Jegyzőkönyv
a Magyar Erőemelő Szövetség elnökségi üléséről
Időpontja: 2015. május 10. de. 10 órai kezdettel
Helyszíne: Budapest, XIV., Istvánmezei út 1-3., a Magyar Erőemelő Szövetség székhelyén
Jelen vannak: a mellékelt jelenlétí ív szerinti tagok és meghívottak
Rónaszéki András elnök köszönti a jelenlévőket, és megnyitja az elnökségi ülést.
Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Javasolja a jegyzőkönyv vezetésére Dittler Annát, hitelesítőkül Fehér Imrét és saját magát.
Az elnökség a javasoltakat egyenként, egyhangúan megszavazza: Dittler Annát a
jegyzőkönyv vezetésére, Fehér Imrét és Rónaszéki Andrást hitelesítőként.
Rónaszéki András elnök ezek után a javasolt napirendi pontokat ismerteti, melyek a
következők:
1. A márciusi Raw EB és az áprilisi Ifi-Junior EB beszámolója
2. A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2015. évi költségvetés-tervezet
3. Versenyengedély díjak, nevezési díjak
4. Szövetségi kapitány, erőemelés
5. 2015. évi versenyek – versenynaptár tervezet
6. Bíróbizottsági javaslat – új bírók
7. Parafekvenyomók
8. Egyebek
Az elnökség a javasolt napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadja.
1. napirendi pont: Ifi-Junior EB beszámolója, beszámol: Rónaszéki András
Az Ifi-Junior Erőemelő Európa-bajnokságra hazai rendezésben, Orosházán került sor.
Általánosságban elmondható, hogy a versenyrendezés nagyon jól sikerült, nem voltak
fennakadások, mint a tavalyi világbajnokságon.
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Sajnálatos azonban, hogy jóval kevesebb volt a versenyző a vártnál, így a rendezvény nem volt
a tavalyi orosházi VB-hez hasonlóan nyereséges, nem volt annyi szponzor sem, a
versenypólókból is sok megmaradt. A technikai felszereltség nagyon profi, de költséges volt.
A verseny eredmények azonban rendkívül jók voltak, a magyar hölgyek megnyerték a
csapatversenyt, nagyon szépen versenyeztek. Rónaszéki András kiemelte Vajda Fanni
munkáját, Köteles Marcsi eredményét. Összeségében 6 arany, 5 ezüst és 4 bronzérem született.
Rónaszéki András ismertette

a március 21-28-án rendezett pilseni Raw Erőemelő EB

eredményeit is. A legkiemelkedőbb teljesítményt Petróczki Magdolna nyújtotta, aki a felnőtt
mezőnyben az abszolút bajnoki címet is megnyerte. Jó volt látni, hogy az első és második
helyért + 84 kg-ban Köteles Mária és dr. Lombosi Melinda versenyzett, de a csapathelyezéshez
hozzájárult Szántó Erika harmadik helyezése, valamint Olajos Tünde és Magyar Edina szép
teljesítménye is.
A férfiak 8. helyezése is jó a 21. induló országból, kiemelte, hogy Schauer Kornél és Sebestyén
Tamás közel álltak a világrekordhoz fekvenyomásban.
Rónaszéki András kéri a beszámolók elfogadását és a jelenlévők hozzászólásait.
Jelenlévők egyhangú szavazással elfogadják a világversenyek beszámolóit.
Schauer Kornél úgy gondolja, hogy a ruhás versenyek egyre kevesebb embert fognak vonzani,
felveti egy általunk rendezendő Európa-bajnokság gondolatát.
Fehér Imre is javasolja más, nemzetközi versenyre jelentkezésünket. Megjegyzi, hogy az
orosházi versenyen nagyon jól működött a technika.
Kromek András nagyon jó eredménynek tartja Schauer Kornél és Sebestyén Tamás
aranyérmét fekvenyomásban. Szintén mellette van magyar rendezésű nemzetközi verseny
gondolatának. Azt javasolja, hogy készüljön előzetes ötletbörze alapján verseny forgatókönyv,
amit közgyűlés elé lehetne terjeszteni. A LED-fallal kapcsolatosan úgy gondolja, hogy saját
erőből, akár projektorok vásárlásával is meg lehet oldani a technikai bázist, sokkal olcsóbban.
Jelenlévők elfogadják az ötletbörze gondolatát és előzetes forgatókönyv készítését.
Határozat született arról, hogy a Magyar Erőemelő Szövetség minden évben pályázik
nemzetközi verseny rendezésére
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2. Napirendi pont: A Szövetség gazdálkodása, szponzorok, 2015. évi költségvetés tervezet
Rónaszéki András elnök elmondja, hogy a Szövetség számláján jelenleg 2 millió Ft
nagyságrendű összeg van. A Világjátékokra 1,5 millió forint összeget kapott a
Szövetség, sajnos, az erre való kiutazás költsége is magas, így nem fordítható
közvetlenül és kizárólag a versenyzők felkészülésére.
Mint az előzőekben, itt is említette, hogy az idei orosházi versenyre kevés volt a
szponzor, és kisebb nagyságrendűek az összegek és támogatások is. Támogató volt
például a Clearwater, ami emelte a verseny színvonalát. Berke Lórándon keresztül
ásványvizes támogató volt.
A Szövetség pénzügyi helyzetét a jelenlegi sok tartozás erőteljesen rontja.
Összességében a tartozások összege 2 millió Ft. A Szövetség sportegyesületeiből és
támogatóiból 4 klub még az éves díjat sem fizette be, így tagságuk december 31-én
automatikusan megszűnik. A támogatók közül is többen nem fizették be a támogatói
díjat.
Van olyan egyesület, amelyik csak azoknak a nevezési díját fizeti be, akik elindultak a
versenyen, pedig a végleges nevezésben szereplő összes versenyző nevezési díját be kell
fizetni, attól függetlenül, hogy elindult-e a versenyző az adott versenyen, vagy nem.
Berke Lóránd első körben felszólítaná őket e-mail-ben vagy levélben, nyilatkozatot
kérve, hogy mikor fizetik be a tartozást.
Jelenlévők egyhangú szavazással elfogadják, hogy első lépésként a tartozással
rendelkező klubokat szólítsa fel a MERSZ a tartozás rendezésére.
3. napirendi pont: Versenyengedély díjak, nevezési díjak.
Az előző ponttal együtt már megtárgyalta az elnökség ezt a pontot is.
4. napirendi pont: Szövetségi kapitány, erőemelés
Jelenleg nincs ifi-junor és felnőtt erőemelésben szövetségi kapitány. Rónaszéki András az
elnökség tagjainak véleményét kéri a kérdés megoldásához.
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Kromek András úgy gondolja, önként kellene jelentkeznie annak, aki a megbízatást
elvállalja.
Schauer Kornél nem hiszi, hogy nagy túljelentkezés lenne a posztra.
Rónaszéki András szerint Szabó Ágnes elsősorban még versenyző
Kromek András kérdezi: mennyire fontos, hogy a leendő szövetségi kapitány sikeres sportoló
legyen?
Fehér Imre szerint mindenképpen legyen sportági jártassága, de nem kell feltétlenül
versenyeznie, és mindenképpen sok idővel rendelkezzen.
Rónaszéki András szétválasztaná a korcsoportokat. Ezt tenné Kromek András is.
5. napirendi pont: 2015. évi versenyek – versenynaptár tervezet
Berke Lóránd folyamatosan figyeli a Masters EB. nevezési határidejét.
A 2016. évi versenynaptár tervezetet a nemzetközi versenyekhez igazodva az eddigiekhez
hasonlóan fogja elkészíteni a Szövetség.
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6. Napirendi pont: Bíróbizottsági javaslat – új bírók
7. Napirendi pont: Parafekvenyomók
A két napirendi pontot együtt tárgyalta az elnökség.
Egyhangú határozat született arról, hogy ne lehessen para fekvenyomó bíró az, aki nem
tett előbb bírói vizsgát a MERSZ-nél.

8. napirendi pont: Egyebek
Rónaszéki András elmondja, hogy júniusban mindenképpen meg kell tartani a közgyűlést. A
2014. év értékelése azonban nem ezen a közgyűlésen történne, hanem az év során megtartandó
második közgyűlésen.
Felmerült az egyéb témák között a tabi versenyen az egyik sportoló részéről történt
fegyelmezetlen magatartás kérdése.

Egyhangú határozat született arról, hogy a klub vezetőjének levelet küld az elnökség, hogy
tartsák be a versenyzés szabályait.
Rónaszéki András a napirendi pontok megtárgyalása után megköszönte a jelenlétet és bezárta
az elnökségi ülést.

k. m. f.

Dittler Anna

Rónaszéki András

jegyzőkönyv vezető

jegyzőkönyv hitelesítő

Fehér Imre
jegyzőkönyv hitelesítő

