Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2017.05.15.
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Lovász Tamás elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán
elnökségi tag, Csikós Norbert főtitkár, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Laboncz
Csaba kommunikációs igazgató, Zakariás Barbara szakmai munkatárs, Banda Tibor szövetségi
kapitány, Dr. Zoltán Levente, Molnár Júlia szakmai munkatárs
Az Elnökségi ülés helyszíne: Magyar Íjász Szövetség tárgyaló, 1163 Budapest, Margit u. 28.

Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel
készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség 7 fővel határozatképes. A jegyzőkönyv
vezetésére felkéri Zakariás Barbarát.
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi tagok
részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. Raktárkezelés munkaidő után
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S: tájékoztatja az elnökséget a raktár munkaidőn (8-17 óra) kívüli kezelésével
kapcsolatos problémákat.
Lehet hétvégén, de legyen díja (pl. aki akkor hozza vissza a vesszőfogókat). Javaslat az iroda
nyitvatartási idején kívüli raktárkezelésének díjára: 10 000 Ft
21/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy az iroda nyitva tartásán túli raktárkezelés díja
10.000 Ft legyen, az elnökség egységesen elfogadta.

2. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség
előadó: Vánky Sebastian
Csikós N: minden elnökségi tagnak vagyonnyilatkozatot kell tenni, amit az SZMSZ-ben is
rögzíteni kell. Határidő: utána kell nézni, hogy milyen határideje van a dolognak.
Az SZMSZ-be is bele kell foglalni, ez már Sipka Judittal egyeztetve van.

3. Verseny időpontok átrakásának adminisztrációs díja
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S tájékoztatja az elnökséget, hogy amennyiben a versenyszervezési engedély
kiállításának folyamata megkezdődött, legyen díja annak, ha valaki átteszi más időpontra a
versenyt, mert sok adminisztrációval jár a folyamat.
Javaslat: eredeti díj 50%-a, amiből a régió nem kap, ismételt eljárási díj.
22/2017 határozat: A versenyszervezési engedélyek kiadása után csak a megállapított díj
ellenében lehet más időpontra átrakni az adott versenyt. Ennek mértéke az eredeti díj
50%-a, azaz 5.000 Ft, amely összeg a szövetségnél marad, ismételt eljárási díjként.

4. Régiós központ Szeged mellett
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S tájékoztatja az elnökséget arról, hogy Szeged mellett (Dorozsma) használatra adna
telket az önkormányzat. Önrésszel beszállna a szövetség is. Kiváló hely volna régiós
központnak. A helyi egyesület vállalná a fenntartást. Az egyeztetések még folyamatban vannak.

5. Fizetett edzőink feladatai (Banda, Windischmann, Csikós javaslatot ad)
előadó: Vánky Sebastian
Banda T: régiós válogatott felkészítését lehet
Windischmann M: képzést kell kapniuk. Tájékoztatja az elnökséget, hogy milyen
adminisztrációs háttere volt a szerződéskötéseknek.
Banda T: a rendszerbe kell őket bevonni, ha akarják az edzők várják, hogy mit kell tenni
Vánky S: a régiós válogatott felkészítése és a szakági átjárhatóságon dolgozhatnának
Ők nem régiós edzők
Nagy G: legyen feladat meghatározva, ne csak adminisztrálva
Banda T: iskolarendszer + régiós szinten felméréseket végezzenek és edzéseket tartsanak

Szedlár J: iskolai/rendezvény bemutatók, régiós klub edzésekre járjon, tartson régiós UP- nek
közös edzést, havi szinten 3-4 alkalom legyen min.
Balla Zs: a szövetség szellemiségét kell mögé tenni
Nagy G: legyen elvárás, hogy pontosan mit kell elvégeznie (pl. level3)
Csikós N: munkakör felolvasása
Nagy G.: kifejti véleményét arról, hogy az irodai munka támogassa a hazai rendezésű
nemzetközi versenyek, valamint pl. az elnökségi napirendi pontok teljes előkészítése
(javaslatok megtétele, előterjesztések legyenek). Az edzők feladatait sem az elnökségen kell
megvitatni.
Vánky S: az előkészítés mikéntjét jól meg kell határozni, ellenérzéseit fejti ki a
munkaelosztással kapcsolatban.
Szedlár J: ha kiegészíteni akarjuk gyakorlati alkalmazással, akkor a jövőben meg kell tenni.

6. Hazai rendezésű nemzetközi versenyek megpályázása, menetrendje, támogatás

kérése EMMI-től.
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S tájékoztatja az elnökséget, hogy több évre előre kell gondolkozni. IFAA versenyre
nem lehet pályázni az elkövetkezendő 4 évben, mert minden ki van adva. Fő ok: biztos anyagi
hátteret kell adni egy hazai rendezésű nemzetközi versenynek. EMMI-nek van erre
adminisztrációs formája.
Vánky S részletezi az előzetes anyagot, a tervezett pályázandó/elnyert versenyeket.
Vánky S javaslata: szerezzünk rá pénzt, készítsük elő a szervezést.
23/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, amely 2021-ig a
versenyszervezési stratégiát tartalmazza, és azt, hogy az EMMI felé kérelmet nyújtsunk
be a hazai rendezésű versenyek támogatására.

7. Iskolaprogram összefoglalása, költségvetés jóváhagyása
előadó: Molnár Júlia
Molnár Júlia tájékoztatja az elnökséget, hogy 21 iskolával aláírásra került az iskolaprogram
szerződése, amelyből 19 általános és 2 középiskola. A kezdőcsomagokat felmérés alapján
összegeztük, amelyek tervek szerint június közepéig kiszállításra kerülnek. Le kell írni neki,
hogy amíg az oktatás nem történik meg, addig ne használják a felszereléseket. A testnevelő
tanárok között már van olyan, aki elvégezte a Level 1-et, a többiek oktatása június 13-15 között
fog megtörténni, ez a Levele 1-es képzésnek megfelelő szintű lesz, csökkentett elmélettel.

Az elnökség feladata, hogy a költségvetést jóváhagyja, amelyek az igényelt csomagok és az
oktatás lebonyolítása alapján lett összeállítva.
Vánky S: Mivel az erre fordítható összeget 2 évre határozta meg az EMMI, így az idei
támogatások mellett jövő évre kiegészítő programokkal lehet erre alapozni. Elégedettek
lehetünk, az előzetesen tervezett létszámot így is meghaladtuk.
A további tervek szerint szeptembertől minden szerződött iskola elkezdheti az iskolaprogramot.

8. Íjászközpont tájékoztatás
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S tájékoztatja az elnökséget a projekt előrehaladásával kapcsolatban. A
területvásárlással kapcsolatban akadt meg a dolog (EMMI vs. politikai vonal). Reméljük, hogy
a héten pont kerül a terület végére. Projektcsoportot munkája dicséri. Több minisztérium jelezte
támogatását, köztük a Földművelésügyi és a Külügy Minisztérium is.

9. Vesszőfogók cseréje, MÍSZ pálya
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S: A Duna Kupa miatt megengedtük a szlovák csapatnak, hogy a bérelt pályánkon
készüljenek. A vesszőfogók nagyon rossz állapotban voltak, ezért 10 db vesszőfogót
kicserélünk.
24/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazva a MÍSZ pálya 10 db
vesszőfogójának cseréjéről szóló javaslatot.

10. Szakmai bizottságok jóváhagyása, újra kinevezése
előadó: Windischmann Mercédesz
Windischmann M: az elnökségi tagok javaslatait várja
Nagy Gábor javaslata: a terep bizottságot össze kívánja vonni a 3D bizottsággal, kiegészítve
további bizottsági tagokkal. Kifejti véleményét az utóbbi időszak terep bizottsági munkáról. A
versenyeken (hazai rendezésű nemzetközi és nagyobb hazai) való képviselet is fontos a szakmai
bizottságok részéről. Elmondja elképzeléseit arról, hogy milyen lehetőségek volnának a terep
szakág fejlesztésére.
Vánky S felhívja a figyelmet arra, hogy koncepciót kell alkotni olyan esetekre, ha valaki egyik
szakágról a másikba kívánna átmenni, mivel a legtöbb egyesület nem specializálódik több
szakágra.
Nagy G javaslata: terep és 3D szakmai bizottságot összevonjuk, vezető Nagy Gábor, a szakmai
bizottság további tagjai: Molnár Ferenc, Fodor Ferenc.

Szedlár János kifejti véleményét, hogy a korábbi bizottsági vezetőt is be kell vonni a döntés
meghozatalába. Nem támogatja a terep és 3D összevonását, max. átmenetileg lássa el a terep
feladatait a 3D.
Vánky S javaslata a terep és 3D szakmai bizottságra: külön terep és 3D bizottság, de
határozatlan időre a terep szakág irányítását a 3D irányítása alá vonjuk az alábbi tagokkal:
Fodor Ferenc, Molnár Ferenc. Makai Jánost meg kell kérdezni, hogy benne akar-e lenni a
bizottságban.
25/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 3D (Nagy Gábor elnök,
Szentmiklóssy Zoltán tag, Szedlár János tag) és Terep szakág (Nagy Gábor elnök, Molnár
Ferenc tag, Fodor Ferenc tag) vezetőire és tagjaira tett javaslatot.
Jogi Szakmai Bizottság: Zoltán Levente elnök javaslata, hogy Dr Hortoványi Izabella helyét
Kállai Judit vegye át, és Orgován Istvánnal együtt legyenek tagok.
26/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, mely szerint a
Jogi Bizottság összetétele: Zoltán Levente elnök, Kállai Judit tag, Orgován István tag.
Vadászíjász Szakmai Bizottság: Zoltán Levente elnök javaslata: Zoltán Ákos -Keresztes Tibor
helyett és Szabó Zsolt.
27/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, mely szerint a
Vadászíjász Szakmai Bizottság tagjai a következő személyek: Zoltán Levente elnök, Szabó
Zsolt tag, Zoltán Ákos tag.
Utánpótlás Szakmai Bizottság Máté Gyöngyi elnök javaslata: Barta Margit, Czeróczki Béla
Vánky S kifejti véleményét, hogy az UP tömegbázisa felépítésére tervek kellenek, amelyek
adott esetben útmutatást tudnak nyújtani az egyesületnek.
Vita arról, hogy az egyesületeknek van-e igényük az „alulról” építkezéshez: „sikeres modell”
28/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy az
Utánpótlás Szakmai Bizottság tagja Máté Gyöngyi elnök, Barta Margit tag, és Czeróczki
Béla tag legyenek.
Történelmi Íjász Szakmai Bizottság: Lovász Tamás javaslata: a jelenlegi felállás.
29/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy a
Történelmi Íjász Szakmai Bizottság tagjai a következő személyek legyenek: Lovász
Tamás elnök, Kalmár József tag, Gergics József tag.

Pálya: VS kifejti véleményét arról, hogy a pálya szakág vezetésében is szükséges az utánpótlás.
Vánky S javaslata: ideiglenes elnök VS, tagok: Máté Gy, Gajdos Cs, Margit néni.
Windischmann M jelezte, hogy segíteni fog.
Szedlár J: A szövetség túlnövi magát, az irodára is nagyobb teher vár. NG: fizetett
alkalmazottak kellenek majd.
30/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta azon javaslatot, hogy a Pályaíjász
Szakmai Bizottságot a következő személyek alkossák: Vánky Sebastian elnök, Barta
Margit tag, Máté Gyöngyi tag, Gajdos Csaba tag.
Futásíjász Szakmai Bizottság: nem érkezett javaslat, ezért maradnak a korábbi tagok.
31/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta, hogy a Futásíjász Szakmai
bizottság tagjai a következő személyek legyenek: Bősze Júlia elnök, Borbásné Rostás
Anikó tag, Pasztuhov Dániel tag.
Lovasíjász Szakmai Bizottság: nem érkezett javaslat, ezért maradnak a korábbi felállás.
32/2017 határozat: Az elnökség egységesen megszavazta, hogy a Futásíjász Szakmai
bizottság korábbi elnöke, Kassai Lajos maradjon a poszton.
11. Átigazolási díjak és az ehhez kapcsolódó adminisztráció
előadó: Zakariás Barbara
Átigazolási Bizottság: VS javaslata Szedlár J, elnök, ZB ??
Működési szabályzat + eljárási rendelet.
Szedlár J: Egységes átigazolási díjat kell meghatározni, és átigazolási időszakot. Ezt elő kell
készíteni január 1-el.
33/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy létre jöjjön az átigazolási bizottság,
és az elnöke Szedlár János, tagja pedig Zakariás Barbara legyen egységesen elfogadta.
Feladatuk az átigazolási szabályzat előkészítése 2018. január 1-re.
Egyéb:
Vánky S kérdése a szakmai vezetés felé, hogy miért nem járnak a nemzetközi versenyekre az
élsportolóink?

Banda T: Orosz Viktor érettségizik, fontos neki az egyetem szempontjából, hogy jól sikerüljön.
Banda Árpi az egyetemi tanulmányai miatt nem tud megfelelő edzésmunkát végezni. Ez a
helyzet várhatóan júniusban fog oldódni.
Windischmann M: WA írt, hogy a Világjátékokra van +1 kvótánk. 2 ember jöhet szóba: Buzás
K., Gajdos Cs.,
Vánky S: Buzás miatt szereztük meg a kvótát, ezért őt javasolja kiküldeni.
Banda T: válogatott versenyző, kiküldetési szintet lőtt, egyetért a javaslattal.
34/2017 határozat: Az elnökség azon javaslatot, hogy Buzás Károly utazzon a
Világjátékokra 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.

Windischmann M: 2018 IFAA Terem OB szervezése: Alsóörs jelentkezett, minden feltétel
adott hozzá, hogy megrendezzék. Egyedül az irodai munkában kérnek segítséget a szövetségtől.
35/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azon javaslatot, hogy az Alsóörsi SE
szervezze a 2018-as IFAA Terem OB-t.
Nagy G: versenynaptár változtatásáról a régióvezetőket informálni kell.
Vánky S: úgy kell változtatni a versenynaptáron, hogy az más érdekeit ne sértse.
Szedlár J: nem fogadja el a versenynaptár változtatását, mert saját maga is tapasztalta ennek
negatív hatását.
Nagy G: javaslata, hogy kerüljön bele a versenynaptárba, hogy ünnepi hétvégéken ne legyenek
versenyek.
Vánky S javaslata: Olyan napot választottunk az Íjászat Napjára, amely senkinek az érdekeit
nem sérti. Hódmezővásárhely nem támogatta a rendezvényt, így Sárváron rendezzük meg,
2017. szeptember 30-án
36/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta az Íjászat Napja sárvári helyszínét,
2017. szeptember 30. dátumát, és koncepcióját.

Budapest, 2017. 05. 15.
VÁNKY SEBASTIAN
ELNÖK

