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Bemutatkozó levél a 2014. november 8-i közgyűlésre 

 

Bártfai Márton vagyok, 2012 óta a MESZ elnökségének tagja, valamint a Pénzügyi Bizottság 

vezetője. Előtte két éven keresztül a MESZ Felügyelő Bizottságának tagja voltam. 

Közgazdász vagyok, adószakértő és könyvvizsgáló. Szakmámból adódóan az elnökségen belül 

eddig is leginkább a gazdasági, pénzügyi kérdésekkel foglalkoztam. Lemondásomhoz – 

ahogyan úgy gondolom a legtöbb elnökségi tag estében is – az vezetett, hogy nem sikerült az 

elnökségen belül olyan munkamegosztást kialakítanunk, amely az eredményes 

munkavégzéshez elengedhetetlenül szükséges lett volna. Ebben – ha talán nem is azonos 

mértékben – mindannyiunknak megvan a maga felelőssége. Úgy ítéltem/ítéltük meg, hogy 

ezt a magyar evezőssport érdekében nem szabad tovább így folytatnunk. 

Amennyiben a Közgyűlés továbbra is méltónak tart az elnökségi tagságra, úgy a jövőben is a 

gazdasági kérdésekre szeretném a munkámban a hangsúlyt fektetni. Nehéz körülbelül egy 

oldalon összefoglalni amit gondolok, de megpróbálkozom vele. Szeretném, ha alapvetően 

megváltozna a jelenlegi működési rend. Nem az elnökségnek kell eldöntenie, mire és 

mennyit költsön a Szövetség a rendelkezésre álló – döntően az államtól származó – 

forrásokból. Úgy képzelem el a Szövetség működését (gazdasági értelemben), hogy  

1. a Szövetség világosan bemutatja a kluboknak a rendelkezésre álló kereteket 

(tulajdonképpen a tervezhető bevételeket, megjelölve közülük azokat, amelyek 

szabadon, illetőleg azokat is, amelyeket csak bizonyos korlátozásokkal – például csak 

edzőtáborozásra stb - lehet felhasználni, vagyis elkölteni).  

2. számszerűsítve be kell mutatni a kluboknak az éves működés „kötelező” kiadásait 

(például a szövetségi iroda működésének költségét, a Szövetség által rendezendő 

versenyek költségeit, konkrétan a jövő évre vonatkozóan a kvalifikációs VB és a 

felkészülési versenyek, edzőtáborok költségeit, a korosztályos világ- és felkészülési 

versenyek és edzőtáborok költségeit stb). Ezeket is jóvá kell a kluboknak hagyniuk! 

3. az Elnökség a fennmaradó „szabad” források felhasználására alternatív javaslatokat 

fogalmaz meg (szintén számszerűsítve), megjelölve az elérendő célt.  

4. A javaslatok alapján a klubok döntsék el, milyen célokat preferálnak, mely programok 

megvalósítását támogatják, és erre mennyi forrást szánnak felhasználni a 

költségvetésen belül. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy lehetőségeink határain belül minél inkább a klubok 

működését, fejlődését kellene támogatni, a rendelkezésre álló források minél nagyobb 

hányadát erre kellene felhasználnunk.  

5. A klubok stratégiai döntése alapján készülhet el csak az éves költségvetés, amely 

alapján a Közgyűlés jóváhagyása után az Elnökségnek működtetnie kell a sportágat. 
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Az Elnökség felelőssége, hogy a klubok által meghatározott, a jóváhagyott éves 

költségvetésben megfogalmazott – és nem a Közgyűléssel formálisan jóváhagyatott!!! – 

feladatait minél hatékonyabban lássa el, és a végrehajtásról számoljon be a kluboknak. 

Az elmúlt időszakban – hosszú évek óta - „következmények nélküli” elnöksége volt a 

sportágunknak. Ez alatt azt értem, hogy bármilyen rossz döntések születtek, bármennyi kárt 

okozott bárki a Szövetségnek, akár szándékosan, akár pusztán hibás döntések révén, azt 

következmények nélkül megtehette. Olyan működési modellt kell kialakítani, hogy erre a 

jövőben ne kerülhessen sor. Ez megítélésem szerint csak úgy lehetséges, ha minden 

területnek felelőse van, akin a döntések számon kérhetők. Legyen az egy kétszeres áron 

megvásárolt repülőjegy, a versenyre el sem utazott sportolók repülőjegyének és 

szállásköltségének kifizetése, bármi. De ugyanígy igaznak kell lenni ennek az elvnek a 

sportszakmai döntésekre is. Fogalmazhatok egyértelműbben is: nagyon gyorsan meg kell 

szüntetni a sokszor a törvénytelenség határát súroló működéshez vezető gyakorlatot.  

Ki kell alakítani egy stabilan, jól működő irodát. Félévente változó főtitkártól, valamint irodai 

alkalmazottaktól nem lehet normális működést elvárni. Nem szabad szem elől téveszteni, 

hogy a hatékony működés kulcskérdése a szövetség főtitkára. A tisztességesen kialakított 

működési elvekhez a döntések során mindvégig következetesen ragaszkodni kell. Ha például 

a főtitkárral szemben alapvető elvárás a kommunikációra képes idegen nyelvismeret, akkor 

nem lehet senkit felvenni, aki egyáltalán nem beszél idegen nyelvet stb.  

A napi működés terén ezeket a feladatokat tartom elsődlegesen és haladéktalanul 

megoldandónak.  

Szeretném megköszönni, hogy két és fél éven keresztül az Elnökség tagja lehettem. Az 

elnökségi tagságnak számomra csak akkor van értelme, ha közös munkánk eredményeként a 

sportág és nem utolsó sorban a klubok fejlődni tudnak. Ehhez a fentiekben röviden leírt 

változásokat elengedhetetlennek érzem.  

 

Győr, 2014. október 20. 

 

 

Bártfai Márton 


