Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2014. December 9.
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Szedlár János alelnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi
elnökségi tag, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag,
Laboncz Csaba szervezési és kommunikációs igazgató, Dienes Zsuzsanna adminisztrátor,
Banda Tibor szövetségi edző, Csikós Norbert főtitkár.
Az Elnökségi ülés helyszíne: Margit u. 28. Íjászközpont
Vánky Sebastian üdvözli az elnökségi tagokat. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy hangfelvétel
készül az ülésről. Megállapítja, hogy az Elnökség határozatképes. 5 elnökségi tag van jelen.
A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Csikós Norbertet. Az elnökség egyhangúan elfogadja.
Vánky Sebastian elmondja, hogy az elnökségi ülés napirendje és mellékletei az elnökségi
tagok részére az ülés előtt megküldésre kerültek.

1. A válogatott ütemterve
előadó: Banda Tibor
A válogatott ütemterve és a 2015-ös nemzetközi versenyeken való részvétele szorosan
összefügg. Ahhoz, hogy az ütemtervet tartani tudják, ismerni kellene mely versenyeken
való indulás tűnik biztosnak 2015-ben. Az őszi és téli hónapokban: októberben
kerethirdetés, novemberben az alapozó edzéseké volt a főszerep, Dream Team 2
válogatás, amely 20 fővel indult, amelyből 16 fő fejezte be az alapok lefektetését.
Kibővült a válogatott létszám, a felnőtt olimpiai válogatott 10 fővel jeleskedik, de a többi
szakágban is létszámnövekedés figyelhető meg. Fontos volt, hogy mindenki egységesen

elfogadja az edzésekre, felkészülésre vonatkozó szabályokat. Jó irányba halad a csapat. A
decemberi edzés fizikai felmérés volt, amelyről sokan hiányoztak. Januárban elméleti
anyag átadása a terv, illetve doppingtájékoztató meghallgatása. Elmaradt a fitness edzővel
való felkészülés, amely egy későbbi időpontban lesz esedékes. Februárban az
állóképességi és erősítő edzéseket helyezik előtérbe. Azoknak, akik most jutottak be a
válogatottba, és sok éves tapasztalattal rendelkeznek, esélyt kell adni, hogy bizonyítsanak.
Néhány versenyzőnek az alapok oktatásánál kellett kezdeni a felkészülést. Kevés a havi 1
nap edzésidő, amit közösen töltenek. A versenynaptárral kapcsolatban Vánky Úr
tájékoztatta az elnökséget, hogy a MOB tájékoztatása alapján az idei évi költségvetéssel
kell számolni jövőre is, amelyből az következik, hogy néhány versenyt ki kell húzni a
tervekből. Baku- ra nem lesz pénz. A fejlesztési pályázatot sem támogatják, ami a
bódéépítésre lett beadva. A BMSK-val folyamatban van egy ezzel kapcsolatos egyeztetés,
ami még várat magára. Banda Tibor: Márciusban már szerepet kapnak az összpontosító
gyakorlatok, de az erőfejlesztés továbbra is fontos. Áprilisban már a következő hónapban
esedékes junior kupára való felkészülés a cél. Május a mentális felkészülés időszaka.
Június végén edzőtábor (júni 29-júli 23). A megfelelő technika elsajátítása a cél. Nagy
Gábor elnökségi tag: milyen a válogatottak hozzáállása az előző években tapasztaltakhoz
képest? B. T. : Voltak gondok, de mára már mindenki egyetért az irányelvekkel. Fontos,
hogy mentálisan a versenyzők mögött álljon a szövetség, és legyenek kitűzött célok. N. G.
: Van még kérdés a versenyzők körében azzal kapcsolatban, hogy az elnökség az ő
érdekeiket szolgálja? B. T. : Úgy gondolom megértették és elfogadják azt az álláspontot,
amit a szövetség képvisel. N. G. : Fontos a szövetség működését biztosítani úgy, hogy
közben a versenyzők érdekei se sérüljenek. Úgy érzi ebből voltak súrlódások. A B. T. által
írt levél pedig a legrosszabbkor jött. B. T. : Nem az elnökség ellen szólt, máshogy hatott
hozzáfűzött magyarázat nélkül. V. S. : a számok tükrében kell gondolkodni, és a jutalmak
versenyzők felé kommunikálása fontos dolog. N. G. : Azok a sportolók tudnak
érvényesülni, akiknek a szülei megadják a megfelelő háttértámogatást. Sz. J. : Nem
tetszik, hogy a válogatottba jelentkezni kell. A B. T. által íródott levél morális
felháborodást keltett. B. T. : Továbbra is azt a támogatottságot szeretné, amit eddig
megkaptak a szövetségtől. V. S. : Több szempontot kell összehangolni, ami nem könnyű
feladat. Fontosak a szakmai célok, finanszírozás tekintetében pedig az olimpiai
kvalifikáció. B. T. : Továbbra is fog javasolni irányokat, de az elnökség feladata, hogy ezt
elfogadja vagy sem. Sz. J. : A B.T. által leírt javaslat a szakágak közötti
konfrontálódáshoz vezethet, és egy éket ütött ezzel a szövetség működésének

szisztémájába, ami ék nem maradhat benne. A jövőben jobban át kell gondolni a
javaslatokat, hogy senkinek az érdekei ne sérüljenek. N. G. : nem volt helyes a kifejezés,
amit B.T. mondott, hogy a másik oldalon áll. Mindenkinek egy irányba kell menni, mert
csak így juthatunk el a célig. A MÍSZ minden támogatást megad, de el kell, hogy fogadják
az elnökségi tagok tapasztalatát.

2. A válogatott nemzetközi versenyeken való részvétele 2015-ben
előadó: Banda Tibor
V. Sz.: Számokat kell rendelni az egyes versenyekhez. Nagyjából a mutatott táblázat
tartalmazza azokat a költségeket, amelyekből ki lehet indulni. A végösszeg sajnos nem
fog rendelkezésünkre állni, ezért jó pár versenyt le kell húzni. Egyelőre nem tudjuk a
pontos támogatás összegét, és az edzőtábor voucher lehetőségét. Fontos lenne, hogy
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mindenképpen szeretnénk kijutni, és a versenyzők felé pedig kommunikálni kell, hogy
mely versenyeket támogat a MÍSZ, melyek lesznek önköltségesek. A csapatvezető
feladata is nagyon fontos, de nem lesz minden alkalommal két kísérő. Mindezek a
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pályázatokban is már a harmadik verziónál tartunk lefele. Sz. J. : Terem világversenyre
nem tervezünk utazni? V. Sz.: De, csak nem fizeti a MÍSZ, és csak a Banda Tibi
jóváhagyásával mehetnek. Most inkább a kinti versenyekre kell koncentrálni, és a
teremből való átállás nem zökkenőmentes. A fiatalokat mindenképpen támogatni
szeretnénk, de várjuk a MOB visszajelzését a pályázatokkal kapcsolatban. Sz. J. : A
paralimpiai műhely támogatások esetében szeretné, ha a MÍSZ- en keresztül történne a
megvalósulása. V. Sz.: Erről a korábbiakban volt már szó, és nem érti, egyesek miért
próbálják megkerülni a szövetséget. A versenyek támogatása kapcsán ismernünk kell a
MOB álláspontját, amely keretből lesz lehetőség gazdálkodni. A paralimpiai bizottság
esetében is számíthatunk támogatásra. W. M.: 2 fő+ 1 kísérő számára kért támogatást, a
közgyűlésen azonban egyelőre nem hangzott el érdemi információ.
69/2014 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a 2. napirendi pontot, azzal a
helyesbítéssel, hogy a terem versenyeken nem tudja finanszírozni a versenyzőket a
MÍSZ, illetve amint konkrét szám rajzolódik ki a támogatásokkal kapcsolatban, a
szövetségi kapitány kap egy sarokszámot, amely alapján összeállítja a jövő évi
versenyeken való részvételt.

3. Beszámoló a marokkói szövetség elnökével folytatott találkozóról
előadó: Windischmann Mercédesz
Október 15-én a Marokkói Íjász Szövetség elnöke Budapesten járt, a találkozó alkalmával
kiderült, hogy egy csereprogram keretében hajlandóak lennének együttműködni, amely a
pálya és a 3D szakágakat érintheti. A program keretében edzőtáborozási lehetőség
valósulna meg Magyarországon, illetve Marokkóban. V. Sz.: működhet a dolog, hiszen
3D-ben nagyhatalomnak számítunk, hiszen nálunk nagyobb országokkal vagyunk
összehasonlítva, amelyek lényegesen több versenyzővel rendelkeznek. Az Afrikai
országokkal azonban nem egyszerű előrelépni.
4. 2015.évi válogatottak –kiküldetési szintet teljesítők részére: 26.000,-Ft/db melegítők és
amennyiben indokolt póló: Deák Gergő, Kakas István, Farkas Viktor biztosítása.
előadó: Windischmann Mercédesz
5. 2015.évi „A” válogatottak részére póló biztosítása:, Urr Krisztián(para), Kuti Géza,
Szendy Gábor(terep) Komáromi Tamás (pálya) (előadó: Windischmann Mercédesz)
A 4-es és 5-ös napirendi pont összevonásra került.
A versenyzők, amennyiben két évig válogatott kerettagok, használhatják a melegítőt és a
pólókat, ellenkező esetben vissza kell szolgáltatniuk a MÍSZ részére. Erről egy szerződést
írnak alá.
70/2014 határozat: A 4-es és 5-ös napirendi pont összevonásra került, amelyet az
elnökség egységesen elfogadott.

6. Kiemelt sportegészségügyi ellátásban részesülő válogatott keret 2015. jóváhagyása
előadó: Windischmann Mercédesz
Ismét lehetőség van a keret névsorának leadására, amely kötelezettséggel jár a versenyzők
részéről. Szűrő és terheléses vizsgálaton is részt kell venniük. Korosztályokra lebontva
született meg a névsor, amelyben már nem szerepelnek a vizsgálatok alól kibújó
sportolók. Nem csak a pályaíjászok szerepelnek a listában. Ezt a keretet az OSEI felé kell
prezentálni. Amennyiben jóváhagyásra kerül a névsor, akkor a 18 év feletti versenyzők fél
évre elegendő multi vitamint kapnak.
71/2014 határozat: A 6-os napirendi pontban szereplő válogatott kerettagok
megnevezése egységesen elfogadásra került.

7. 2014-es MOB támogatások elszámolása, és a 2014-2015-ös MOB támogatások
előkészítése
előadó: Csikós Norbert
A 2014-es támogatásokat rendszerezve olyan problémákra bukkantunk, amelyek az
elszámolások rendszertelenségéből fakadnak. A MOB részéről nyújtott támogatások
esetében nem tudtuk lehívni a teljes összegeket a fent említett problémák miatt. 500.000
és 6.160.000Ft-ot nem folyósítottak számunkra. Sz. J.: ha folyamatában vannak kezelve a
dolgok, akkor ezek a csúszások kiküszöbölhetőek. Az iroda működésében nagyobb
összhangra van szükség, hogy az elnökségnek ne kelljen ezzel foglalkoznia. D. Zs. a
legrégebbi munkaerő jelenleg az irodában, így jobban átlátja az elszámolások menetét.
Ebből kifolyólag jobban kell ezért neki nagyobb intenzitással kell végezni az e munkát. V.
Sz.: munka ütemtervet kell felállítani, amit szigorúan be kell tartani.
A 2014-15-ös pályázati anyagot december 9-én adtuk le, amelyre 1-2 napon belül választ
kapunk. A 7 millió forint két jogcímre oszlik, szervezetfejlesztés és utánpótlás nevelés
szerepel a támogatásban. A jövő évi világbajnokság kapcsán felvettük a kapcsolatot az
EMMI- vel, ahová egy regisztrációs lapot, és egy részletes költségtervet kell
benyújtanunk, amely folyamatban van. A kért összeg 15 millió forint.
8. Céges telefonok igénylése
előadó: Csikós Norbert
A megnövekedett ügyintézések miatt felmerült a céges telefonok szükségessége. A
Vodafone-tól kapott árajánlat alapján bruttó 8790Ft/hó előfizetési díjat fizetnénk korlátlan
beszélgetés mellett. Ez az összeg 100%-ban elszámolható, de a vélelmezett 20%-os
magánhasználat után azonban adóznunk kell, amely adó mértéke az előfizetési díjon felül
760Ft-os költséget jelent a szövetségnek előfizetésenként. A meglévő tarifacsomagunkat
is átválthatjuk az újra. V. Sz. : valószínű, hogy a vonalas előfizetésünk is csökkenne,
hiszen az új kártyák kiválthatják az erről kezdeményezett hívásokat is. Javasolja, hogy
VB-re való tekintettel az elnökség fogadja el az új előfizetések vásárlásának lehetőségét.
72/2014-es határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy új előfizetéseket
vásároljon a MÍSZ az ismertetett 8790Ft-os havidíj, és 760Ft-os adózás mellett.

Egyéb:
1.
2015. március 14. bírói szeminárium – tartja Hegedűs András
A pálya és terepbírók részére lesz a szeminárium. A költségvetése még nincs kész. V.
Sz. : A bíró és edzőképzés is pozitív előrelépést mutat. Elméleti és gyakorlati síkon is
folyik az oktatást. Az edzőképzés esetében egységesedni látszik az oktatás folyamata.
B. T. : ki kell küszöbölni azt, hogy ha valaki bekerül a válogatottba, nem lennének
alapvető hiányosságai. A jelenlegi egy működőképes verzió, amelyet a régiókban is
alkalmazni kell, ahol az edzőket ugyanerre a szintre kell felhozni. V. Sz. : Várható,
hogy a tömegbázis is növekedni fog azáltal, hogy érzik a szakemberek hozzáértését.
Ez minden szakágra pozitív hatást fog gyakorolni. A testnevelők szövetség részéről
történő oktatása, illetve főleg azon önkormányzatok megnyerése, ahol kisebb a
gyerekek sportolási lehetősége.
2.

Javaslatok a bankett időpontjára és díjazására
V. Sz. : szerettünk volna egy olyan helyszínt, amely nagyobb az Elevennél. Ne
költsünk plusz 100 ezer Ft-ot helységre. Január 30 a kijelölt időpont.
W. M. : Gajdos két szakágban teljesített kiemelkedően ezért mindkét PSZB díjra őt
javasolta. A történelmi szakbizottság Kovács Zsoltot javasolta, a 3D-t még nem lehet
tudni. V. Sz. : Az elnöki különdíjat nem feltétlenül adja ki az idei évre. Hévíz
polgármesterének is kell valamilyen ajándékot készíteni. Általában véve 300.000 körül
szokott lenni az összdíjazás, idén 250.000 Ft-ban maximalizálja. A jutalmakat ne
pénzbe adjuk oda, mert annak adóvonzata van. Engedmény formájában az Elevenben
tudjuk megoldani úgy, hogy ne legyen adózási kérdés. Egyre többen dolgoznak a
MÍSZ kötelékében, de a kifizetésekkel mindig gond van. Ezt úgy lehet kiküszöbölni,
hogy egyszerűsített munkaszerződéssel foglalkoztatjuk az illetőt. Fontos a VB
csapatok véglegesítése, mindenki gondolja végig, hogy kinek hány emberre lesz
szüksége a zavartalan lebonyolításhoz, és ezt a listát minél hamarabb leadni.
3. Dopping
előadó: Windischmann Mercédesz
- élsport és kiküldetési irányelvek elfogadás
- beszámoló- szövetségi szempontból!
- felelős megszavazása

W. M. : élsport és kiküldetési irányelvek elfogadását kérte a 2016-os évre az
elnökségtől.
73/2014-es határozat: az elnökség egységesen jóváhagyta a kiküldetési
irányelveket a 2016-os évre.
W. M. : Dopping konferencián vett részt, amelyen elhangzott, hogy a dopping
szabályokat rendkívül megszigorítják. Minden szövetség, amely állami támogatásban
részesül, és a sportolója vétkezik a doppingszabályzat ellen, az büntetésben részesül.
Ezért a sportolók megfelelő tájékoztatása kiemelt feladat, amelyre egy felelős személyt
kell kijelölni. Szigorú nyilvántartás szükséges a tájékoztatással kapcsolatban. Ezt egy
excel táblában vezetve lesz, és a sportolókkal is alá kell íratni, hogy tudomásul vették.
Szigorítottak a vétségeket, tehát fokozottan kell figyelni arra, hogy milyen
gyógyszereket, táplálék kiegészítőket szednek a versenyzők. Doppingellenőrzésre
bármilyen rendezvényen megjelenhetnek. A szabályzat ellen vétőket 4 évre eltiltják
minden sporttevékenységtől. 12 évre meg kell őrizni a doppinggal kapcsolatos
dossziékat. Visszamenőleg is büntetésre számíthat, akit rajtakapnak bármilyen
dopping használaton. Szinte nem létezik olyan anyag, ami nem szennyezett. V. Sz. : a
szövetségnek le kell védeni magát a tájékoztatással kapcsolatban, azzal, hogy a
versenyzők aláírják, hogy megkapták a megfelelő információt. Ezért a sportigazgató
tartozik felelősséggel.
Az Elnök Úr bezárta az ülést.

Budapest, 2014. december 9.

Csikós Norbert
Főtitkár

