MAGYAR VÍVÓ SZÖVETSÉG
Elnökségi ülés -2015. 11. 17.
10/2015. ELNÖKSÉGI EMLÉKEZTETŐ

Készült az MVSZ elnökségének 2015. 11. 17. napjára, a Magyar Sport Háza IV. emeleti
tárgyalójában (XIV. Budapest, Istvánmezei út 1-3) összehívott ülésén.
Jelen vannak: Csampa Zsolt, Imre Géza, dr. Kamuthy Jenő, Szlovenszky Lajos, Dani
Gyöngyi, Galli Zsolt, László Dezső, Gémesi Csaba, dr. Máttyus Ádám, dr. Nagyházi Zoltán,
Varga Zsolt (később érkezett)
Meghívottként: Polgár Pál, Udvarhelyi Gábor, Szetey András, Dancsházy-Nagy Tamás, dr.
Fejes Judit.
Csampa Zsolt elnök úr megállapította, hogy 10 elnökségi tag van jelen, így az elnökség
határozatképes.
1/2015/10 számú Elnökségi Határozat (10 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a jegyzőkönyvvezető személyét és a hitelesítésre felkért
személyeket a javaslat szerint egyhangúan elfogadta. (jgyk.vezető: Keresztesi Éva,
jegyzőkönyv hitelesítő: dr. Kamuthy Jenő, László Dezső)
Megérkezett Varga Zsolt, így az elnökség létszáma 11 főre emelkedett.
Csampa Zsolt elnök javasolta a napirendi pontok kiegészítését az alábbi napirendi
pontokkal:
-3. napirendi pontként tárgyalja az elnökség a „Döntés a Kiemelt Sportágfejlesztési
Program 2016 évi keretszámairól” című napirendi pontot.
-4. napirendi pontként tárgyalja az elnökség a „A 2015. évi eredményességi támogatási
javaslatok módosításának elfogadása” című napirendi pontot.
-5. napirendi pontként tárgyalja az elnökség a „Döntés a 2015 évi felnőtt és utánpótlás korú
év sportolója előterjesztésről”
2/2015/ 10. számú Elnökségi Határozat (11 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a napirendi pontok módosítását és a napirendi pontokat
egyhangúan elfogadta.

Napirendi pontok:
1. Döntés a fogyatékkal élő sportolók Gerevich - ösztöndíjának módosításáról a 2015.
július 01-2015. december 31. terjedő időszakra.
2. 2016. évi Kiemelt Edzői Program előterjesztésének elfogadása.
3. Döntés a Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2016. évi keretszámairól
4. A 2015. évi eredményességi támogatási javaslatok módosításának elfogadása
5. Döntés a 2015 év felnőtt és utánpótlás korú „Év sportolója” előterjesztésről
6. A tőr szakág 2015-2016 évi versenynaptárának módosítása
7. Tájékoztató a FIE novemberi kongresszusán előterjesztésre kerülő magyar
javaslatokról
8. Ad hoc bizottság felállítása Kovács Tamás média nyilatkozatával kapcsolatosan
9. Egyebek
1.) A 2016 évi Kiemelt Edzői Program előterjesztésének elfogadása
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai az ülés elején megkapták)
Csampa Zsolt elnök úr elmondta, hogy az előterjesztés egy tervezet a keretszámok
ismerete nélkül. A MOB fog dönteni. Valószínű csökkenteni fog.
Kérdések, észrevételek.
dr. Máttyus Ádám megkérdezte, hogy Szabó Bence mellett miért nincs megnevezve
versenyző.
dr. Csampa Zsolt válaszában elmondta, a szövetség a MOB-ra bízza, hogy Szatmári
Andrásnál kit nevez meg.
Szetey András válogatott menedzser elmondta, a szövetség tavaly is előterjesztette Szabó
Bencét a Kiemelt Edzői Programba, de a MOB kihúzta.
Csampa Zsolt véleménye szerint mind a két edzőt ki fogja venni a MOB a programból,
mert MOB alkalmazottak. Elmondta, hogy a szövetségi kapitány javaslata Somlai Béla
tekintetében nem felel meg a szabályzatnak.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, ő azt az infót kapta, hogy nem kaphatja
az idei összeget, ezért 600.000 Ft-ot javasolt, de személy szerint ő szeretné, ha az olimpiáig
kapná a jelenlegi összeget, mert azt nem a versenyzője, hanem az eredmény után kapja.
Szlovenszky Lajos elmondta, hogy egy életpálya modellt próbálnak ezzel a programmal
beindítani, de véleménye szerint konfrontációt okoz az edzők között a jelenlegi javadalmazás.
Egy versenyző eredménye jobban számít, mint aki negyven gyerekkel foglalkozik. Éppen
ezért a végsőkig kitartanak egy versenyző mellett. Szerinte ez nem jó út.
Gémesi Csaba megkérdezte, hogy Decsi Andrásnak meg van-e az megfelelő edzői
végzettsége?
Csampa Zsolt válaszában elmondta, hogy a jelenlegi végzettsége nem elég, ezért most
végzi a FIE nemzetközi edzőképzőjét, amit a MOB el fog fogadni.

dr. Nagyházi Zoltán a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy véleménye szerint
kiszélesített bázis létrehozása nélkül a sportág nagy bajban lesz, bármennyi pénzt is adnak az
edzőknek. Szerinte most minden pénzt az utánpótlásra kellene fordítani, mert nem lesznek
vívók.
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, a sportág problémája, hogy nincs
edzőképzés, s kevés az edző. Több külföldi edző jelezte, hogy haza szeretne jönni. Ez komoly
feladat, újra kell építkezni.
Csampa Zsolt elnök hozzátette, hogy több külföldön dolgozó edző megkereste őt, előre
megmondva, hogy mennyi pénzért jönnének haza. De először klubot kell találniuk.
Szlovenszky Lajos szakmai alelnök elmondta, 80 iskolában indult el a vívás oktatás.
Felhívta a figyelmet, amennyiben nem tudunk megfelelő edzőket bevinni az iskolai vívásba
össze fog omlani a rendszer. Véleménye szerint korosztálynak megfelelő képzés,
továbbképzés kell, meghatározott tematikával, és akkor eladható lesz a vívás.
Szetey András válogatott menedzser javasolta, hogy Marco Goncalves juttatása legyen
megemelve. Versenyzője VB döntős volt és 4. lett a csapat a VB-n.
Polgár Pál főtitkár a napirendhez kapcsolódóan elmondta, hogy a KEP az elmúlt négy év
eredményeit veszi alapul, az egy évben elért eredményért Gerevich Ösztöndíj jár.
Szlovenszky Lajos szerint az elvégzett munkáért fizetés jár, míg az eredményért jutalmakat
kellene kapniuk az edzőknek.
Csampa Zsolt szavazásra javasolta az előterjesztést két módosítással. Somlai Béla kard
fegyvernemi vezetőedző összegét 800.000 Ft-ról 1.000.000 Ft-ra, míg Marco Goncalves
250.000 Ft összegét 300.000 Ft-ra. Ez 250.000 Ft-al emeli meg az előterjesztés keretösszegét.
3/2015/10. számú Elnökségi Határozat (10 igen, 1 tartózkodás dr. Nagyházi Zoltán)
Az MVSZ elnöksége a Kiemelt Edzői Programra vonatkozó előterjesztést az alábbi
módosítással elfogadta.
-Somlai Béla 1.000.000 Ft
-Marco Goncalves 300.000 Ft
2.) Döntés a Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2016. évi keretszámairól
(az írásos előterjesztést az elnökség tagjai az ülés elején megkapták)
Az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel nem volt.
4/2015/10. számú Elnökségi Határozat (11 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a Kiemelt Sportágfejlesztési Program 2016. évi keretszámaira
vonatkozó előterjesztést módosítás nélkül egyhangúan elfogadta.
3.) A 2015. évi eredményességi támogatási javaslatok módosításának elfogadása
Polgár Pál főtitkár tájékoztatta az elnökséget, hogy jogszabályváltozás miatt van szükség
az elnökség által már korábban elfogadott javaslatok módosítására. Minden eredmény után
100 % jár, ebből 50 % jár az edzőnek.

5/2015/10. számú Elnökségi Határozat (11 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a 2015 évi Junior Európa és Világbajnokságon, valamint a 2015.
évi Felnőtt Európa-bajnokságon érmes helyezést elért versenyzők és a felkészítésükben részt
vevő sportszakemberek eredményességi támogatására vonatkozó módosított előterjesztést
egyhangúan elfogadta.
4.) Döntés a 2015. év felnőtt és utánpótlás korú „Év sportolója” előterjesztésről
Polgár Pál főtitkár elmondta, az idei EB-VB eredmények alapján a szövetség felnőtt
korosztályban 2015 év legeredményesebb női sportolójának Szász Emesét és Márton Annát,
míg a legeredményesebb férfi sportolójának Imre Gézát jelöli, csapatban a férfi kard csapatot.
Utánpótlás korosztályban, egyéniben Márton Annát és Bányai Zsombort, míg csapatban a
junior női kard és a junior férfi párbajtőr csapatot jelöli.
Szetey András megjegyezte, hogy 1-1 versenyzőt és 1 csapatot kell jelölni.
6/2015/10. számú Elnökségi Határozat (10 igen, 1 tartózkodás Imre Géza)
Az MVSZ elnöksége a 2015 év felnőtt és utánpótlás korú „Év Sportolójára” vonatkozó
előterjesztést az alábbiak szerint elfogadta
- Felnőtt korosztály
női: Szász Emese és Márton Anna, férfi: Imre Géza
csapat: férfi kard csapat
- Utánpótlás korosztály
női: Márton Anna, férfi: Bányai Zsombor
csapat: junior női kard csapat és a junior férfi párbajtőr csapat
5.) A tőr fegyvernem versenynaptárának módosítása
Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány elmondta, hogy a tőr szakág kéri a kadet országos
bajnokság időpontjának módosítását a február 06-07-i hétvégére.
Csampa Zsolt elnök megkérdezte, szakmailag mi indokolja, hogy 20 nappal az EB előtt
legyen még verseny? Ez a költségvetés tervezésénél sem szerencsés.
dr. Máttyus Ádám elnökségi tag megjegyezte, hogy kard szakágban is az utolsó pillanatban
módosult egy verseny időpontja, korábbra került, ami miatt több versenyzőnek most gondja
van a sportorvosi igazolás intézésével.
Polgár Pál főtitkár elmondta, hogy a sportorvosi problémát meg fogja beszélni dr. Téglásy
György keretorvossal.
7/2015/10. számú Elnökségi Határozat (10 igen, 1 tartózkodás Csampa Zsolt)
Az MVSZ elnöksége a tőr fegyvernem 2015-2016 évi versenynaptárának
módosítására vonatkozó előterjesztést az alábbiak szerint elfogadta.
- a kadet tőr országos bajnokság időpontja 2016. február 06-07.

6.) Tájékoztató a FIE novemberi kongresszusán előterjesztésre kerülő magyar javaslatokról
dr. Kamuthy Jenő ismertette röviden a legfontosabb javaslatokat. Polgár Pál főtitkár pedig
a elmondta, hogy a kongresszus után a határozatokat a szövetség lefordítja és közzé teszi a
honlapján, valamit értesíti a szakosztályokat és az edzőket.
Kérdés, észrevétel nem volt.
8/2015/10. számú Elnökségi Határozat (11 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége a FIE novemberi kongresszusán előterjesztésre kerülő magyar
javaslatokról szóló tájékoztatást egyhangúan tudomásul vette.
7.) Ad hoc bizottság felállítása Kovács Tamás média nyilatkozatával kapcsolatban.
Csampa Zsolt elnök Kovács Tamás média nyilatkozata kapcsán elmondta, hogy ő
meghallgatta mind a főtitkár urat, mind az esztergomi egyesület vezetőjét, ezután ő tett egy
nyilatkozatot az ügyel kapcsolatosan a „facebook” oldalán. Ezzel ő lezártnak tekinti az ügyet,
nem tartja szükségesnek ad hoc bizottság felállítását.
Polgár Pál főtitkár a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy Kovács Tamás állításai nem
állják meg a helyüket, s ha szükség van rá, ő ezt be is tudja bizonyítani.
9/2015/10. számú Elnökségi Határozat (11 igen, egyhangú)
Az MVSZ elnöksége egyhangúan elfogadta, hogy Kovács
nyilatkozatával kapcsolatban nem hoz létre ad hoc bizottságot.

Tamás média

8.) Döntés a fogyatékkal élő sportolók Gerevich-ösztöndíjának módosításáról a 2015 július
01-2015. december 31-ig terjedő időszakra.
Polgár Pál főtitkár elmondta, a MOB 2015. november 3-i ülésén a Magyar Paralimpiai
Bizottság javaslata alapján döntött arról, hogy a Magyar Vívó Szövetség paralimpiai kerettag
sportolók és a felkészítésükben közreműködő sportszakemberek Gerevich-ösztöndíj
keretösszegét 2015. július 01 és 2015. december 31 közötti időszakra mindösszesen
1.475.000. –Ft összeggel megemeli. Ennek felosztására a szövetségnek kell javaslatot tennie.
Két javaslat születetett, az egyik a szövetség javaslata, a másik a kerekesszékes bizottság
javaslata.
László Dezső a Kerekesszékes Bizottság vezetője tájékoztatta az elnökséget a
kerekesszékes bizottság javaslatáról, mely szerint Krajnyák Zsuzsának 160 ezer Ft, Osváth
Richárdnak és Dani Gyöngyinek 120 ezer Ft, Hajmási Évának 60 ezer Ft ösztöndíjat javasolt,
mert ők adják az kerekesszékes eredményeket. Krajnyák Zsuzsa kiemelkedő helyet foglal el a
kerekesszékes vívók között, rajta múlik az eredményesség.
Csampa Zsolt elnök megkérdezte a kerekesszékes kvalifikációs esélyeket.
László Dezső elmondta, hogy öt ember esélyes a kvalifikációra, mint az öt szerepel az
ösztöndíj javaslatban. Krajnyák Zsuzsa, Osváth Richárd, Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Veres
Amarilla.

Csampa Zsolt elmondta, hogy neki a főtitkár úr javaslata mely szerint Krajnyák Zsuzsa
145.000, Osváth Richárd 120.000, Dani Gyöngyi 120.000, Hajmási Éva 60.000 és Veres
Amarilla 51.000 neki jobban tetszik, mert kiegyensúlyozottabb.
Szetey András válogatott menedzser a napirendi pont kapcsán hozzátette, hogy ez az
ösztöndíj 2015 év 2. félévére jár, akkor ennek a félévnek az eredményeit kellene figyelembe
venni.
dr. Kamuthy Jenő a napirendi pont kapcsán megjegyezte, hogy a kerekesszékes vívók
méltatlanul alacsony díjazásban részesülnek az épekhez képest, s ez ellen fel kellene szólalnia
a szövetségnek.
László Dezső a napirend kapcsán új javaslatot terjesztett elő az elnökségnek, mely szerint
Krajnyák Zsuzsa 150.000, Osváth Richárd 117.000, Dani Gyöngyi 117.000, Hajmási Éva
60.000 és Veres Amarilla 52.000 Ft ösztöndíjban részesülne. Az edzőknél Feczer Viktor
110.000, Beliczay Sándor 75.000, Pákey Béla 25.000 és Erdei Péter 20.000 Ft ösztöndíjban
részesülne.
10/2015/10. számú Elnökségi Határozat (10 igen, 1 tartózkodás Dani Gyöngyi)
Az MVSZ elnöksége a fogyatékkal élő sportolók Gerevich ösztöndíjának
módosításáról szóló előterjesztést a 2015. július 01-2015. december 31. terjedő időszakra
vonatkozóan az alábbiak szerint elfogadta:
Versenyzők: Krajnyák Zsuzsa
150.000.Osváth Richárd
117.000.Dani Gyöngyi
117.000.Hajmási Éva
60.000.Veres Amarilla
52.000.Edző:
Feczer Viktor
105.000.Beliczay Sándor
80.000.Pákey Béla
25.000.Erdei Péter
20.000.9. Egyebek
Készítette: Keresztesi Éva

……………………………………….
hitelesítő
dr. Kamuthy Jenő

…………………………………………….
hitelesítő
László Dezső

