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A Szövetség feladatainak helyi ellátásához régiós bizottságot hozott létre. 

Régiók 

Régiós Bizottság elnök 

Régióvezetők 

 A Magyar Íjász Szövetség Szervezeti felépítéséből adódó régióvezető, a Szövetség 

Elnöksége által kinevezve. A Régióvezetői poszt társadalmi megbízatás, azért részére külön 

díjazás nem jár csak régióvezető feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerülő költségek, 

költségelszámolás alapján folyósíthatóak. Munkáját a Régiós Bizottság Elnöke koordinálja, 

szintén ezen személy felé tartozik beszámolási kötelezettséggel. Leváltását a regionális 

tagegyesületek több mint fele is kezdeményezheti, amennyiben bizonyíthatóan nem folytat 

hatékony munkát és az nem a MÍSZ irányelveivel megegyező. Megbízatásának visszavonását, 

a Régiós Bizottság elnöke kezdeményezheti, azt a Szövetség Elnöksége hagyhatja jóvá ugyan 

úgy mint saját akaratából való lemondását. Kinevezése a megbízatás Elnökség általi 

visszavonásáig érvényes. Munkájának alapvető feltétele a pártatlan, személyektől és 

érdekektől való teljes függetlenség. Feladata a MÍSZ irányelvei alapján a regionális 

együttműködés felépítése és ennek hatékony működésének építése. 

A régió szervezeti felépítése 

A régiókat az ott működő MÍSZ tagsággal rendelkező íjász sportszervezetek működtetik a 

MÍSZ alapszabályában meghatározott feltételekhez igazodva. A regionális egyeztetést a 

régióvezető hívja össze évente minimum egy alkalommal. (Esetleges szavazás esetén minden 

egyesület képviselőjének egy szavazata van. Kérdéses esetekben a felettes Regionális 

Szakmai Bizottság Elnöke segít a döntésben.) 

- Szavazategyenlőség esetén a régióvezető dönt.  

- Jelen kell lennie a Régiós Vezető Edzőnek. 

- Az egyeztetésekről beszámolót készíteni a megjelenni nem tudott Tagegyesületi 

Vezetőnek. 

- Az egyeztetésen elhangzottakról a Tagegyesület Vezetőjének illetve ott megjelent 

képviselőjének beszámolót készíteni Tagsága felé.  

 

 

Régióvezető feladatai: 

 

1. Koordinálja és összehangolja az adott régióban tevékenykedő regionális tagegyesületek 

szakmai munkáját. 

 

2. Elkészíti a régió versenynaptárát és azt naprakészen továbbítja felettese felé. A 

tagegyesületek vezetőivel egyeztet és a beérkezett versenyrendezési igényeket jóváhagyja az 

elfogadott előírások alapján valamint azokat továbbítja a Szövetség irodája felé. Minden 



elutasított versenyrendezési kérelmet meg kell indokoljon, döntését közölnie kell az 

érintettekkel. A regionális versenynaptárak elkészítésének ideje az Országos MÍSZ 

versenynaptár elkészülését és nyilvánosságra hozását követő 45 napon belül az ott található 

versenyekhez igazodva. 

 

3. Minden év első negyedévében összehívja a regionális tagegyesületek vezetőit, regionális 

fórumot szervez. Összehívja az egyeztetést. Az egyeztetés időpontja előtt legalább két héttel 

az egyeztetésre kerülő témák  megnevezésével meghívót küld az egyesületek részére, esetleg 

csatolva a tárgyalt dokumentumot, hogy arra a Tagegyesületi Vezetők, képviselők felkészülve 

érkezhessenek. Az egyeztetésekről az általa jelenlévő felkért személy jegyzetet készít, melyet 

3 napon belül továbbít a Régió Vezetőjének. (Esetleg hangfelvételen kerül rögzítésre az 

egyeztetés.)  

Az egyeztetésen felmerülő kérdésekre, feladatokra lehetőségein belül megoldást talál, vagy 

továbbítja feletteséhez. 

   

4. Koordinálja a regionális képzéseket, instruktorképzést, BTE képzést, bíróképzést. 

 

5.Ellenőrizheti adott régió versenyeit, (OB, Kvalifikációs versenyek, Suli Íjász Bajnokság 

regionális fordulóját, egyéb regionális versenyek.) 

 

6. Kinevezéséből adódóan ellenőrzési jogkörrel rendelkezik a Szövetség tagegyesületei által 

szervezett versenyek tekintetében. Ellenőrzési jogosultságát a Szövetség által kiállított 

régióvezetői plasztikkártyával igazolja. Intézkedéséről jegyzőkönyvet köteles készíteni, azt a  

Régiós Bizottság Elnökének kell továbbítsa. (jegyzőkönyv mellékleten) 

 

7. Koordinálja, esetleg segíti a Régiós Vezető Edző, régióra kivetítve a Szövetség központi 

utánpótlás, regionális válogatott rendszerének működését. Biztosítja tagegyesületek által 

támasztott képzési igények megvalósulását.  

 

8. Szükség esetén a Régiós Vezető Edző munkájába bevon regionális szakági referenseket.  

 

9. Létrehozhat, kezdeményezhet a tagegyesületekkel közösen szakáganként, évenként egy 

regionális bajnokságot esetleg  bajnokság sorozatot és koordinálja a MÍSZ irányelvei alapján 

a regionális bajnokságok lebonyolítását, ahol regionális bajnoki címek kerülnek kiosztásra.   

 

10. Kapcsolattartás lehetőségeihez képest a helyi médiával: TV, rádió, internetes portál, stb. 

Kizárólag a régió íjász szakmai ügyeiről adhat tájékoztatást. Amennyiben van régiós honlap, 

ehhez az aktuális információk biztosítása. 

 

11. Munkáját minden esetben körültekintően, a Szövetség érdekeinek megfelelően végzi. 

Részt vesz a MISZ által szervezett rá vonatkozó egyeztetéseken. 

 

12. A régió zavartalan és hatékony munkáját elősegítve a Régió Vezető köteles a 

tagegyesületek hatékony összmunkáját hátráltató ( zavart keltő, bomlasztó, tagegyesület vagy 

annak tagja. Tagegyesület vagy annak tagjának, egyesületi vezetője,  régió vezető rossz hír 

keltése, sértése. A MÍSZ irányelvei ellenes magatartás és arra való felbujtás … stb… ?) 

tagegyesület vagy annak tagja tevékenységéről jegyzőkönyvet készíteni a panasszal élő 

személy vagy egyesület jelzése alapján és azt a Regionális Bizottság Elnökének és az Etikai- 

és Fegyelmi Bizottságnak megküldeni szankcionálás céljából.  

 

 



Tagegyesületekre vonatkozó általános rendelkezések :  

- A regionális gyűlés által hozott határozatokat kötelesek betartani,az esetleges 

feladatokról a régióvezetőnek beszámolni,Őt tájékoztatni.  

- A régióvezető által kért egyesületi adatokat időben, maradéktalanul szolgáltatni.  

- Figyelemmel kíséri a versenynaptárat és az ütközéseket elkerülve a régió más 

tagegyesületei és az országos versenynaptárban szereplő versenyek ütközését 

elkerülve határozzák meg a versenyeik időpontját és azt a régióvezető által 

meghatározott időpontig továbbítja felé. 

- A MÍSZ irányelveit figyelembe véve a régió többi tagegyesületeivel és vezetőjével 

elsősorban a régió íjászait figyelembe véve a magyar íjászat és íjászsport 

népszerűsítésén, fejlesztésén dolgoznak. 

 

 

Az információ áramlási rendje: 

- Egyesületi tag > Egyesületi vezető > Régióvezető > Régiós Bizottság elnök 
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