
Tisztelt Veterán Vívó Sporttársaink! 
 
Mint a Magyar Vívó Szövetség égisze alatt működő veterán bizottság tagjai  

kötelességünknek érezzük, hogy tájékoztassunk benneteket arról, 
hogy ismereteink szerint 2020. augusztus 11-e óta a Szakszövetség elnökségének döntése alapján 
megváltozott a Veterán Bizottság összetétele, oly módon, hogy a Veterán Bizottság elnökeként Dr. 
Vitályos Eszter került kinevezésre, aki maga mellé még Selmeczi Tibor sporttársunkat hívta be a tagok 
sorába. 
A 2020. évi tisztújítás keretei között a különböző bizottságok tagjait is újra kellett választani. Mivel mi 
a változásról nem kaptunk információt, ezért szakmai munkánkat még a kialakult járványhelyzet 
mellett is folytattuk és december 28-án tíz határozathozatal kereti között zártuk a 2020. évet, 
készítettük elő a 2021. évi időszakot, kiemelt figyelemmel arra a tényre, hogy a költségvetésünket 
naptári évre kell elkészítenünk. 
2020. december 30-án egy magánbeszélgetés keretei között értesültünk arról a tényről, hogy a 
bizottság elnökének személye már megváltozott. Némi utánajárást követően jutottunk az alábbi 
információhoz a veterán bizottság összetételének vonatkozásában.  
 
43.§ (1) j.  
Veterán Bizottság Tisztség  
Elnök:  Dr. Vitályos Eszter  
Tag:  Boros Péter  
Tag:  Csák Attila  
Tag:  Erdődi Zoltán  
Tag:  Gyurkán Judit  
Tag:  Halmos András  
Tag:  Marczali László  
Tag:  Mészáros József  
Tag:  Németh Árpád  
Tag:  dr. Pap Jenő  
Tag:  Takácsy László  
Tag:  Rejtő Ildikó  
Tag:  Selmeczi Tibor  

 
Minket, mint a megújítás előtti bizottsági tagokat megdöbbentette az a tény, hogy 2020. augusztusa 

óta erről a változásról nem jutott el hozzánk hivatalos, de még csak formális információ sem, bár a 

változás hatálybalépéséről még továbbra sem kaptunk tájékoztatást. 

Kérdésként merült fel bennünk annak a hozzáállásnak az értékelése, hogy a tisztújításról a korábban 

megválasztott elnök sem előzetesen sem utólag nem kapott tájékoztatást, sőt a tisztújítást követő 141 

napon át nem került arra sor, hogy akár a korábbi elnökkel, akár a bizottság tagjaival a kapcsolatfelvétel 

megtörténjen, vagy legalább egy érdemi ülés összehívásra kerüljön, mindamellett, hogy a mai 

ismereteink szerint már illegitim bizottság a veterán vívás problémáinak megoldásával küzdve 

összességében négy alkalommal is egyeztetett különböző témakörökben, ezek között rögtön 

augusztus második felében a Balaton bajnokság megrendezése tárgyában. 

Úgy ítéltük meg, hogy ez az ügykezelés nem is a bizottsággal szemben, hanem a veterán 

vívótársadalommal szemben antidemokratikus, méltánytalan eljárás volt. Kiemeljük, hogy a 

kifogásunk nem az új elnök személyére, hanem az eljárás módszerére irányul. 

Bizottsági tagként korábbi pozíciónkat bizottsági elnöki felkérésre töltöttük be, azonban a tisztújítás 

keretei között a tagsági részvételre irányuló megkeresést nem kaptunk. 



Az események tükrében, mint a régi bizottság tagjai felvetettük, hogy az elvárható és etikus eljárás 

betartatása érdekében lemondunk bizottsági tagságunkról, hogy az új elnök szabadon választhassa 

meg és kérhesse fel azokat a személyeket, akikkel megbízatásának ideje alatt, együtt kíván dolgozni. 

Mérlegeltük azonban a veterán vívás érdekeit, és a veterán sportot egyébként is negatívan befolyásoló 

járványfenyegetett 2020. év után úgy ítéltük meg, hogy a 2020. december 28-ai, feltehetően már nem 

szabályos keretek között megtartott ülésen hozott határozatok hatályosítását el kell érnünk, annak 

érdekében, hogy a 2021. évben megnyíló sport lehetőségeket maximálisan kihasználhassuk, és csak 

ennek a feladatnak alárendelve adjunk hangot az elnökség tisztújító eljárásával szembeni 

kifogásunknak, mindamellett, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy az új elnök is sokat tehet a veterán 

vívás fejlesztése érdekében. 

Bízunk benne, hogy úgy ítélitek meg, hogy az elmúlt mintegy öt évben munkánkat jól, és a veterán 

vívás sikereinek elérése érdekében végeztük. 

Nekünk a Ti részetekről megjelenő megítélés a fontos, és ha megerősítitek felénk irányuló 

bizalmatokat, akkor ez nekünk erőt ad ahhoz, hogy tovább dolgozzunk, és megküzdjünk olyan 

helyzetekkel is, mint amelyet a legutóbbi tisztújításhoz kapcsolódó ügykezelés okozott.  

 

Budapest, 2021. január 06. 

 

 

Rejtő Ildikó   Németh Árpád  Boros Péter Marczali László 

 

 

Gyurkán Judit  Halmos András  Pap Jenő   Csák Attila 

 

 

Mészáros József  Takácsy László   Erdődi Zoltán 

 

 


