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Jelen lévők:
Vánky Sebastian Elnök
Szedlár János Alelnök, levezető elnök
dr. Szentmiklóssy Zoltán Elnökségi tag.
Nagy Gábor Elnökségi tag
Máté Gyöngyi Elnökségi tag
Balla Zsolt Elnökségi tag
Makai János Elnökségi tag
dr. Zoltán Levente Elnökségi tag
Csikós Norbert Főtitkár
Laboncz Csaba Szervezési és Kommunikációs igazgató
Iroda:
Dienes Zsuzsanna
Jegyzőkönyvvezető:
Csikós Norbert
Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság tagjai:
Máté Gyöngyi
Laboncz Csaba
Jelenlévő tagegyesületek:
Budapesti Íjász Szövetség
Palotai IE.
HF Eleven Kft.
Mesteríjász Kft.
Eleven Világ IE.
RTK Íjász Szakosztály
Kazincbarcika Nimród Íjász Egyesület
Celőke MIE
Mátéhegyi Ökopark és Sportcentrum
Kistokaji Sportegyesület
Haza-Húzó Íjász SE
Marcali Turul Íjász Egyesület
Lővér Íjász Egyesület
Miskolci Íjász Egyesület
Vektor Íjász SE
Hétdombi Ifjúsági KSE
Örkény SE
3-D Sportegyesület
Mecsek Íjász Egyesület
Unicornis Egri Íjász Egyesület

Képviseli: Máté Gyöngyi
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Vánky Sebastian
Képviseli: Gondán György
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Szentmiklóssy Zoltán
Képviselő: Makai János
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Bertalan Zoltán
Képviseli: Nagy Gábor
Képviseli: Laboncz Csaba

Magyar Vadászok Vadászíjász Egyesülete
Bács-Kiskun Megyei Vadászok Vadászíjász E.
MAVIR SE
Griff Íjász Egyesület
Kerecsényi László Íjász Egyesület
Íjász Útja Iskola E.
GSK Hun-Ter Í.S.
MTVSE
Keleti Turul Í.E.
Vecsési SE
Alisca Nyilai Í.E.
Vajk Íjász Rácalmás
Letizia S.C.
Nyíregyházi Í.E.

Képviseli: Zoltán Levente
Képviseli: Zoltán Levente
Képviseli: Péntek Attila
Képviseli: Sipos Barna
Képviseli: Lovász Tamás
Képviseli: Ruszák Miklós
Képviseli: Tóvári Péter
Képviseli: dr. Szabó Rózsa
Képviseli: Szedlár János
Képviseli: Nagy Ferenc
Képviseli: Makai János
Képviseli: Makai János
Képviseli: Vásári Róbert
Képviseli: Szedlár János

Napirendi pontok:
1. Az elnökség 2014. évi szakmai beszámolója
2. Szakmai Bizottságok beszámolói
3. A számviteli törvény szerinti 2014.évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés
elfogadása

4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
5. Az Elnökség 2015. évi szakmai tervének elfogadása
6. A 2015. évi költségvetési terv elfogadása.
7. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása
Vánky Sebastian Elnök Úr megállapítja, hogy a tagok fele nem jelent meg a meghirdetett időpontban,
így a közgyűlés nem határozatképes. Az alapszabálynak megfelelően 17 órára hívja össze a
megismételt közgyűlést.
Vánky Sebastian 17:00-kor az éves rendes közgyűlést megnyitja. Megállapítja, hogy a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes. Közgyűlés vezetésére felkéri Szedlár Jánost, és szavazásra
bocsátja a kérdést.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri Szedlár Jánost, hogy töltse be a Közgyűlés
levezető elnöki tisztét.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a Közgyűlés levezető elnöke Szedlár János legyen.
Szedlár János Köszönti a közgyűlést. Megállapítja, hogy a szavazásra jogosult tagok száma 34 fő.
Megkérdezi a Közgyűlést, hogy ki kívánja hitelesíteni a jegyzőkönyvet?
Jelentkezők: Laboncz Csaba, Máté Gyöngyi

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri Labocz Csabát és Máté Gyöngyi a
Közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére

A közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a jegyzőkönyvet Laboncz Csaba és Máté Gyöngyi
hitelesítsék.
Szedlár János: Felkéri Csikós Norbertet, hogy vezesse a jegyzőkönyvet, valamint tájékoztatja a
Közgyűlést, hogy hangfelvétel készül. Nem készül só szerinti jegyzőkönyv, kivéve, ha valaki külön
nem kéri!

Határozati javaslat:

A Közgyűlés felkéri Csikós Norbertet a jegyzőkönyv vezetésére.

A közgyűlés egyhangúan elfogadja, hogy a jegyzőkönyvet Csikós Norbert készítse el.
Szedlár János az Elnökségnek beérkezett napirendi pontokkal kapcsolatos javaslatokat megtárgyalta,
és Dudás Mihály kérelmét napirendi pontra tűzte. Ismerteti, hogy a Dudás Mihály kérelmében
szereplő napirendi pontok sorrendjében vezeti le az ülést. Megkéri a Közgyűlést, hogy szavazzon a
napirendi pontok elfogadásáról.

Határozati javaslat:
1. Az elnökség 2014. évi szakmai beszámolója
2. Szakmai Bizottságok beszámolói
3. A számviteli törvény szerinti 2014.évi pénzügyi beszámoló és a közhasznú jelentés
elfogadása
4. Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
5. Az Elnökség 2015. évi szakmai tervének elfogadása
6. A 2015. évi költségvetési terv elfogadása.
7. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont - Az elnökség 2014. évi szakmai beszámolója
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.

Határozati javaslat:

Az elnökség 2014. évi szakmai beszámolójának elfogadása

Az elnökség 2014. évi szakmai beszámolóját egyhangúan elfogadja a Közgyűlés.

2. Napirendi pont - Szakmai Bizottságok beszámolói
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.

Határozati javaslat:

Szakmai Bizottságok beszámolóinak elfogadása

A Szakmai Bizottságok 2014-es évre vonatkozó beszámolóit a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

3. Napirendi pont - A számviteli törvény szerinti 2014.évi pénzügyi beszámoló és a
közhasznú jelentés elfogadása
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.

Határozati javaslat:

A számviteli törvény szerinti 2014.évi pénzügyi beszámoló és a

közhasznú jelentés elfogadása
A közgyűlés egyhangúan elfogadja a 2014. évi pénzügyi beszámolót és a közhasznú jelentést.

4. Napirendi pont - Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.
Kalácska Zsolt: az Ellenőrző Testületnek jogában áll vizsgálni a Magyar Íjász Szövetség Működését,
és bármilyen területen, bármikor vizsgálatot végezhet. A kiküldött jegyzőkönyvben látszik, hogy nem
csak a közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót vizsgáltuk, hanem annál sokkal szélesebb körben
ellenőriztünk. A tavalyi évre vonatkozóan a költségelszámolásokat és az egyedi azonosító nélküli
tételeket (vesszőfogók, állványok) is ellenőriztük, és mindent rendben találtunk.
Szedlár János további felszólalások hiányában szavazásra bocsájtja a napirendi pont elfogadását.

Határozati javaslat

Ellenőrző Testület beszámolójának elfogadása

Az Ellenőrző Testület beszámolóját a Közgyűlés 1 tartózkodás mellett elfogadja.

5. Napirendi pont - Az Elnökség 2015. évi szakmai tervének elfogadása
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.
Vánky Sebastian: Nemzeti sportot szeretnénk varázsolni az íjászatból. Két vonalon kell gondolkodni.
Az egyik a versenysport, tehát a pályaíjászat, mert a MOB is ezt támogatja. Idén jó esélyeink vannak
az olimpiára való kijutásra, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez sikerüljön. A
támogatás összegét az olimpián való részvétel egészen más szintre emeli.

A másik vonal a tömeg- vagy szabadidősport jelenti. A legjelentősebb esemény ebben a tekintetben az
idei Vadászíjász VB lesz, amelyre már most 1200 fölött van a nevezők száma, ami világszinten is
rekordnak számít. Próbáljuk a történelmi szakágat erőteljesen felkarolni, de a többi szakágunkat is
támogatjuk, ahogy csak erőnk engedi. A VB-re kialakulóban van egy nagyszabású médiatámogatás,
amely létrejötte esetén elég komoly hírverést tudunk biztosítani a sportágnak. A CEC kupákat
folyamatosan szervezzük, fontos az utánpótlás számunkra. Optimisták vagyunk, látjuk a fejlődést a
kezdeti nehézségek után. Az idén belevágunk egy iskolaprogramba, amellyel az utánpótlásunk
erősítése a cél. Fontos, hogy a gyerekekben tudatosítsuk, hogy az íjászatban több szakág létezik, és ha
valamelyik nem válik be, akkor próbálja ki a másikat, ne veszítsük el, lőjön tovább más szakágban.
Szedlár János további felszólalások hiányában szavazásra bocsájtja a napirendi pont elfogadását.

Határozati javaslat

Az Elnökség 2015. évi szakmai tervének elfogadása

Az Elnökség 2015. évi szakmai tervét a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

6. Napirendi pont - A 2015. évi költségvetési terv elfogadása
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére.
Vánky Sebastian: A VB költségvetés számai nem jelennek meg az éves költségvetésben. Fontos
látni, hogy az egyik oldalon befolyt összeg a másik oldalon kiadásként jelentkezik legtöbb esetben.
Ebből következően fölösleges lett volna az éves, rendes költségvetésben szemléltetni, mert félreértésre
adhat okot, úgymond felhizlalja a költségvetést. Egy biztos, hogy a VB nem fogja terhelni a MÍSZ
költségvetését.
Kalácska Zsolt: Az ellenőrző testület a jövő évben meg fogja vizsgálni a VB költségvetését is, és
akkor lehet majd szemléltetni a kiadási-bevételi oldalt.
Szedlár János: Próbáljuk nyereségessé tenni a VB-t, mert szeretnénk a szövetség jövőjét stabil
alapokra helyezni. További felszólalások hiányában szavazásra bocsájtja a napirendi pont elfogadását.

Határozati javaslat

Az Elnökség 2015. évi költségvetési tervének elfogadása

Az Elnökség 2015. évi költségvetési tervét a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

7. Törlések, tagfelvételi kérelmek elbírálása
Szedlár János ismerteti a napirendi pontot és tájékoztatja a közgyűlést, hogy a napirendhez
kapcsolódó írásos anyag megküldésre került a tagok részére. A tagfelvételi kérelmekről a közgyűlés a
felvételi kérelmet követő első közgyűlésen határoz. A csatlakozási kérelmet benyújtók közül mindenki
teljesítette a MÍSZ alapszabályában rögzített feltételeket, ezért kéri a közgyűlést, hogy fogadják el a
csatlakozási kérelmeket.

Határozati javaslat

Tagfelvételi kérelmek elfogadása

A tagfelvételi kérelmeket a Közgyűlés egyhangúan elfogadja.

Új tagegyesületek:
1. MAVIR Sport Egyesület
2. Farkas Falka ISE
3. Vecsési Sport Egyesület
4. Griff Íjász Egyesület
5. Ikarus BSE
6. Matyóföldi Íjász Egyesület
7. Cserszegtomaji Sport Klub
8. Soproni Rendészeti Sportegyesület
9. Győrszemere KSK- Főnix Íjász Szakosztály
10. Kanizsa Íjász Egyesület
Szedlár János tájékoztató jelleggel megemlíti a tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban,
hogy a MÍSZ elnöksége 12 egyesület esetében hozott határozatot. 30 nap áll rendelkezésükre, hogy
rendezzék tartozásukat, ellenkező esetben törlődnek a szövetség nyilvántartásából.
Szedlár János megköszöni a résztvevők jelenlétét, türelmét, munkáját, majd berekeszti a Közgyűlést.

k.mf.
…………………………………………………
Csikós Norbert jegyzőkönyvvezető

………………………………………………

…………………………………………………

Laboncz Csaba jegyzőkönyv hitelesítő

Máté Gyöngyi jegyzőkönyv hitelesítő

