Jegyzőkönyv
Készült: 2015. november 14-én, a Magyar Erőemelő Szövetség elnökségi ülésén, a Magyar
Sport Házában (Budapest, XIV., Istvánmezei út 1-3.)
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok és meghívottak
Tárgy: elnökségi ülés
Rónaszéki András elnök köszönti a jelenlévőket.
Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes, az elnökség hét tagjából 5 jelen van.
Javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Dittler Annát, a jegyzőkönyv hitelesítésére Mizsér Pétert
és dr. Budai Balázst.
Jelenlévők egyhangúlag, egyenként megszavazzák a jegyzőkönyv vezetésére Dittler Annát, a
jegyzőkönyv hitelesítésére Mizsér Pétert és Dr. Budai Balázst.
Az elnök ismerteti az ülés javasolt napirendi pontjait, melyek a következők:
1. Az utóbbi időszak EB-VB beszámolói
2. A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2016. évi költségvetés tervezet
3. Versenyengedély díjak, nevezési díjak, 2016.
4. Szövetségi kapitány, erőemelés
5. 2016. évi versenyek – versenynaptár tervezet
6. Parafekvenyomók
7. Egyebek
Jelenlévők egyhangúlag elfogadták az ülés javasolt napirendi pontjait
1. Az utóbbi időszak EB-VB beszámolói
Az elnök kérte a szövetségi kapitányokat, hogy az első napirendi pontban foglaltaknak
megfelelően számoljanak be az elmúlt időszak nemzetközi versenyeiről, illetve a közvetlenül a
Szövetség előtt álló verseny elvárásokról.
Elsőként Kromek András ismerteti a 2015. évi Fekvenyomó Európa Bajnokságon elért
teljesítményeket és összegzi a tapasztalatokat:
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Elmondja, hogy négy érem volt az elvárás a nevezési információk alapján. Látható volt, hogy
a mezőny sokkal erősebb lett az előző évi versenyhez képest, ez minden súlycsoportban
látványosan kimutatható volt.
Nyers Mónika 52 kg-ban második nyomásának technikai hibája miatt (villa érintése) nem
szerezhette meg a bajnoki címet, de egyéni csúcsát beállítva így is dobogós lett.
Lója Krisztina 72 kg-ban becsületesen helytállt, de pontszerző helyet nem sikerült elérnie. A
cél nemzetközi versenyen rutin szerzés volt.
Szabó Ágnes +84 kg-ban indult, két magabiztos nyomás és ruhacsere után a harmadik
nyomása nem sikerült, így az elvárt ezüstérem helyett negyedik helyezést ért el.
Dr. Lombosi Melinda szintén +84 kg-ban nagyon jól szerepelt, új magyar csúccsal, 195 kgmal lett bronzérmes.
A férfiak mezőnyében Sebestyén Tamás (105 kg) esetében az elvárás mindenképpen
pontszerző helyre kerülés volt, esetlegesen dobogós helyezés. Negyedik helyezést sikerült
elérnie,új magyar csúccsal,302,5 kg-os teljesítménnyel. Elmondja, hogy a mezőny a
tavalyihoz képest is rendkívül erős volt, összeségében legalább 20 kg-ot – 5%-ot -erősödött,
az első 5 helyezett 300 kg felett teljesített. Tamásnak ugyan nem sikerült most dobogós helyet
szereznie, de a továbbiakban is minden esélye megvan erre.
Sánta László, 120 kg-ban indult, elvárás volt vele szemben a dobogós hely. Laci kiesett a
versenyből három érvénytelen nyomásával. A kezdősúly megválasztása nem volt megfelelő. A
tehetséges versenyzőnek több hazai versenyen kell rutint szereznie, jól begyakorolt kezdő
súllyal.
Havai Viktor + 120 kg-os versenyzőtől a tisztességes helytállást vártuk el – ezt Viktor
teljesítette is - érmes vagy pontszerző hely nem volt elvárás.
A szövetségi kapitány értékelésében kiemelte Lombosi Melinda és Sebestyén Tamás
eredményét (bronzérem és 4. hely) a rendkívül erős mezőnyben. Teljesítményük egyúttal új
magyar csúcsokat is jelentett.
Összességében úgy gondolja, hogy az elvárásokat ezúttal nem sikerült elérni az idei Európa
Bajnokságon. Felismerve a javítandó területeket, a sportolókkal és edzőkkel megtörténtek az
egyeztetések a változtatásokra, javításokra.
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A csapat a versenyen összetartóan és sportemberekhez méltóan viselkedett, a verseny jó
hangulatú volt. A versenyzők megértették, a jövőben mit kell tenniük, mire kell figyelniük.
Dr. Budai Balázs szeptembertől vette csak át a szövetségi kapitányi feladatokat.

Faragó Péter, a para fekvenyomók szövetségi kapitánya elmondja, hogy a válogatott az egri
Nyílt Erőemelő Európa bajnokságra készül. A hölgyek között csak Mezei Katalin indul. A
férfiak mezőnyében különösképpen számít Tunkel Nándorra és Sas Sándorra. Az elvárás
legalább három érem. Kiemeli, hogy a mezőny rendkívül erős.
Rónaszéki András a beszámolókra reagálva elmondja, hogy az eredmények évről évre
javulnak.
Kéri a jelenlévő elnökségi tagokat a beszámolók elfogadására.
Jelenlévők egyhangúlag elfogadták a szövetségi kapitányok beszámolóit.

2. A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2016. évi költségvetés tervezet
Rónaszéki András elmondja, hogy a Szövetség számláján jelenleg 200.000.- Ft van, de
nagyon sok a klubok tartozása. Jobb helyzetben lenne a Szövetség, ha ezek a tartozások
befizetésre kerülnének.
Elmondja, hogy nem csak szakmai szempontból, hanem pénzügyi szempontból is fontos a jó
sportolói eredmények elérése, mert többek között ezeknek az eredményeknek alapján is
történik
a Szövetség finanszírozása.
Az

éves

támogatás

jelenleg

8.100

Ezer

Ft,

nevezési

díjakból,

tagdíjakból,

versenyengedélyekből mintegy 3 MFt folyik be. Az összegből eleve levonásra kerül az évi
900.000 Ft összegű bérleti díj.
Elmondja, hogy elkészült a 2016. évi költségvetési terv, melyet majd a közgyűlésnek kell
elfogadnia. A költségvetési számok csak irányszámok, mert a készítés időpontjában csak az
előző évi tapasztalatokra lehet támaszkodni.
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A szponzorációval kapcsolatosan elmondja, hogy a Biotech- től összeségében kb. 3.000.000.Ft-ra számíthatunk a következő évben, mely több felajánlásból tevődik össze. Egy kisebb
összeggel – 20.000.- Ft/fő – támogatna 5 fiatal sportolót a Biotech a következő évben, fiatal,
eladható, jó eredményeket elért sportolókról van szó, akik be tudnak számolni
teljesítményeikről. Ez reklám lenne számukra, és természetesen a Szövetségnek is. Ezen kívül
négy nagy verseny névadója és támogatója lenne, és a 10 legjobb férfi versenyzőnek (Wilks
pont alapján) adna támogatást, 30.000.- Ft értékben.
A versenyeken termékeikkel, kóstoltatással részt vennének, az atléták beszámolnának, mit
tapasztaltak a termékek használata során.
Valamennyi versenyzőnek nagykereskedelmi áron árusítanának, és egyedi akciókra is sor
kerülne.
A parafekvenyomók a Scitec-től 200 E Ft-ot, a Magyar Paralimpiai Bizottságtól pedig 480 E
Ft-ot kapnak. A versenyzőknek 500 E Ft összegű pályázati lehetőség is rendelkezésre áll.
A Gerevich ösztöndíjból 250.000.- Ft támogatásban részesülnek a parafekvenyomók, az elnök
kéri, hogy ennek szétosztásáról – ha nem is azonnal – de hozzon majd határozatot az
elnökség.
Rónaszéki András felveti még, hogy jó lenne egy sajtó referens, akik képviselhetné a MOBnál és a nyilvánosság felé a Szövetség érdekeit – javaslata is van: Bányász Árpád (M 1).
Kérdezi, hogy folytassanak- e tárgyalásokat vele, vagy mással?
Kéri a 2. napirendi ponttal kapcsolatos hozzászólásokat.
Kromek András felveti: tisztában van vele, hogy a költségvetés csak tervezet, éppen ezért
javasolja, hogy elnökségi ülésen beszélje meg az elnökség, hogy milyen limiteken belül
történhet változtatás a költségvetési számokon.
Rónaszéki András egyetért a felvetéssel.
Budai Balázs kérdezi, hogy tárgyaljon-e a szponzori támogatásokkal kapcsolatban?
Az elnökség ezek után szavaz a következő két kérdésben, az elnök kérdés feltevésére.
Az elnökség egyhangúan megszavazza, hogy Budai Balázs a szponzorokkal tárgyalásokat
folytasson, a szerződéseket megbeszélje.

Az elnökség egyhangúlag megszavazza a költségvetés közgyűlés elé terjesztését.
-53. napirendi pont: Versenyengedély díjak, nevezési díjak, 2016.
Az elnök kéri a versenyengedély díjak, nevezési díjak, klub tagdíjak összegének átgondolását
a jelenlévőktől, a Szövetség pénzügyi helyzetének javítása érdekében.
Véleménye az, hogy a versenyengedély és nevezési díjakat nem változtatná, de a klubtagsági
díjakat emelni lehetne. Kéri a javaslatokat a tagoktól.
Jelenlévők egyenként javaslatot tettek a nevezési díj változtatására, a többség 18.000.- Ft-ban
állapítaná meg az összeget.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az éves klubtagsági díj emelését 18.000.- Ft-ra.

4. napirendi pont: Szövetségi kapitány (erőemelés)
Rónaszéki András meg van elégedve Dr. Budai Balázs eddigi munkájával, továbbra is
szeretné – a támadások ellenére - , ha ellátná ezt a feladatot. Véleménye szerint Balázs
rendelkezik az azzal a képességgel, hogy átlátja a versenyeken előforduló helyzeteket és képes
a döntésekre.
Aki Budai Balázst támadja, nincs tisztában a szövetségi kapitány feladataival A szövetségi
kapitány nem edzője, nem felkészítője a versenyzőnek, ez a klubok feladata. A szövetségi
kapitány versenyezteti a felkészített versenyzőt. Nagyon fontos, hogy átlássa a nemzetközi
mezőnyt, az adott pillanatban tudjon dönteni, taktikázni.
Budai Balázs elmondja, hogy többször feltette magának a kérdést: vajjon ő megy-e rossz
irányba?
Schauer Kornél Rónaszéki Andrással, szerinte a közgyűlésen beszélni kellene erről. Úgy véli,
hogy a véleményeket nem Balázs ellen irányulónak,

hanem egy bizonyos kör mellett

állásaként kell értelmezni.
Fehér Imre úgy gondolja, meg kell köszönni Budai Balázs működését, aki értelmes, tud
kommunikálni, és nagyon fontos, hogy valóban megvan benne az átlátás képessége.
Eőry Jenő: egyértelműen támogatja Budai Balázst, a MERSZ-nek össze kell zárnia ebben a
kérdésben. Ő is úgy gondolja, hogy nem a szövetségi kapitány az edző. Van egy klubvezetői

felelősség, a klubvezetőknek kell felkészíteni a versenyzőt. A szövetségi kapitánynak jó
szervezőnek, szinte pszichológusnak, pedagógusnak is kell lennie egy személyben, és a
klubvezető nem akadályozhatja meg a munkáját, hanem segítenie kell. A szövetségi kapitány
és
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az edző – akik ismeri versenyzőjét – együttesen kell dolgozzanak a jó eredményért, mindegyik
a maga területén.
Kromek András is megköszöni Budai Balázsnak eddigi tevékenységét. Úgy gondolja,
megbízik benne a Szövetség, és ő is. Az a véleménye, nem fog tudni olyat tenni, ami
mindenkinek megfelel.
Rónaszéki András egyetért a hozzászólásokkal. Elmondja, hogy Pánisz Lacinak az a
javaslata, hogy rendszeresen jöjjenek össze a válogatott keret tagjai a vezetőkkel, a szövetségi
kapitánnyal, együtt beszéljék meg a bő keretet. Kéri az elnökséget a szövetségi kapitány
mandátumával kapcsolatos szavazásra.
Az elnökség egyhangúan dönt Dr. Budai Balázs szövetségi kapitányi megbízatásának
meghosszabbításáról.
5. napirendi pont: 2016. évi versenynaptár
A 2016. évi versenynaptár minden versenyek helyszíneit, időpontjait, egyesével egyezteti az
elnökség.
A helyszínekkel kapcsolatosan Rónaszéki András elmondja, hogy két nagy verseny helyszínéül
MOM felajánlotta budai központját, ezzel kapcsolatosan Buranits Ildikóval folynak a
tárgyalások. Az érdeklődés és részvétel szempontjából nagyon fontos lenne, azt kell vizsgálni,
hogy alkalmas-e a helyszín.
A versenynaptár tervezetben a következő változtatások történtek:
Február 06-07-én Baján Raw Női-Férfi Felnőtt Fekvenyomó és Parafekvenyomó Magyar
Bajnokság és Csapatbajnokság lesz ( a korcsoportokban történt a változás).
április 30-május 1.–én Raw Erőemelő Felnőtt Magyar Bajnokság és Csapatbajnokság, a
helyszíne: Tab,
szeptember 17-18-án: Ifi-Junior-Felnőtt Masters Magyar Bajnokság, feltételesen Budapesten,
ez lehet az egyik MOM verseny,

október 29-30-án lenne az Ifi-Junior-Masters Fekvenyomó Magyar Bajnokság, helyszíne:
Beled.
Három verseny helyszínéről még a következőkben – a jelentkezések alapján – történhet
döntés.
Az elnökség egyhangúlag elfogadta a versenynaptár tervezet fenti változtatásait.
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6. Parafekvenyomók
A fentiekben már megbeszélésre kerültek a para fekvenyomással kapcsolatos kérdések.

7. Egyebek.
A napirendi pontban az átigazolásokkal kapcsolatban merültek fel kérdések. Rónaszéki
András elmondja, hogy akinek nincs a klubjával szerződése, oda igazol, ahova akar. Ha van
szerződés, a nevelési költség akár 300.000.- Ft is lehet.
Dr. Köteles az orvosi készenléttel kapcsolatban ajánlotta fel segítségét. Rónaszéki András
orvosi bizottság létrehozását is javasolja, és kéri a jelenlévőket javaslat tételére, illetve
tájékozódásra a környezetükben.
A napirendi pontok tárgyalása után több kérdés nem merült fel.
Az elnök megköszönte a jelenlétet, és bezárta az ülést.

K.m.f.

Dittler Anna
jegyzőkönyv vezető

Dr. Budai Balázs
jegyzőkönyv hitelesítő

Mizsér Péter
jegyzőkönyv hitelesítő

