Jegyzőkönyv
Elnökségi Ülés 2017. január 6.
Jelenlévők:
Vánky Sebastian elnök, Nagy Gábor elnökségi tag, Máté Gyöngyi elnökségi tag, Makai János
elnökségi tag, Balla Zsolt elnökségi tag, Szentmiklóssy Zoltán elnökségi tag, Csikós Norbert
főtitkár, Windischmann Mercédesz sportigazgató, Zakariás Barbara szakmai munkatárs, Banda
Tibor szövetségi kapitány.
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 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. Javasolja, hogy az
utolsó napirendi pontot vegyék előre, amellyel a tagok egyetértenek.
1. A Sporttörvény változásai, hatása a szövetségre
előadó: Csikós Norbert
Csikós Norbert tájékoztatja az elnökséget a sporttörvény változásairól. Milyen hatása van a
szövetségre és milyen, a közeljövőben elvégzendő feladatok várnak ránk: szabályzatok
megalkotása, módosítása: igazolási és átigazolási, gyermekvédelmi, sportegészségügyi,
nemzeti sportinformációs rendszer átalakulása (versenyengedélyek, sportszakemberek
nyilvántartása).
Minősítési szinteket is előír a sporttörvény, továbbá jogi szakember bevonása szükséges a
dokumentumok megalkotásához.
Határidő: február 15.

2. Versenyengedélyek kiváltásának támogatása 2016-hoz hasonlóan
előadó: Vánky Sebastian
Elkészült a hivatalos nyilvántartásából a 2016.01.01 és 2016.12.31 között kiállított
versenyengedélyek egyesületekre lebontott számának kimutatása, amely alapja a támogatásnak.
Ezt a támogatást az egyesületek kapják a 20/2015 elnökségi határozat alapján.
Javaslat, hogy a MÍSZ iroda által elkészített kimutatás alapján a szövetség támogassa az
előzetesen kiküldött dokumentumban feltüntetett összegekkel az egyesületeket.
1/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy a kimutatás alapján
támogassa az egyesületeket a kiváltott versenyengedélyeik számának arányában.
2/2017 határozat: Az elnökség egységesen elfogadta azt a javaslatot, hogy 2017-ben is
nyújtson támogatást az egyesületeknek a kiváltott versenyengedélyek után, az előzetes
határozat alapján. (20/2015)

3. „Büszkeségeink” közzététele honlapunkon
előadó: Vánky Sebastian
Hiányoznak információ azokról, akik valamit tettek az íjász sportágért.
Javaslat, hogy a már meglévő anyagokat tegye fel a szövetség a honlapra.
az alábbi megjegyzéssel: „a tartalom feltöltés alatt. Amennyiben valakinek van javaslata, 10
soros indoklást küldjön a szövetségnek az esetleges közzététel érdekében.”. Aki a kiküldetési
szintet meglőtte, azt feltesszük.
3/2017: határozat: Az elnökség egységesen elfogadta a javaslatot, hogy a hivatalos
honlapon

a

„Büszkeségeink”-hez

folyamatosan

legyenek

feltüntetve

az

arra

érdemeseknek az adatai.
4. Eseti versenyengedély vagy rajtengedély?
előadó: Vánky Sebastian
A versenyengedélyek újragondolás szükséges a 3 lábú rendszer miatt (versenysport-utánpótlás,
szabadidő, diáksport), mert különböző igények vannak.

Vita arról, hogy van-e létjogosultsága a rajtengedélynek.
Vánky: nem lehet élesen elhatárolni, hogy szabadidősport v versenysport
MJ: a versenyek minősítése legyen
Labi: rajtengedélyhez nem kell sportorvosi
4/2017 határozat: Az elnökség azt a javaslatot, hogy az eseti versenyengedély helyett
rajtengedély legyen, egyhangúan elfogadta, és egyhangúan megszavazta annak 1000 Ftos díját.

5. 2017-es költségvetési terv
előadó: Vánky Sebastian
Bérnövekedés révén költségnövekedés is várható.
2017-ben támogatandó versenyek: Terem EB Orosz V, CEC-ek, Pálya GP, Terep GP, Terep
EB, junior és felnőtt VB Dél-Amerikában lesz.
Vita arról, hogy mi alapján (kiküldetési szint) támogassa a szövetség a külföldi versenyeken
való részvételt.
Nagy G: objektív mércék szükségesek
Javaslat, hogy a tervezetet elfogadja az elnökség.
5/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta a kiküldetéseknek a költségvetési
tervezetét.
6. Új tag javaslata PSZB- be
előadó: Vánky Sebastian
Vánky S: Gajdos Csabát javasolja új PSZB tagnak.
6/2017 határozat: Az elnökség azt a javaslatot, hogy Gajdos Csaba legyen az új PSZB tag,
egységesen elfogadta.

7. Teljesítményalapú támogatás+ bankett
előadó: Vánky Sebastian
Windischmann Mercédesz beszámol a teljesítmény alapú támogatások mértékéről az
eredmények összegzése után.
7/2017 határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy az egyesületek számlázzák ki
a szövetségnek a teljesítmény alapú támogatások után járó összegeket március 31-ig.
Egyesületenként min. 5000 Ft-tól járjon a támogatás.
Vánky S tájékoztatja az elnökséget a bankettel kapcsolatos információkról. Helyszíne az Eleven
Íjászközpont.
Minősítések: A különböző minősítési szintek hogyan legyenek kiadva? Ingyen adjuk vagy
fizetős legyen? Mindenképpen legyen díja, melynek mértékéről később döntünk.
8/2017 határozat: A III, II és I osztály minősítési szintjeit térítés ellenében adjuk ki, és ha
valaki magasabb szintet ér el, akkor az előzőt vissza kell adnia, és kicseréljük. Az A és K
szinteket elérőknek díjmentesen jár, amennyiben kétszer meglőtte az adott szintet.
Egyéb:
-

2016-os kimenő támogatások
A támogatást kapó egyesületeknek/versenyzőknek illene megjeleníteni, vagy nyilatkozataikban
megemlíteni a MÍSZ-t, mint támogatót. Javaslat: Az egyesületi felmérő alapján támogatásban
részesülnek az arra érdemes tagszervezetek, szolgáltatások és áruk formájában, 5 millió Ft
értékig. A támogatáshoz önrészt kell vállalniuk, melynek mértéke szolgáltatás esetén 50%, áruk
esetén 20%.
9/2017 határozat: Azon javaslatot, hogy az egyesületi felmérők alapján, az arra érdemes
tagegyesületek 5 millió Ft összértékben támogatást kapjanak a megfelelő önrész vállalása
mellett, az elnökség egységesen elfogadta.

-

2016-os bejövő támogatások
Következő elnökségire halasztva

-

Létesítményfejlesztés
December végén megkaptuk az erre szánt pénzt. A folytatásról a következő elnökségin tudunk
beszámolni.

- Laboncz Cs. tájékoztatja az elnökséget a jelenlegi szövetségi reklámokról, hirdetésekről
Az Elnök Úr bezárta az ülést.
Budapest, 2017. január 06.

Csikós Norbert
Főtitkár

