC továbbfejlesztése 
*World Archery Day kiépítése(WAD) 
*WA nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése állami támogatással 
*A Para íjászat erőteljes fejlesztése Para Olimpiai kvalifikáció 
*Íjászat az iskolákban program elindítása 
*Tovább folytatni a regionális építkezést, költségcsökkentés jelszóval, mindig az egész 
íjásztársadalom költségeinek figyelembe vételével. 
*Tovább kell építeni a külföldi  kapcsolatokat, a már jó hírnevünket tovább erősíteni az íjász világban 
*El kell érni, hogy a bizottságokban mindenhol maximális teljesítménnyel dolgozzanak a tagok, a 
szükséges személyi cseréket végrehajtani 
*Továbbra is meg kell győzni az áldozatot hozókat, hogy van értelme az áldozatnak, társadalmi 
munkának 

2014-ben a főbb feladatok 

1. Strukturális változatok, fél profi szervezetté való átalakítás befejezése. Ez ugyan költségekkel jár, 

de a költségek többszörösen meg fognak térülni azzal, hogy időben precízen hajtjuk végre a 

feladatokat, illetve pluszbevételeket generálunk. (1-6. hó) 

2. A MOB és minisztériumi támogatások, teljes körű figyelemmel kísérése. (1-12. hó) 

Elszámolások, kérések azonnali teljesítése, gyorsabb folyósítás, ezáltal a likviditás folyamatos 

biztosítása 

3. Új források lehetősé ge: Duna kupa + működési támogatás. 

4. Támogatók megnyerése, szponzori kiajánló elkészítése(1-6. hó) 

Már sikeres bronz fokozatú szponzori megállapodás MANNA ABC láncolattal, az Elevennel arany 

fokozatú támogatásról folynak a tárgyalások. 

5. A verseny engedélyek és verseny szervezési engedélyek pénzbeli teljesítések ellenőrzése, tagdíjak 

beszedése, folyamat biztosítása,átláthatóvá tétele.(1-12. hó) 

6. Könyvelési utómunkák rendbetétele és a közhasznúsági mellékletek elfogadtatása (1-5. Hó) 

7. Új szabályzatok létrehozása: verseny szabályzat, felnőtt és junior íjász válogatott megállapodási 

szerződés. (6-12. hó) 



8. Régiós rendszer tényleges felépítése és támogatása. Költségvetési keret biztosítása verseny 

szervezési díjakból. A rendszer működtetése.(9-12. hó) 

9. Sport pszichológia terén előrelépések, sport egészségügy terén előrelépések 

10. Válogatott edzőtáborban dopping előadás, Dr. Tiszeker Ágnes igazgató asszony előadásában 

11. Edzőtáborok megszervezése, terep, pálya, 3D (3-8. hó) 

12. Versenynevezések  időbeni, pontos teljesítése és szállás, (1-12. hó) étkezés, utazás 

megszervezése, lehetőség szerint a finanszírozás biztosítása. (CEC , EB, EK, VK) 

14. MÍSZ által szervezett versenyek, felszerelés, vesszőfok, és versenydíjak biztosítása, a verseny 

lebonyolítása.(VB, CEC BP, Duna Kupa, OB-k, Diákolimpia, Íjászat Napja) 

15. A MOB felé különböző feladatok időbeni és minőségbeli teljesítése. (1-12. hó) 

16. Pályázatok figyelemmel kisérése, pályázat író cégek megkeresése. 

18. A MÍSZ iroda működtetése és ellenőrzése.(1-12. hó) 

19. Honlap működésének változtatásai. (6-12. hó) 

20. Sajtóban állandó megjelenés, Sport 1, Sport 2, Sport M-en való rendszeres megjelenés. (1-12. hó) 

21. Para sport átalakítása és rendszerének kidolgozása. (4-12. hó) 

22.Diákolimpia, Suli íjász bajnokság rendszere és a versenyek megszervezése 

23.Junior Íjász Válogatott összetartások szervezése, finanszírozása. (1-12. hó) 

24. Edzőbizottság létrehozása. Különböző edzőképzések Level 1-3 képzés ,   

25. Sportiskolai kapcsolatok beindítása (4-12. hó) 

26. Folyamatos kommunikáció honlapon, Facebook-on (1-12. hó) 

 

Hiszek abban, hogy a kemény munka meghozza majd a gyümölcsét! 

Ehhez kérem a tagok és mindenki támogatását. 

 

 

Vánky Sebastian Szabolcs 

 


