Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2021.06.17.
Helyszín: Magyar Íjász Szövetség székhelye
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök (online), 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 7 fővel
határozatképes. Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje az elnökségi
tagok részére az ülés előtt megküldésre került.
1. Tájékoztató a létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatban
előadó: Vánky Sebastian
Az íjászközpont építésének ügye sajnos hosszú ideje húzódik.
Az eredeti megállapodás szerint a Szövetség a IV. kerületi Önkormányzattól megvásárolt egy
építési telket csarnok építési szándékkal. Szerződésben vállalta a 4. kerület a külső pályák
biztosítását is 15 évre mintegy 22 HA-on. Az építési telek fele elidegenítési tilalom miatt nem
volt megvásárolható így erre a részre ingyen használati jogot biztosítottak a tilalom lejártáig. A
IV. kerület vezetőségében lezajlott személyi változások után az új vezetőség már nem támogatta
az építkezést, minden lehetséges eszközzel meggátolták annak megvalósítását.
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Több teljesen alkalmatlan telket ajánlottak a Külső szilágyi úti telek végül elfogadhatónak tűnt
és elfogadtuk bár teljes közmű, valamint vasúti átjáró kiépítésére is szükség van, amelyet a
Újpest vállalt.
Az Önkormányzat szerződés-tervezetet küldött, mely alapján számunkra hátrányosan
változnának a tulajdoni hányadok, hivatkozva a jelentős mértékű értékkülönbözetre, amely
szerintük a két telek közt fennáll.
Nem tud megegyezés születni, az új vezetőség ellehetetleníti az építkezést, a cseretelek nem
felel meg az eredetieknek, és a továbbiakban is nehezítésekre számíthatunk.
Szedlár János alelnök úr javaslata szerint 5 munkanapon belül perindítás előtti utolsó
egyeztetésre kell meghívni az önkormányzatot, ha nem lesz egyezség, akkor perelni kell.
Tisztességtelen és elfogadhatatlan a szerződés ajánlatuk, ami rendkívül súlyos vagyoni hátrányt
okoz a Szövetségnek.
13/2021: A Budapest Főváros IV. kerületi Önkormányzatával történt sikertelen
tárgyalások következtében az íjászközpont építési ügyének jogi útra terelését az Elnökség
egyhangúlag megszavazta.
2. Javaslat:

az

íjászközpont

létesítménnyel

kapcsolatban
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munkacsoport

létrehozása.
Az elnökség látja a fejlesztés nehézségeit, a fejlesztés folyamatos csúszását, az ígéretek
figyelmen kívül hagyását. Az elnök lehetetlen túlterhelt helyzetében és az utóbbi időben
megromló egészségügyi állapota miatt úgy döntött, hogy négy munkacsoport létrehozását
javasolja, akik az elnökség felé tartoznak beszámolási kötelezettséggel.
1. Közbeszerzés, kivitelezés 3-4 fő. A kivitelezői szerződéssel, teljesítéssel kapcsolatos
teendők.
A csoport tagja legyen a szerződéssel korábban foglalkozó ügyvéd, közbeszerzést
lebonyolító cég munkatársa. A vezetője a MÍSZ által delegált személy.
2. A IV. kerülettel való tárgyalások, esetleg perek képviselete, ügyvédi megbízásai, per
előkészületek.
A csoport tagjai elnök, alelnök, ügyvédek. A csoport vezetője Szedlár János.
3. A minisztériummal, államtitkársággal, felettes szervekkel folyamatos kapcsolattartás,
a visszafizetési kötelezettségek kezelése.
A csoport vezetője a MÍSZ jogi bizottságának elnöke dr. Zoltán Ákos.
4. Az egész ügy kommunikációja ”marketingje” minden érintett felé.
Tekintettel a kialakult jogi és gazdaságilag érzékeny helyzet miatt az érintetetteknek
titoktartási kötelezettségük van, nyilatkozatot csak a MÍSZ elnöke adhat.
14/2021: Az Elnökség egységesen elfogadta a munkacsoportok létrehozását.
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3. A Jogi Bizottság elnökének megválasztása
A Jogi Bizottság elnökének személye, dr. Zoltán Levente helyett.
Javaslat: Dr. Zoltán Ákos.
15/2021: Az Elnökség egységesen elfogadta Dr. Zoltán Ákost a Jogi Bizottság elnöki
posztjára.
4. Közgyűlés időpontja
A pandémiás helyzet miatt az előző évekhez képest csak későbbi időpontban tudunk közgyűlést
összehívni.
Az ellenőrző bizottság még a héten elküldi a válaszát a könyvelési ügyekről, innentől
felkerülhetnek a honlapra, a meghívót pedig ki lehet küldeni.
07.23-ra lehet összehívni a közgyűlést, a megismételt közgyűlés időpontja 07.27 kedd. 17 h.
16/2021: Az Elnökség egységesen elfogadta a közgyűlésre javasolt időpontokat. 2021.
július 23. péntek 6:00, a megismételt közgyűlés 2021. július 27. kedd 17:00.
5. Szekszárdi rendezvény beszámoló
előadó: Szedlár János
A Világbajnokság szervezése nagy erőkkel folyik, az egyeztető tárgyalások lezajlottak,
helyszínbejárás megtörtént.
A szekszárdi városvezetéssel folyamatosak az egyeztetések.
A helyi klubokkal a pályaépítéssel, rendezéssel kapcsolatos szerződések megköttettek.
Támogatói tárgyalások, szállásokkal kapcsolatos egyeztetések folyamatosak.
Jelenleg 550 fő körüli regisztrált létszám van, magyar versenyzők körülbelül 250 fővel
neveztek, nagy létszámmal indulnak szlovákok, osztrákok, szerbek is.
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6. Tokyo, kvóta szerzés helyzetjelentés
előadó: Banda Tibor
2 íjászunknak volt esélye kvótaszerzésre, ha kiutaznak, Banda Árpádnak és Balogh Mátyásnak.
A 2 kvótaszerzési lehetőséget Banda Árpád egyéb elfoglaltságai miatt visszamondta. Balogh
Mátyásnak pedig eddig nem sikerült kvóta szintet elérnie.
A civil életben Banda Árpád egyetemet végez és dolgozik, Balogh Mátyás pedig katona. A
covid helyzet miatt sajnos nem tudtak teljes erőbedobással készülni.
Sajnos nincs még kvótánk, véleménye szerint ezt a kvótaszerzést napolni kell. Még egy
Világkupa lesz jövő héten, amin Balogh Mátyás indul, minimális a kvótaszerzés lehetősége,
csak matematikai esély van. Meg lehet próbálni, azért az látszik, hogy azok az alappontszámok,
amiket ez a fiatal felnőtt versenyző tud, igazából nem az a szint, és nem az a minőség, ami egy
kvótaszerzési versenyre elég.
Szedlár János alelnök szerint Banda Árpádtól elvárt lett volna a jó szereplés, de versenyeken
sem vesz részt. Matyi pedig még fiatal, viszont rendszeresen edz, készül, hazai és nemzetközi
versenyeken indul, reményteljes versenyző. Az ő bizalma a szövetségikapitány irányába
megingott.
Nagy Gábor elmondja, hogy 8 éve várjuk a csodát. Rió után ígéretet tettetek, hogy még egy év
egyetem és utána teljes gőzzel Tokió. A plusz 1 év halasztás sem volt elég a felkészülésre.
Nem látja sem a szakmaiságot, sem az ígéretek betartását. Elfogadhatatlan a kvótaszerző
verseny lemondása, ez azt mutatja, hogy hosszú idő óta nem készülnek. Az elnökséget a
Szövetségi kapitány félrevezette.
7. Gerevich ösztöndíj várható a változtatás lehetősége a következő félévre
előadó: Windischmann Mercédesz
Az Elnökségnek évente kétszer, fél évente lehetősége van változtatásra az ösztöndíj
odaítélésével, elosztásával kapcsolatban. 123.000.- forint volt eddig a támogatás, Banda
Árpád 62.000.- forint, Balogh Mátyás 61.000.- forint arányban.
Szedlár János alelnök úr szerint, mivel Banda Árpád nem versenyez, nem vesz részt a
munkában, azt javasolja, hogy a havi 123.000.- forintos ösztöndíjat egyedül Balogh Mátyás
kapja.
17/2021: Az elnökség 6 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a Gerevich
ösztöndíjat 2021. második félévében Balogh Mátyás egy személyben kapja meg, havi
123.000.- forint összegben.
4

8. TE helyzetjelentés
előadó: Szedlár János
Folytatódik az íjász edzői képzés a Testnevelési Egyetemen. 1 hallgató sajnos kimaradt,
valamint a lövészek is lemorzsolódtak, így 6 fővel folytatódik az oktatás. A szakmai kapcsolat
jó az Egyetemmel. Az elmúlt félév folyamán osztottan oktatott Szedlár János és Banda Tibor,
a következő félév tematikája alapján egyeztetnek az Egyetemmel az oktatókról, valószínűleg
vendégelőadó is bekapcsolódik majd a munkába.

Egyebek:
-

Kósy Nándor beszámolója a közelmúltban elvégzett WA level képzésről
következő elnökségi ülésre napolva

-

Régiós pénzek (A régiók megfelelő iránymutatás mellett a régiós vezetőség/közgyűlés
rendelkezése alapján rendelkeznek az évente befolyt-kimutatott összegekkel. Egyes
régiók passzivitása miatt az összegek nem kerülnek felhasználásra. Javaslat: ezeknek az
összegeknek a „lenullázása”. Továbbá amennyiben a továbbiakban -2020 dec. 31-től- 2
2 alatt nem kerülnek felhasználásra, akkor ne is legyen a továbbiakban göngyölíthető,
elérhető.
Javaslat: tárgyév és előző év lehessen felhasználható
egyhangúlag megszavazva, 3 hónapos határidőt szabni most a régi pénzek
elhasználására

19/2021: Az Elnökség egyhangúlag megszavazta, hogy a régiós pénzeket csak a tárgyév és
az azt megelőző év vonatkozásában lehessen felhasználni, utána a régiós keret nullázódik.
Az Elnökség a jelen állás szerinti, régebbi pénzek felhasználására 3 hónap türelmi időt
ad.
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Napirenden kívül:
BP-PMR régiós vezetőség: Soós Diána a régiós vezetők kinevezése kapcsán készült
döntésről jegyzőkönyvet vagy a régiós közgyűlés megismétlését követeli, bírósághoz akar
fordulni. Máté Gyöngyi régióvezető ígéretet tesz a jegyzőkönyv pótlására, az egyesületek felé
eljuttatja.
Honlapfejlesztés:
Király Dávid íjász létrehozott egy oldalt, ami könnyebbé tehetné a Szövetség munkáját,
engedéllyel bárki feltölthetne majd versenyeket; statisztikákat, rangsorokat, eredményeket
tárolna
Mivel nagyon körülményes az együttműködés a mostani fejlesztővel, Vánky Sebastian elnök
úr javasolja a közös munkát.
Döntés a következő elnökségi ülésen várható.

Mivel további kérdés, hozzászólás nincs, így Elnök úr megköszöni a megjelenteknek a
részvételt és bezárja az ülést.

Budapest, 2021. 06.17.

VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK
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