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Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Megállapítja, hogy az Elnökség 4 fővel
határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Pelyhe-Zakariás Barbarát. 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
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy az elmúlt másfél évben milyen előrelépés
történt a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban, időrendben. Az utóbbi időszakban történt
változás, hogy az

Emberi Erőforrások Minisztériuma egy évvel (2019.12.31-ig)

meghosszabbította a határidőt a létesítmény-fejlesztésre kapott támogatás felhasználására. A
következő napokban lesz lehetőség a területtel kapcsolatos kérdésekről tárgyalni a IV.

kerülettel. Elnök úr kérése, hogy az elnökség döntsön arról, hogy meddig várunk a kézzel
fogható eredményekre.
Dr. Zoltán Levente tájékoztatja az elnökséget, hogy a legfelsőbb szinten történt a tárgyalás,
Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes úr támogatásával. A miniszterelnökség kifejezetten
támogatja az íjászközpont létrehozását.
Dr. Zoltán Levente javaslata, hogy okt. 15-ig várjon az elnökség, de utána mondja fel az
előszerződést, ha nem történik megnyugtató előre lépés a létesítmény-fejlesztéssel
kapcsolatban.
20/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja azon javaslatot, hogy okt. 15-ig az
egyeztetések lezárása történjen meg, okt. 31-ig pedig szerződéskötés történjen meg,
különben a MÍSZ felbontja a IV. kerülettel az előszerződést.

2. Vadászíjász szabályzat
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy a jövő évi Vadászíjász Európa Bajnokságra
sikerült elkészíteni a HDH-IAA vadászíjász versenyszabályzatot, melynek részleteit ismerteti.
A lényege, hogy teljesen elkülönüljön a 3D íjászattól. A szabályzat tervezetét el kell küldeni a
HDH-IAA-nak elfogadásra. Vadászati törvény szerint (vadászati időszakra is tekintettel kell
lenni) kialakított szabályzat.
Amennyiben elfogadják, úgy a jövő évi Vadászíjász EB-n hatályos szabályzatként fog élni.
Eltérések a 3D-től: a célok egyharmada mért táv, egyharmada méretlen de választható célok
vadászias kialakítással, lesről, leskunyhóból, takarásból leadott lövés. Egyharmada mozgó cél.
Pontozásnál csak az elejtési zóna számít van második lövés ha az első mellé ment. A második
vessző csak szívlövés esetén ér pontot.
Döntő: első 12 versenyző a rangsor alapján lő fordított sorendben, aki az elejtési zónán kívülre
lő kiesett. Első hibázó 12. a második 11. stb.
Szabó Zsolt elmondja, hogy egyeztetéseket folytat a hagyományos vadászati formák
versenyrendszerének kialakításáról.
3. Történelmi VB 2018 és a körülötte zajló versenyek értékelése
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian sikeres nagyszabású rendezvénynek értékelte a HDH-IAA Történelmi
Világbajnokságot, hiszen 24 országból, több, mint 300 résztvevő vett részt az egyhetes
versenyen. A VB hetén megrendezett többi verseny is hasonlóan magas létszámot produkált: a
Távcéllövő VB, melynek tavaly készült el a versenyszabályzata, 130 résztvevővel zárt. A
Távlövő Világbajnokságon hozzávetőlegesen 100-an indultak, amely komoly szervezést

igényelt a technikai ellenőrzések miatt. Büszkén állíthatjuk, hogy ilyen nagy létszámú távlövő
verseny még nem volt a világon.
További versennyel bővült a VB: egy 300 fős Országos és Nemzeti bajnoksággal. Tehát
összesen több, mint 800 regisztrációval zajlott az egy hetes verseny. Az érdeklődőknek és
pihenőnaposoknak Íjászat Napja nyújtott szórakozási lehetőséget.
4. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek 2020
előadó: Vánky Sebastian
Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy 2019-ben az alábbi nemzetközi versenyeket
szervezi meg a Magyar Íjász Szövetség:
-

Central European Cup (CEC) döntő

-

Vadászíjász Európa Bajnokság

2020-ban a HDH-IAA Történelmi Világbajnokság, illetve a HDH-IAA 3D Világbajnokság
szervezési jogát nyerte el a Szövetség. A helyszín annak függvényében kerül meghatározásra,
hogy melyik városban találjuk meg a legjobb feltételeket szakmai és financiális szempontból.
A helyszínekről való döntés két hónapon belül várható.
5. Tájékoztatás az iskola programról
előadó: Molnár Júlia
Molnár Júlia tájékoztatja az elnökséget az iskola programmal kapcsolatos eddigi, két tanév
költségeiről, illetve a részvételi adatokról. Az iskolák már maguktól jelentkeznek a programba,
ami örvendetes. A DDR régióban van a legtöbb iskola, amiben a régióvezető (Bogyó Gábor)
közbenjárása dicséretes. Az idei tanévben is elindultak a foglalkozások, a nyomon követésük
folyamatosan zajlik.
Konklúzió, hogy a vidéki iskolákat lehetne preferálni, hiszen a budapesti iskolákban a rengeteg
lehetőség közül nehezebben választják az íjászatot. Így az utánpótlás fellendítése érdekében a
vidéki iskolákra koncentrálnánk.

6. 2018-as támogatások ismertetése (EMMI+ Széchenyi terv)
előadó: Csikós Norbert
Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget az állami támogatások alakulásáról egészen 2014-től
mostanáig. Versenysport és olimpiai felkészülésre kapott támogatások tekintetében csökkenő
tendenciát fedezhetünk fel, sportágfejlesztésben kis mértékű növekedés tapasztalható.
Világjátékok felkészülésre évek óta stagnáló összeggel támogat a minisztérium, annak ellenére
is, hogy 2017-ben hatalmas sikert értünk el, hiszen aranyérmet szerzett Kakas István. Az egyéb
támogatások változóan alakulnak (nemzetközi versenyek szervezésének támogatása, diáksport

és nemzetközi verseny szereplések támogatása), idén a Történelmi Világbajnokság miatt ugrott
meg ez a szám.
Az összes támogatást tekintve látható, hogy a nemzetközi versenyszervezések idején megugrik
ez az összeg.
7. Belépés a Honvédelmi Sportszövetségbe
előadó: Csikós Norbert
Korábban felvettük a kapcsolatot a Honvédelmi Sportszövetséggel, akik szívesen látnák a
Magyar Íjász Szövetséget a tagszervezeteik sorában.
21/2018 határozat: Az elnökség egységesen elfogadja a korábban emailen is elfogadott
javaslatot, hogy a MÍSZ belépjen a Honvédelmi Sportszövetség égisze alá. Az iroda ennek
megfelelően intézze az adminisztratív teendőket.

8. MÍSZ kommunikáció
előadó: Szabó Zsolt
Vánky Sebastian a szervezeti kommunikációról fejti ki véleményét. Szabó Zsolt kiemeli, hogy
meg kell különböztetni a formális és az informális kommunikációt. Az íjászatban az informális
kommunikációs csatornák elterjedése figyelhető meg, amelyre a Szövetségnek valamilyen
szinten reagálnia kell. Meg kell erősíteni a formális csatornákat, mert nem jutnak el az üzenetek
azokhoz, akikhez kellene. Hiányzik az egységes szervezeti kommunikáció.
Kommunikációs fórumokra, tájékoztatásra és tréningekre van szükség, ebben látja a megoldást.
Sajtómegjelenésben előrelépés történt TV-s és internetes, valamint a nyomtatott sajtóban,
köszönhetően a számos sportdiplomáciai sikernek és a kitűnő versenyeredményeknek.
Dr. Zoltán Levente véleménye, hogy a rövid, személyes kommunikációt kellene erősíteni a
MÍSZ képviselete részéről, mert a formális kommunikációnak szoros keretei vannak.
Mind a profi versenyzőknek, mind az íjászatban tevékenykedőknek kellene kommunikációs
tréning az egységes szervezeti kommunikáció érdekében.
Szedlár János véleménye, hogy rendszeres megjelenésű, hírlevél szerű információáramlás
kellene. Bővebb információkat kellene a formális csatornákon közölni, ki kell elégíteni a
kommunikációs igényeket.
Az elnökség kérése, hogy rendszeresen megjelenő hírlevelet működtessen az iroda a
bővebb információáramlás végett.

9. Államilag elismert (OKJ) képzéssel kapcsolatos tudnivalók
előadó: Pelyhe-Zakariás Barbara

Pelyhe-Zakariás Barbara tájékoztatja az elnökséget az OKJ-s képzésbe való bekapcsolódás
eddigi előre lépéseiről.
Vánky Sebastian szerint több fronton szükséges az érdekeinket érvényesíteni: akik elvégeztek
OKJ-s képzést, azt be kell integrálni a belső (Level1, Level2) képzésünkbe, illetve a Level 1-2es oktatókat be kell vonni az OKJ-s tanfolyamba. Fontos, hogy azok kerüljenek be a sportedző
képzésbe, akik valóban akarnak tenni az íjászat utánpótlásáért.
Szedlár János kifejti, hogy szét kell választani a piaci alapú képzést, ill. azokat az oktatókat,
akik „hobbiként” kívánják oktatni az íjászatot. Meg kell teremteni a lehetőséget, hogy a
meglévő „levelesek” elvégezhessék az OKJ-s képzést, valamint egyéb sportszakmai
végzettséggel rendelkezők korábbi tanulmányai beszámítható legyen. Az együttműködés
sarokpontjait megállapodásban kell rögzíteni úgy, hogy a Szövetség a szakmai minőséget tudja
biztosítani a képzési program kidolgozásában, ill. magában az oktatásban is.
Banda Tibor szerint a korábban megkezdett irányt kell tartani a gyakorlati képzés terén, hogy a
magas színvonalú oktatást a továbbiakban is tudjuk garantálni.
A következő lépésben személyes egyeztetéseket kezdeményezünk a képző intézményekkel.
10. Csapatvezetőkre vonatkozó javaslat
előadó: Windischmann Mercédesz
Annak érdekében, hogy a nemzetközi versenyekre kiutazó magyar csapat nyugodtan és profi
körülmények között tudjon versenyezni, célszerű csapatvezetőt küldeni az illető csapattal, aki
olyan feladatokat lát el, amellyel segíti a nyugodt környezet megteremtését a versenyző
számára.
Kiküldésre került egy előzetes javaslat és feltételrendszer csapatvezetők képzésére, amely azt
jelentené, hogy a versenyzőkkel utazó csapatkísérő nem a versenyzők közül kerülne ki.
Vánky Sebastian véleménye, hogy a szakmai bizottságoknak kellene eldöntenie a kérdést, hogy
van-e rá szükség vagy nincs.
Az elnökségben további kérdések is felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy egységes képet
mutasson a magyar csapat, ha nemzetközi versenyre utaznak. A legtöbb versenyen ugyanis
előírás vonatkozik a ruházatra. Szedlár János szerint kötelezővé kellene tenni az egységes
öltözetet nemzetközi versenyen való részvételkor.
Az elnökség nem jut konszenzusra, elnapolja a csapatkísérőkre vonatkozó kérdést.
11. Munkavállalói létszám

Vánky Sebastian tájékoztatja az elnökséget, hogy Ludmány Péter közös megegyezéssel
távozott a MÍSZ alkalmazottai közül.
Az Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2018.09.27.
VÁNKY SEBASTIAN
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