Jegyzőkönyv

Elnökségi Ülés 2014. január 27.
Jelen lévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Kaszala Tamara főtitkár, Takács
László elnökségi tag, , Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag,
Mike Péter Számszeríjász szakmai referens, Dr. Zoltán Levente Jogi bizottság
elnöke , Makai János Terepíjász szakmai bizottság elnök , Laboncz Csaba Bírói
testület, Dienes Zsuzsanna MISZ Iroda, Gondán György, Molnár Júlia MISZ Iroda
Az Elnökségi ülés helyszíne: 1163 Bp., Margit u. 28. MISZ Tárgyaló
Vánky Sebastián üdvözli az elnökséget, egyúttal bemutatja az új Főtitkárt.
Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel készül az ülésről. Megállapítja,
hogy az Elnökség határozatképes. 5 elnökségi tag van jelen.
A jegyzőkönyv vezetésre felkéri Molnár Júliát.
Megkéri az elnökségi tagokat, amennyiben nem tudnak eljönni az előre
meghirdetett elnökségi ülésekre, az időben jelezzék az Irodának. Mindenki
megkapta a tárgyalandó anyagokat és az elnökségi ülés napirendjét.
Rátértünk a napi rendi pontokra.

1. 2015 WBHC megbeszélése
- felelősök beszámolója, új feladatok és határidők kiosztása
előadó: Vánky Sebastian
Gödöllő önkormányzatánál a számunkra fontos személyek nagy része
lecserélődött. és 2 héten belül fognak egyeztetni egymással a sportért felelős
kollégák. A kollégium főigazgatója akivel megállapodtunk, szintén távozott

pozíciójából. Oda is be kell jelentkezni újból egyeztetésre. Amennyiben a
Gödöllőn az illetékes személyek, nem tanúsítanak irányunkba pozitív
hozzáállást, akkor a Pest megyei közgyűlés elnökéhez fogunk fordulni, mert ő
ráhatással van ezekre az emberekre. Sebastian intenzív levelezésben van az
IFAA vezetőségével, akik minősítési rendszert akarnak bevezetni a mi VB-nk
alatt.. Március 1-2.-án San Marino-ban prezentálni kell, hogy hogyan állunk a
VB-vel kapcsolatban. Újra kell gondolni és teljes erővel neki állni a munkának,
mert teljes részletében ki kell dolgozni márciusig. Nagyon gyorsan fel kell állnia
egy csapatnak, aki ezzel fog dolgozni. Nem fogadják el a biztosítási kötvényt
amit szeptemberben átküldtünk, olyan biztosítás kell ami az IFAA tisztség
viselőit is védi. Ezért újra kell tárgyalni a felelősség biztosítóval a szerződést.
Verseny igazgató az IFAA szemében aki mindenért felelős: Vánky Sebastián. Azt
látni kell, hogy nagyon-nagy a lobbi az olaszok által, hogy ne mi hanem ők
rendezzék ezt a VB-t. Ezért is nagy erőkkel neki kell állni a szervezésnek.

2. Új pályaíjász szabályzat elfogadása
előadó: Máté Gyöngyi

1/2014 határozat: Az Elnökségi tagoknak előre kiküldött pályaíjász
szabályzata egyhangúan elfogadásra került. (5 igen szavazattal).

Elnökségin a következő felszólalások hangoztak el, nem szó szerinti
idézetben.
Dr. Zoltán Levente felhívta mindenki figyelmét, a Fegyelmi és Etikai
szabályzatban leírtakra, mi szerint „Fegyelmi vétséget követ el, aki a MISZ-szel
kapcsolatban vagy azzal összefüggésben vagy az íjászattal összefüggően: a MISZ
szabályzatait, határozatát vagy, bármely szerve által hozott határozatot
megsérti; a MISZ tagjaként a MISZ iránti bizalmat megingató magatartást
tanúsít..” Vitákat a megfelelő mederben kell tartani, és nem kellene
kommunikálni kétértelmű megjegyzések a világhálón, mert megingathatja a
MISZ-ben való bizalmat.
Vánky Sebastian elmondja, hogy nem fog olyan információt közzé tenni és
egyben hitegetni az íjász társadalmat, ami nem biztos és nincs róla szerződés.

Szedlár János felhívta Takács László figyelmét, hogy ha ebben az Elnökségben
akar dolgozni, akkor hagyja abba a kampányolását illetve a háttér munkát amit
az Elnökség ellen folytat, mert nem etikus a magatartása, hogy közben itt ül
velük egy asztalnál, látszólag mintha egy irányba tolnák szekeret. Amennyiben
nem ért egyet az Elnökség álláspontjával, akkor legyen kedves távozni és magán
emberként folytatni az ellenzéki munkáját. Ha az Elnökségi ülésen
megegyeztünk valamiben és Te Takács László is támogatod, akkor máshogy
nem kommunikálhatod kifelé. (Takács László is megerősíti ezt a hozzáállását)
Nagy Gábor emlékeztette Takács Lászlót, hogy két elnökségivel ez előtt
lemondott elnökségi tagságáról. Szeretne tisztán látni, hogy akar dolgozni
továbbiakban ezzel az Elnökséggel, vagy nem!? Mert a folyamatos ferdítés,
hangulat és kételyek keltése, amit ez elmúlt időszakban tett, azt abba kellene
hagynia és akkor ténylegesen dolgoznia kellene velük. Leszögezte, hogy nem
tud még egy olyan embert aki annyi kárt okozott volna az elmúlt fél-egy év
során mint ő, az Íjászatnak a meg nem csinált munka miatt és hiányosságok
miatt. Ennek ellenére elegánsan távozhatott. Pontosítja, hogy Takács László
főtitkár nem lemondott, mint ahogy több helyen hangsúlyozza, hanem közös
megegyezéssel megszűnt a munkaviszonya ez némileg mást jelent munkajogi
szempontból. Vannak pénzügyi fegyelmek, amiket be kell tartani, annak
ellenére, hogy Laci nem gondolja, hogy a Szövetséget cégként kellene
működtetni. Senki sem tekintett a Szövetségre mint cégre, egyedül Laci. Laci
következetlenségei miatt, nem tudja elképzelni, hogy milyen munkát tudna
elvállalni a jövőben. Szerinte nem képvisel 150 tagegyesületet, hanem saját
magát képviseli hogy a saját dolgait kendő alatt tudja tartani.
Takács László egyértelműen kinyilvánítja, hogy nem akar ebből az Elnökségből
távozni. De felhívja a figyelmet, hogy nem ennek a körnek a tagja, hanem az
egyesületek által megválasztott képviselő, aki a 156 tagegyesületet képviseli és
nem minden esetben azt, ami itt elhangzik. Megkéri a jelenlévőket, hogy a
facebook-os hozzászólásait egészében tekintsék az álláspontjának. Úgy
gondolja hogy a Szövetség nem egy cég, ahol 2-3 ember valamilyen érdektől
vezérelve döntéseket hoz, hanem a magyar íjászat szolgálatában áll.

3. Kamarás Szilárd által kezdeményezett fegyelmi eljárás
indíttatásáról szavazás
előadó: Vánky Sebastian

Bár hivatalos levél, megkeresés a Szövetségbe nem érkezett, csak egy
nyilvános levél, ami közzé lett téve a világhálón. Kamarás Szilárd
indítványozta, hogy Vánky Sebastián és Nagy Gábor ellen induljon fegyelmi
eljárás. Az Elnök nem kívánja kommentálni a dolgot, felkéri az elnökségi
tagokat, hogy szavazzanak az ügyben

2/2014 határozat: Az Elnökség nem kíván fegyelmit indítani Vánky
Sebastian és Nagy Gábor ellen. (0 igen, 4 nem szavazat, 1 tartózkodó (Takács
László))

4. A 2014 évi költségvetés megbeszélése
- sarokszámok, támogatások jellege és mértéke
- iroda és a szervezet fejlesztése
előadó: Vánky Sebastian
Február 15.-n Dr. Barta Csaba behívta Sebastiánt egyeztetni a MOB-hoz a 14-es
költségvetéssel kapcsolatban. Sebastián a kidolgozott éves költségvetéssel meg
is érkezett az adott időpontban, de csak egy tájékoztatás történt, nem
megbeszélés. 2.2 millióval többet kapunk idén, mint tavaly. A nem olimpiai
szakágakra azért nem ad támogatást, mert van olimpiai szekciónk. A
Minisztériumból nem ígértek konkrétan semmit, sem szóban, sem írásban.
Sebastián írt egy levelet Simicskó államtitkár úrnak, amiben kérte a 16. kerületi
íjász pálya megépítéshez szükséges anyagi támogatást. Reménykedünk, hogy
kérésünk meghallgatásra talál. Sebastián tájékoztatja az elnökséget az éves
költségvetésről.
2 millió forint bejött a Szövetség számlájára karácsonykor, a két EB utáni
támogatás (május-június) okán. Decemberben az Elnöknek ismét meg kellett
előlegezni a decemberi fizetéseket. Az Elnök tájékoztatta az Elnökséget a
részletes kifizetésekről, ami január hónapban történt. Ha bejön az ígért 7 millió
forint, akkor közel 6 millió forintnyi számlát kell egyenlítenünk.

5. Egyéb
A jövőben feltétlenül javítunk a kommunikációnkon, erre nagy hangsúlyt
fogunk fektetni ebben az évben. Minden információt, kiteszünk a honlapra. Az
Elnök hangsúlyozza, hogy csak azt tehetünk közzé ami biztos, amit ígértek

szóban a Minisztérum és a MOB meg „lehetek”-re nem lehet alapozni semmit,
hiszen akkor továbbra is hitegetnénk a tagegyesületeket.
Kamarás Szilárdot az Iroda megkereste, hogy adja át az OB érem vektoros
ábráját, amit ő visszautasított. Ezek után fel lett kérve, hogy gyártsa le az OB
érmeket. Mivel Szilárd időpontja az OB időpontja utánra esik, így a meglévő
ezüst és bonz érmekhez, máshonnan kellett az arany érmeket megrendelni.
Annak ellenére, hogy a többi gyártó sem vektoros ábrával, sem mester
darabbal nem rendelkezik. Ezt azért gondoljuk jegyzőkönyvbe venni, mert
Szilárd tanúsított hozzáállása nincs egyenes arányba azzal, amit hangoztat,
hogy Ő az íjászokért megtesz mindent!
Tóth Tibor, - amit beküldött az Elnöknek - javasolja, hogy a juniorokat az utóbbi
versenyeken elért eredményeik alapján érdemes lenne kiküldeni a Nimesben
megrendezésre kerülő VB-re. A kiutazás költsége előre láthatólag kb 680 ezer
forint lenne, szereztek szponzort is aki kivinné a csapatot, ehhez kérte az
Elnökség támogatását. Az Elnök felhívta a figyelmet a február 4.-ei határidőre
és a büntetésekre, amiatt, hogy nem találták ki időben a jelentkezést A
szövetségi kasszában nincs pénz, így jelen álláspont szerint nem tudjuk
támogatni a juniorokat, holott ez indokolt és kívánatos lenne.
Takács László mai nappal lemond az elnökségi tagságáról.

6. Szövetségen kívüli versenyekhez való viszonyulás
előadó: Vánky Sebastian
Egységes álláspontot kell képviselnie a Szövetségnek, a Szövetségen kívüli
versenyekhez. BTE szakember csak engedélyezett versenyeken felügyelhet,
amennyiben engedéllyel nem rendelkező versenyeken vállal felügyeletet az
esetleges BTE kártya visszavonással járhat. A Szövetség által engedélyezett
versenyek a MISZ honlapján megtalálhatóak.

7. Egyéb folytatása
A Szövetség ki fog küldeni egy levelet az összes tagegyesület
önkormányzatának, hogy támogassa a területén lévő tagegyesületeket
erejüktől függően. Erről a levélről minden tagegyesületet külön, szintén
levélben is értesíteni fogjuk.

Honlapra kerülő történelmi szakág bemutató anyagára kettő javaslat érkezett.
Az Elnökség kiválasztotta a két változat közül a számára jobb változatot.
Sebastian felvezette az elnökségnek, hogy a jövőben az amatőr szervezeti
felépítésből a félprofi szervezet felé indulna el a szövetség struktúráját
tekintve. Ennek anyagi támogatására a szükség lenne a MOB és a Minisztérium
támogatására. Elindítottuk versenyzőinket is ebbe a félprofi fejlődési irányba,
és most a szervezetet is e tekintetben szeretnénk bővíteni.
Vánky Sebastián berekesztette az ülést.
Budapest, 2014.01.27

Kaszala Tamara
főtitkár

