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A Magyar Íjász Szövetség 

REGIONÁLIS SZABÁLYZATA 
 

 

I. cikk 

 

A Magyar Íjász Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az alábbi Regionális Szabályzatot 

(továbbiakban: Szabályzat) alkotja meg: 

 

(1) A Szövetség feladatainak helyi ellátásához regionális szerveket hozhat létre. 

(2) A Szövetség regionális szervei a régiós bizottságok. 

(3) A Szövetség az alábbi a Régiós Bizottságokat (RB) hozta létre: 

o Nyugat-Dunántúli Régió 

o Közép-Dunántúli Régió 

o Dél-Dunántúli Régió 

o Budapesti- és Pest-megyei Régió 

o Észak-Magyarországi Régió 

o Észak-alföldi Régió 

o Dél-alföldi Régió 

 

(4) A Regionális Szabályzat célja, hogy elősegítse az íjászat, mint sport fejlődését, az 

utánpótlás nevelést helyi szinten. Továbbá célja, hogy biztosítsa a régiók demokratikus, 

önkormányzati elven alapuló működését és a tagok jogainak érvényesülését, a Szövetség 

alapszabályában rögzített céloknak, és feladatoknak megfelelően, azzal összhangban. 

 

 

II. cikk 

A régiók szervezeti felépítése 

 

 

(1) A régiókat az adott régióban működő, MISZ tagsággal rendelkező íjász sportszervezetek 

működtetik a MISZ alapszabályának, irányelveinek megfelelően. 

 

(2)A régiók szervezeti felépítése a következő: 

- Összrégiós vezető 

- Régiós Bizottság: 1 elnök (Régió Vezető), és 2 tag (Vezetőségi Tagok) 

- Régiós edző 

- Régiós gyűlés 

- Régióban működő tagegyesületek. 

 

(3) A Régiókon belül Az információ áramlás rendje a következő: 

 egyesületi tag > egyesületi vezető > régiós bizottság és régiós bizottság elnöke > 

összrégiós vezető >Magyar Íjász Szövetség 
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III. cikk 

Összrégiós Vezető 

 

(1) Az Összrégiós Vezetőt a Szövetség Elnöksége nevezi ki, és menti fel. 

 

(2) Az Összrégiós Vezetőt az Elnökség választja határozatlan időre. 

 

(3) Az Összrégiós Vezető feladata: 

- az Elnökség és a Régiós Bizottságok közötti információ áramlás biztosítása 

oly módon, hogy a Régiós Bizottságok által részére megküldött 

határozatokat, tervezeteket, javaslatokat haladéktalanul továbbítja az 

Elnökség felé, mint ahogy az Elnökség döntéseit, javaslatait szintén 

haladéktalanul továbbítja az érintett Régiós Vezetőnek. 

- Ellenőrzi a régiók szervezeti és működési szabályzatait, és azok betartását. 

- Ellenőrzi, és koordinálja a Régiók működését, fejlődését. 

- Ellenőrzi a Régiók költségvetését. 

 

(4) Az Összrégiós Vezetőnek a fenti feladati ellátása érdekében az Elnökség és a Régiók, 

illetve azok szervei felé javaslattételi joga van. 

 

 

IV. cikk 

Régiós Bizottság 

 

1. § Régiós Bizottság felépítése, feladatai: 

 

(1) A Régiós Bizottság 1 elnökből (Régió Vezető), és 2 tagból (Vezetőségi Tagok) áll. 

(2) A Régió Vezető és a Vezetőségi Tagok feladataikat társadalmi megbízatás keretében 

látják el, munkájukért díjazásban nem részesülnek, azonban igazolhatóan felmerült, és 

a Szövetséggel előre egyeztetett költségeik megtérítését a Szövetségtől igényelhetik, a 

Szövetség által erre a célra a befolyt versenyszervezési díjak terhére elkülönített 

összegből. 

(3) A Régiós Bizottságot a Régió Vezető hívja össze szükség szerint, de negyedévente 

legalább egyszer ülésezik. Az ülés helyéről, időpontjáról és a napirendről legalább egy 

héttel az ülés előtt az előterjesztések megküldésével értesíteni kell a Bizottság tagjait. 

A Bizottság ülésére meg kell hívni a Régiós edzőt is, akinek felszólalási, javaslattételi 

joga van, de szavazati joggal nem rendelkezik. Az ülései nyilvánosak. A Bizottság 

egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával zárt ülést rendelhet el, amennyiben azt 

személyiségi jogok, üzleti titok védelme, egyéb adatvédelmi ok indokolja. 

(4) A Régiós Bizottság határozatképes, ha a Régió Vezető és mindkét Vezetőségi tag jelen 

van. Határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Egyhangú 

döntés szükséges a régiós versenyszervezési engedélyekből befolyó összeg 

felhasználásáról szóló döntés meghozatalához. A határozatokat írásba kell foglalni. 

(5) A Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat. 

(6) A Régió Vezető az ülésről készített jegyzőkönyvet, illetve a Régiós Bizottság által 

hozott határozatokat köteles megküldeni 8 napon belül az Összrégiós Vezetőnek. 
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(7) A Régiós Bizottság feladatai, hatáskörei: 

- a Régiós gyűlés időpontjának, helyének és napirendjének meghatározása, 

- döntés a régiós versenyszervezési engedélyekből befolyó összegek felhasználásról 

- a Szövetség irányelvei alapján a regionális együttműködés felépítése, és a hatékony 

működés biztosítása, a regionális tagegyesületek szakmai munkájának irányítása, 

koordinálása 

- régiós versenynaptár elkészítése 

- versenyszervezési engedély kérelmek összehangolása a verseny naptárral 

- versenyszervezési engedélyek ellenőrzés utáni továbbítása a MÍSZ iroda felé 

- régiós bajnokság felügyelete 

- beszámoló készítése  

- régiós minősítő versenyek megszervezése, megszerveztetése 

- a régióban rendezendő továbbképzések, egyéb képzések koordinálása 

- ellenőrizhetik az adott régió versenyeit, (kvalifikációs versenyek, suli íjász bajnokság 

regionális fordulója, egyéb regionális versenyek) ellenőrzési jogosultságukat a szövetség által 

kiállított régió vezetői,- vezetőségi tag plasztikkártyával igazolják. intézkedésükről 

jegyzőkönyvet kötelesek készíteni, melyet az Összrégiós Vezetőnek továbbítanak 8 napon 

belül. 

- koordinálják, és szükség esetén segítik a régiós vezető edző munkáját, továbbá a 

régióban a szövetség központi utánpótlás, regionális válogatott rendszerének működését. 

biztosítják a tagegyesületek által támasztott képzési igények megvalósulását. 

- szükség esetén a régiós vezető edző munkájába bevonnak regionális szakági 

referenseket.  

- létrehozhatnak, kezdeményezhetnek a tagegyesületekkel közösen szakáganként, 

évenként egy regionális bajnokságot, esetleg bajnokság sorozatot, és koordinálják a MÍSZ 

irányelvei alapján a regionális bajnokságok lebonyolítását, ahol regionális bajnoki címek 

kerülnek kiosztásra.   

- a régió zavartalan és hatékony munkáját elősegítve a régió vezető és a vezetőség tagjai 

kötelesek a tagegyesületek hatékony összmunkáját hátráltató (zavart keltő, bomlasztó, 

tagegyesület, vagy annak tagjának, a mísz irányelveivel ellentétes magatartás és arra való 

felbujtás ..) tagegyesület vagy annak tagja tevékenységéről jegyzőkönyvet készíteni, a 

panasszal élő személy, vagy egyesület jelzése alapján, és azt az Összrégiós Vezetőnek,  és az 

etikai- és fegyelmi bizottságnak megküldeni. 

 

 

 

2. § Régió Vezető: 

 

(1) A Régió Vezetőt a Szövetség Elnöksége nevezi ki határozatlan időre.  

(2) A Régió Vezetőt az Elnökség mentheti fel. A felmentést az Elnökség nem köteles 

indokolni. A Régió Vezető felmentését a regionális tagegyesületek több mint fele, 

illetve az Összrégiós Vezető is kezdeményezheti. 

(3) A Régió Vezetői megbízatás megszűnik: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 

c) lemondással, 

d) felmentéssel, 

e) halállal, 

f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával. 
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(4) A Régió Vezető feladatai: 

-    kapcsolattartás a tagegyesületekkel, 

- éves rendes régiós gyűlés összehívása: a régiós gyűlés időpontja előtt legalább két 

héttel az egyeztetésre kerülő témák megnevezésével, igazolható módon meghívót küld az 

egyesületek részére, 

- a régióban a szakmai munkák irányítása 

- kapcsolattartás - lehetőségekhez képest - a helyi médiával (tv, rádió, internetes portál, 

stb.). Kizárólag a régió íjász szakmai ügyeiről adhat tájékoztatást. Régiós honlap- blog 

létrehozása, ehhez az aktuális információk biztosítása a régió tagegyesületei részére. 

- Régiós Gyűlés összehívása. 

- A Régiós Bizottság összehívása, és vezetése. 

- Összehangolja a Régiós Bizottság munkáját,  

- A régióra vonatkozó határozok végrehajtásának ellenőrzése. 

 

 

 

3. § Vezetőségi Tagok: 

 

(1) A Vezetőségi tagokat a Régiós Gyűlés választja meg határozatlan időre. A 

megválasztás érvényességéhez szükséges a Szövetség Elnökségének jóváhagyása, 

ennek hiányában a Vezetőségi Tag megválasztása nem érvényes. 

(2) A Vezetőségi tagokat a regionális egyesületek javasolják. A javaslatukat a Régió 

Vezetőnek küldik meg, aki azt továbbítja az Összrégiós Vezetőnek. Az Összrégiós 

Vezető a javaslatot véleményezi, és véleményével együtt az Elnökség elé terjeszti a 

következő elnökségi ülésen. Az Elnökség a javaslatot jóváhagyja, vagy visszaküldi, 

és új javaslatot kér a regionális egyesületektől. 

(3) A Vezetőségi Tagok a régió más részéből, és/vagy más íjász szakágból 

választhatóak, mint a Régió Vezető. 

(4) A Vezetőségi Tagokat a Régiós Gyűlés mentheti fel. A felmentést nem köteles 

indokolni. A Vezetőségi Tagok felmentését a regionális tagegyesületek több mint 

fele, a Régió Vezető, illetve az Összrégiós Vezető is kezdeményezheti. 

(5) A Vezetőségi Tag megbízatása megszűnik: 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, 

c) lemondással, 

d) felmentéssel, 

e) halállal, 

f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával. 

 

 

 

V. cikk 

Régiós gyűlés 

 

(1) A Régiós Gyűlésen az adott régió tagegyesületei vesznek részt, szavazati joggal. 

Minden tagegyesületnek egy szavazata van. A tagegyesületeket az egyesület bíróság 

által bejegyzett képviselője képviseli. 

(2) A Régiós gyűlés határozatképes, ha az adott régió tagegyesületeinek több mint fele – 

képviselője útján - jelen van. Határozatképtelenség esetén, az eredetileg meghirdetett 
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napon, az eredetileg meghirdetett időpontot követően 1 órával későbbre, azonos 

napirenddel összehívott újabb gyűlés, az eredeti napirend tekintetében a megjelent 

tagok számától függetlenül határozatképes, amennyiben a meghívóban a 

tagegyesületeket így tájékoztatták. 

(3) A Régiós Gyűlést a Régió Vezető hívja össze. Minden évben legalább egyszer össze 

kell hívni. A Régiós gyűlés helyéről, időpontjáról, tervezett napirendi pontjairól a 

gyűlést megelőzőleg legalább két héttel a tagegyesületeket igazolható módon értesíteni 

kell. Részükre a napirendi pontokhoz kapcsolódó beszámolót, előterjesztést, valamint 

a javaslatokat meg kell küldeni. 

(4) A Régiós Gyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagegyesületek legalább 1/3-a az 

ok és a cél megjelölésével a Régiós Bizottságnál kezdeményezi. 

(5) A Régiós Gyűlést a Régiós Vezető vezeti. Amennyiben a Régiós Vezető az ilyen 

jellegű tevékenységében akadályozva van, úgy a Régiós gyűlés választja meg a 

levezető elnököt. 

(6) A Régiós gyűlés napirendjét a Régiós Bizottság állapítja meg és terjeszti a Régiós 

gyűlés elé. 

(7) A Régiós Gyűlésre meg kell hívni az adott régió tagegyesületeit, továbbá a Régiós 

Bizottság elnökét, és tagjait, akiknek szavazati joguk van. Továbbá meg kell hívni a 

Régiós Gyűlésre a Régiós Edzőt is, akinek észrevételezési, felszólalási joga van. 

(8) A Régiós Gyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. A határozat érvényességéhez a 

jelenlévő szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazata szükséges 

(egyszerű többség). Szavazategyenlőség esetén a Régió Vezető szavazata dönt. 

(9) A Régiós Gyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a gyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvet, és a határozatokat 8 napon belül meg kell küldeni az 

Összrégiós Vezetőnek, illetve a tagegyesületeknek. 

(10) A Régiós Gyűlés hatáskörébe tartozik: 

- a régiós versenynaptár jóváhagyása 

- a Régiós Bizottság tagjainak (Vezetőségi Tagok) megválasztása, és felmentése 

- a Régiós Bizottság beszámolójának a jóváhagyása. 

 

 

VI. cikk 

Régiós edző 

 

(1) A Régiós edzőt az Edzői Bizottság javaslata alapján a Szövetség Elnöksége nevezi ki, 

és menti fel. Kinevezése határozatlan időre szól. A felmentést indokolni nem 

szükséges. 

(2) A Régiós edző feladata a régiós válogatott edzésének irányítása. 

(3) A Régiós edző tanácskozási joggal részt vehet a Régiós Bizottság, és a Régiós Gyűlés 

ülésein. 

 

 

VII. cikk 

Régiós tagegyesületek 

 

(1) A Régiós tagegyesületek a Régiós Gyűlésen szavazati joggal vesznek részt. 

(2) A tagegyesületek kötelesek a Régiós Gyűlés által hozott határozatokat betartani, a 

Régió Vezetővel szükség szerint kapcsolatot tartani, a Régió Vezetőt tájékoztatni, 

kérésére adatot szolgáltatni. 
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(3) A tagegyesületek kötelesek figyelemmel kísérni a versenynaptárat. Az országos, és a 

régiós versenynaptárral összehangolva határozzák meg az általuk szervezett versenyek 

időpontját. Az általuk szervezett versenyek időpontjáról kötelesek a Régió Vezetőt 

tájékoztatni, az általa meghatározott időpontig. 

(4) A tagegyesületek kötelesek a Szövetséggel, és a régió többi tagegyesületeivel, a régiós 

szervekkel együttműködni, a magyar íjászat, és íjász sport népszerűsítésén dolgozni. 

 

 

 

VIII. cikk 

Régiós versenyszervezési díjak 

 

(1) A Régió versenyszervezési díjaiból befolyó összegek 80%-a a régió rendelkezésére 

állnak, abban az esetben, ha a versenyszervezési engedélyt teljes egészében a Régiós 

Bizottság, vagy a Régió Vezető intézi, továbbá feltétel, hogy a versenyszervezési díj a 

számla kézhezvételét követően, az ott írt határidőben, a verseny előtt befizetésre 

kerüljön teljes egészében a MISZ számlájára. Amennyiben a MISZ Iroda jár el a díjak 

behajtása érdekében, úgy a Régió elveszíti az adott versenydíjat, ami így a MISZ 

költségvetésébe folyik be. 

(2) A Régiót illető versenyszervezési díjak felhasználásról a Régiós Bizottság dönt, mely 

döntést egyhangúan kell meghozni. 

 

 

IX. cikk 

Záró rendelkezések 

 

(1) Jelen Regionális Szabályzatot az Elnökség hagyja jóvá. 

(2) A Szabályzat az azt elfogadó Elnökségi ülés másnapján lép hatályba. 

 

 Budapest, 2014. november 11. 

 

 

 

………………………………………… 

Vánky Sebastian Szabolcs elnök 


