
 

 

Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2018.11.14. 

Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye 

 

Jelenlévők: 

 

Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Nagy Gábor 

elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár, Windischmann 

Mercédesz sportigazgató, Banda Tibor, Dr. Zoltán Levente 

 

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 6 fővel 

határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Csikós Norbertet. Az elnökség egységesen 

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

elnökségi tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek. 

 

1. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Dr. Zoltán Levente tájékoztatja az elnökséget az utóbbi hetekben történt előre lépésekről és 

kiemeli, hogy az elnök úr és akik dolgoztak az ügyön, rendkívüli erőfeszítéseket tettek, hogy 

megvalósulhasson újpesten az íjász központ. 

Vánky Sebastian kéri a Projekt Csoportot, hogy a tervezőirodával vegyék fel a kapcsolatot és 

járják be a területet, tegyék meg a szükséges lépéseket a tovább haladáshoz. 

Valamint kéri az elnökséget, hogy hatalmazza fel az aláírásra jogosult személyeket, hogy 

távollétében járjanak el az íjászközpont építési területének adás-vételi szerződésével 

kapcsolatban. 

 



22/2018 határozat: Azon javaslatot, a szövetség részéről (az Elnök Úr távollétében) az 

aláírásra jogosult személyek járjanak el az íjászközpont építési területének adás-vételi 

szerződésével kapcsolatban az elnökség 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

2. 2018-as támogatások mérlege (bevétel-kiadás egyensúlya) 

előadó: Csikós Norbert 

 

Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget, hogy a kapott támogatások hogyan alakultak 2018-

ban és emellett mekkora kiadása volt a szövetségnek. Részletezi az egyes támogatások 

mértékét, változását a korábbi évekhez képest. 2018-ban leginkább a nemzetközi eseményeket 

támogatták (EIAC, Történelmi VB), a 8 milliós működési támogatás mellett viszont 30 M ft-os 

tényleges működési költség van.  

 

3. Akkreditált képzéssel kapcsolatos tudnivalók 

előadó: Szedlár János 

 

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy a Testnevelési Egyetemmel együttműködési 

megállapodást írt alá a szövetség, egyetemi BA képzéssel kapcsolatosan, amely a 2020/21-es 

tanévtől valósul meg. Természetesen addig a képzés előkészületi munkájára nagy hangsúlyt 

kell fektetni, hogy a MÍSZ céljainak megfelelően indulhasson el a képzés 2020-ban. 

Szedlár János részletezi a TE-vel való személyes találkozón elhangzottakat mind a BA 

képzésről, mind az OKJ sportedző képzésről. 

 

4. Tagdíj 2019 

előadó: Vánky Sebastian, Csikós Norbert 

 

Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget a korábban felmért, a MÍSZ-hez hasonló országos 

sportági szakszövetségek által szedett tagdíjakról, illetve a kapott állami támogatások 

mértékéről. Ezek alapján Vánky Sebastian javaslata, hogy emelkedjen 30 000 Ft-ra a tagdíj és 

annak, aki nagy mennyiségben vált versenyengedélyt, az kapjon kedvezményt (5 vagy 10 ezer 

forintot). 

Az elnökségi tagok egyetértenek a tagdíj emelésével, hiszen több, mint 12 éve változatlan volt 

ez az összeg. Azonban vita alakul ki az emelés mértékéről, mivel 15 000 Ft-os emelést soknak 

tartanak, amely a legtöbb egyesület számára drasztikus.  

 

23/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta, hogy 20 000 Ft legyen 2019-től az 

éves tagdíj, és a versenyengedéllyel kapcsolatos engedményeket megszűnteti. 



 

5. Versenynaptár jóváhagyása 

előadó: Windischmann Mercédesz 

 

Windischmann Mercédesz tájékoztatja az elnökséget, hogy az elnök úrral összerakták a 2019. 

évi versenynaptárat, a versenyek nem fedik egymást. Egyetlen kérdés maradt, az IFAA terem 

OB, ahol három pályázó egyesület/helyszín érkezett be: Alsóörs SE, Delta IE, Ring SE. Az 

elnökség mérlegeli a szempontokat és az egyesületek kvalitásait.  

 

24/2018 határozat: Az elnökség egységesen amellett dönt, hogy az Alsóörs Sportegyesület 

szervezze meg az IFAA Terem Országos Bajnokságot 2019-ben. 

 

6. Versenyszervezői csoport létrehozása 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Vánky Sebastian kifejti, hogy jelenleg nincs versenyszervező csapat, illetve 

versenyszervezésért felelős személy a szövetségnél, viszont a közeledő nemzetközi versenyek 

miatt fontos lenne egy szervezői csoport létrehozása. A 2020. évi HDH-IAA 3D 

Világbajnokság helyszínéről is dönteni kell hamarosan, amelyre stratégiát épít fel az elnökség 

november-december folyamán. 

Vánky Sebastian kérése, hogy az eddigi szervezőibizottság tagjaiként Szedlár János és Nagy 

Gábor kezdjék meg az egyeztetéseket a potenciális helyszínekkel.  

 

25/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja azon javaslatot, hogy Szedlár János 

és Nagy Gábor tegyék meg az első lépéseket az eddigi szervezőbizottságok tagjaiként 

legtöbb rutinnal rendelkezőkként a 2020. évi HDH-IAA 3D Világbajnokság szervezésével 

kapcsolatban. 

 

7. Bankett időpontja és helyszíne, díjazottakra javaslatok 

előadó: Csikós Norbert 

 

Az iroda javaslata, hogy 2019. február 1-jén, pénteken legyen a bankett. Az elnökség az Év 

Íjásza címekről is döntenek, a 2018-as évi beterjesztett teljesítmények alapján mérlegelve. 

 

26/2018 határozat: Az elnökség egységesen az év íjászai díjakat az alábbiakban határozza 

meg: 



Év Pálya Íjásza 2018 Banda Árpád, Szegedi Sportíjász SE 

Év Terep Íjásza 2018 Kakas István, Malév SC 

Év 3D Íjásza 2018 Hegedűs Károly, Jász-Kun HÍE 

Év Történelmi Íjásza 2018 Koczka László, UNISE 

Év Junior Íjásza 2018 Orosz Viktor, Letizia SC 

Év Íjásza 2018 Gondán György, Eleven Világ ÍE 

 

8. Nemzeti Válogatott jóváhagyása 

 

A Nemzeti Válogatott és Utánpótlás Csoport tagjaira a javaslat korábban kiküldésre került az 

elnökségnek. Az emailen már elfogadott keretet szóban erősíti meg az elnökség. 

 

27/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja a korábban írásban is elfogadott 

Nemzeti Válogatott és Utánpótlás Csoport keretét. 

 

9. Kanadai WA 3D Világbajnokság utazókerete  

 

A 3D szakmai bizottság egyeztetése alapján, a 2018-as évben első osztályt teljesített versenyzők 

előzetes megkeresése után, az irodához beérkezett jelentkezettek névsora az elnökséghez 

beterjesztésre kerültek. 

A szövetség jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az egyének támogatását, ezért 

szponzorációs anyag összeállításával nyújt segítséget a szövetség a versenyzők költségének 

esetleges csökkentése érdekében. A kiutazó keretről való döntéssel viszont nem várhat a 

szövetség, mert rohamosan mennek fel a repülőjegy és szállás árak. 

 

28/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az utazókeretet a 2019 szeptemberi 

kanadai WA 3D Világbajnokságra. 

 

Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést. 

 

Budapest, 2018. 11. 14. 

 

 

      VÁNKY SEBASTIAN  

ELNÖK 


