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Jegyzőkönyv 

 

Elnökségi Ülés 2021.07.27. 

Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye 

 

 

Jelenlévők: 

 

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

elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag (online), Balla Zsolt elnökségi tag, Szentmiklóssy 

Zoltán elnökségi tag, Banda Tibor szövetségi kapitány, Windischmann Mercédesz 

sportigazgató-főtitkár.  

 

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

határozatképes. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje az elnökségi 

tagok részére az ülés előtt megküldésre került, valamint felhívja a megjelentek figyelmét, hogy 

az ülésről hangfelvétel készül. 

 

 

 

 

1. Kósy Nándor beszámolója a közelmúltban elvégzett WA Level képzésről. 

előadó: Kósy Nándor 

 

Kósy Nándor íjász és edző 2020-ban saját költségén elvégezte Svájcban a WA Level1 képzését. 

Az ott szerzett tapasztalatait osztja meg az Elnökséggel.  

Bemutatkozik. Gyerekkora óta aktív sporttevékenységet végez 22 sportágban, többek között 

íjászkodik is. 
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Képzettségek: testnevelő tanár, edző, segédedző, felsőfokú programozó, közgazdász, 

mérlegképes könyvelő, pszichológiai alapképzés. 

Tervei: nemzetközi íjász Level 2 képzés elvégzése, valamint sportpszichológiai végzettség 

megszerzése. 

Megtartja részletes beszámolóját a képzés folyamatáról, annak gyakorlati és elméleti részeiről, 

a minőségi, nemzetközi vonalon is helytállni tudó edzői kívánalmakról. 

Kérésre szívesen a Szövetség rendelkezésére bocsátja anyagát, szívesen részt venne az 

edzőképzésben a szerzett tapasztalatai kamatoztatásával minden szinten. 

 

 

 

2. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban 

előadó: Vánky Sebastian 

 

Az íjászközpont felépítésével kapcsolatos, egymás után felmerülő problémák folyamatos 

elfoglaltságot, többletmunkát okoznak most már több embernek is. 

Van egy szerződésünk az önkormányzattal egy telekre, majd gyakorlatilag az eredeti telken 

meghiúsították az építkezést. Az építési területre változtatási tilalmat rendeltek el, magyarán 

nem szabad építkezni rá. 

Különböző cseretelkeket ajánlottak fel, végül egyet elfogadott a Szövetség. Viszont az ingatlan 

felértékelésénél extrém magas árat állapítottak meg, így az eredeti 50% telekrész helyett csak 

nagyjából 5 százaléknyi területet kapnánk, az épületre ráadásul idővel tulajdonjogot 

formálnának. A kivitelező időközben elkezdett építkezni, hogy ne fusson ki az időből. Ezért a 

társtulajdonos Önkormányzat feljelentést tett. Most van fennmaradási és tovább építkezési 

engedély, így már kötve a van a Szövetség, viszont még nincs megegyezés az Önkormányzattal. 

A Szövetség mindenképp a törvényes út betartásával fog építkezni, de így nagyon kedvezőtlen 

helyzetbe kerültünk. 

Amennyiben nem tudjuk a központot felépíteni, abban az esetben a Minisztérium a támogatás 

visszafizetését fogja kérni, ezzel is nagyértékű kára keletkezne a Szövetségnek. 

A kártérítési per megindítása elkerülhetetlennek látszik jelenleg, ez azonban nem zárja ki egy 

esetleges peren kívüli megegyezés lehetőségét. A pereskedés rossz esetben évekig húzódhat. 
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3. Az oktatás, a pályaíjász válogatott, a válogatott melletti utánpótlás csoport 

működésének megbeszélése 

 

Nagy Gábor kér szót: bebizonyosodott az Elnökség helyes döntése, amivel megszavazta Balogh 

Mátyás Gerevich-ösztöndíját annak ellenére, hogy a Szövetségi kapitány semmit nem adott 

Matyi esélyességére. Ennek ellenére Matyi pár nap múlva megszerezte az olimpiai kvótát. 

Szerinte a Banda Tibor által felépített 8 éves edzési rendszer csődöt mondott. 

Banda Tibor visszautasítja, hogy kérdőre vonják a szakmai hozzáértését. Elmondása szerint ő 

bizonyította be, hogy ezt a szintet el lehet érni Magyarországon, hogy képesek vagyunk 

felzárkózni a nemzetközi szinthez. Elindította és átdolgozta az oktatást, elindította a régiók egy 

részében a szakmai munkát, és ebből az iskolarendszerből, amit létrehozott, Matyi, „mintegy 

végtermék” került ki. Matyi nem lenne itt, ha ez az iskolarendszer nem indult volna el. 

Nagy Gábor más véleményen van: Banda Tibor azért lett Szövetségi Kapitány, mert a 

Szövetség kényszerhelyzetben volt, Tibor fia pedig tehetségesebb volt akkor bármelyik fiúnál. 

Az pedig, hogy szakmai szempontokat emleget, közben pedig a mostani kvótaszerző íjászunkat 

a kvótaszerzés előtt pár nappal mindenféleképpen lehúzta, az nem túl optimista hozzáállás. Nem 

tetszenek neki Banda Tibor módszerei, hiányolja a rendszerszintű gondolkodást. A tehetséges, 

eredményes gyerekek felkészítését pedig annak idején még Barta Margit néni alapozta meg. 

Felháborítja, hogy a szerinte mások anyagából összeollózott szakmai anyagért 5 millió forintot 

kért. 

Banda Tibor szerint rágalom, amit Nagy Gábor állít. Egy szövetségi kapitány ne 

prognosztizáljon látatlanban. 

Nagy Gábor: Banda Tibor folyamatosan félrevezette a Szövetséget azzal, hogy lenyilatkozta, 

hogy Banda Árpáddal készülnek az olimpiára, közben pedig versenyekre sem járnak. 

A kezdetek óta nem bízott Banda Tibor szakmai hozzáértésében. Sokan azért nem 

konfrontálódtak vele, mert a fia nagyon tehetséges, nagy reményeket fűztek a pályafutásához. 

Szerinte azonban folyamatosan nem teljesítették az elvárt kötelezettségeket, a felkészülési 

versenyekre nem mentek el, nem jártak el olyan versenyekre sem, ahol jelenlétükkel példát 

mutathattak volna. 

Vánky Sebastian: Nem mentetek ki az olimpiára. Banda Tibor elment az Olimpiai Bizottsághoz 

lobbizni a Szövetség tudta nélkül, a Szegedi Önkormányzatnál is arról panaszkodott, hogy 

semmi támogatást nem kap a Szövetségtől. Közben nem mennek ki a kvalifikációs versenyekre, 

Árpi nem gyakorol, nem lő, most pedig bejelentette, hogy visszalép a válogatottságtól. Nem 

voltak korrektek. 
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Banda Tibor: sérelmezi, hogy elvettek Árpitól egy szerinte olyan támogatást, ami neki jár a 

múltban elért eredményei okán (Gerevich ösztöndíjra gondol). 

Nagy Gábor: Banda Tibor és Banda Árpád volt eddig a legjobban finanszírozott edző és 

versenyző, de Banda Tibor nem tud rendszerben gondolkozni, saját anyagi jövedelmezésüket 

tartja szem előtt. Árpi visszalépésével az íjászatba rúgtak bele. Az utánpótláskorú 

versenyzőknek példa lehetett volna Banda Árpád, de minden alkalommal kihúzta magát az 

indulás alól. 

Banda Tibor: Banda Árpád a minősítő versenyeken elindult. Ismét a Gerevich-ösztöndíj 

másnak ítélését sérelmezi, véleménye szerint a Szövetség nem teheti meg, hogy elveszi a 

támogatást és másnak ítéli. 

Balla Zsolt: nem névre szóló a Gerevich-támogatás, Árpi visszalépett a versenyzéstől, azelőtt 

sem ment el a versenyekre. A Szövetségnek pedig fél évente döntési joga van arra, hogy a 

következő félévben kiknek, milyen arányban ítéli meg a támogatást. A szabályzatban szerepel, 

hogy a versenyzőknek milyen versenyeken kell részt venniük, Árpi pedig ezeknek nem tett 

eleget. 

Banda Tibor: egy bizonyos versenyre a 3 versenyzőből egyik sem ment el. Szerinte Elnök úr 

egyedül az ő fiát büntette. 

Nagy Gábor: ha egy versenyző azt látja, hogy a Szövetségi kapitány fiának nem kötelező az 

előírásokat betartani, akkor az visszaveti a többiek motivációját is. Az erkölcsi normáiba pedig 

nem fér bele olyan dolog, hogy egy versenyző ösztöndíjat kapjon olyan dologért, amit nem 

csinál. 

Banda Tibor: Az Elnökség jogszerűtlenül nyúlt bele a Gerevich-ösztöndíj elbírálásába. 

Balla Zsolt, Szedlár János: Az előző döntés, mely szerint először felezték az ösztöndíjat 2 

versenyző között, már figyelmeztetés volt Banda Árpád inaktivitása miatt. Mivel nem történt 

előrelépés, így legutóbb már csak annak az íjásznak lett támogatás szavazva, aki edz, versenyez 

is. 

Nagy Gábor javaslata: szavazásra szeretné bocsájtani, hogy Banda Tibor Szövetségi Kapitány 

mandátumát visszavonják. 

Vánky Sebastian: Ha Banda Árpád a Gerevich-ösztöndíj havi 60ezres visszavétele miatt letette 

az íjat, akkor nem igazi sportoló. Az irányelvek nem lettek betartva azáltal, hogy Banda Árpád 

rendszeresen nem jelent meg versenyeken. 

Banda Tibor: Nem ő jelentkezett a Szövetségi Kapitányi posztra annak idején, hanem felkérték. 

Nyilvános volt, hogy nem beszél nyelveket, az iskolarendszer, amit felépített, kinevelt 

21válogatott sportolót. Nem az iskolarendszer hiánya, hogy nem sikerült ezeket a versenyzőket 

megtartani. 
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Vánky Sebastian: sajnos nincs utánpótlás-bázisunk, nem tudunk válogatni, lemorzsolódtak az 

ígéretes gyerekek, nem voltak motiválva. Nagyon sok évig, akár erőn felül is támogatva volt a 

program, eredményt nem azonban nem tudtak felmutatni. Több száz képzett edzőből nem 

maradt bent a rendszerben pár kivétellel szinte senki. 

Szedlár János: a szakadék nagyon mély lett Banda Tibor és az Elnökség között, hogy támogatja 

Nagy Gábor javaslatát, mely szerint Banda Tibor kerüljön visszahívásra a Szövetségi Kapitány 

tisztségből. 

 

25/2021 határozat: Az Elnökség Banda Tibor visszahívását a Szövetségi Kapitány 

pozícióból egyhangúan megszavazta. 

 

Nagy Gábor: a Budapest-Pest Megyei Régió vezetőségében egy ideje problémák vannak. Nem 

szerencsés az sem, ha a régióvezető egyben elnökségi tag is. Javasolja, hogy a BP-PMR régió 

vezetősége hívjon össze egy régiós közgyűlést, új régióvezetőséget válasszanak. 

Szedlár János javaslata: A kialakult helyzetre való tekintettel az Elnökség mérlegelje az ott 

kialakult problémát, hívja vissza átmenetileg a vezetőséget, javasolja egy új közgyűlés 

létrehozását, ahol egy Elnökségi felügyelet mellett történjen meg a régió vezetőinek 

újraválasztása. 

Czeróczki Béla: szerinte rágalmazás történt Máté Gyöngyi ellen, amit polgári peres úton lehet 

megoldani. 

 

26/2021 határozat: A Budapest-Pest Megyei Régió vezetőségének visszahívását az 

Elnökség 1 tartózkodás mellett megszavazta. 

 

 

 

4. Balogh Mátyás felszerelésének kiegészítése az Olimpiára 

 

Vánky Sebartian elnök úr saját hatáskörében időhiány miatt döntött a tokiói Olimpiára 

utolsó pillanatban kvótát szerző Balogh Mátyás támogatásáról, körülbelül 1,2 Millió forint 

értékben új íj és vesszők lettek vásárolva. 

 

27/2021 határozat: Balogh Mátyás felszerelésének kiegészítését az Olimpiára az 

Elnökség utólagosan egységesen elfogadta. 
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Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, így Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a 

részvételt és bezárja az ülést. 

 

Budapest, 2021.07.27. 

 

 

 

 

 

 

     VÁNKY SEBASTIAN  

ELNÖK 


