
A jelenleg regnáló elnök, Gál András Levente még szinte meg sem melegedhetett a székében, amikor ismét megmé-
rettetik. Legutóbb simán vette az akadályt, igaz, minden elôzmény nélkül került a pozícióba, gyakorlatilag egy prog-
ramot választott meg a közgyûlés, olyat, amelyet – Gál fogalmazott így – még meg kell tölteni tartalommal. Most vi-
szont a saját munkájáról kell számot adnia. Nem is az a valódi kérdés, hogy sikerült-e érdemben tevékenykednie,
hanem az, hogy elhitték-e neki…
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egy társadalmi szervezet életében, de a diktatúrák kora Ma-
gyarországon is lejárt egy ideje, ezért a két kérdés: 1. az el-
nök személye, illetve 2. az elnökség összetétele közül, szerin-
tem az utóbbi a fontosabb. Persze csak akkor, ha mindenki
betartja a játékszabályokat. 

A fentiekbôl azt a következtetést levonni, hogy nincs ér-
demi jelentôsége az elnök személyének, illetve szerepének, el-
sietett és hibás lenne. Nagyon is van. Azt a megfelelô embert
kell megválasztani egy társadalmi szervezet élére, aki minket,
a tagságot képvisel; és akivel azonosulni tudunk. Most négy
évre választunk, ami a legutóbbihoz képest hosszú távnak
számít, és nyilván megfontolt döntést kíván. Minden egyes
szavazatnak jelentôsége van, ezért (is) jó lenne, ha a küldöt-
tek elmennének a közgyûlésre. Amúgy pedig rossz az üzene-
te annak, amikor nincs meg az érvényességhez szükséges (a
lehetséges küldöttek + egy fô) létszám. Akkor is, ha a közgyû-
lés berekesztése után fél órával meg lehet ismételni – akkor
már érvényességi létszámkorlát nélkül – a közgyûlést. A ma-
gyar vitorlázásnak ugyanis minél szélesebb bázissal rendelke-
zô elnökre és és egy jól mûködô elnökségre van szüksége. 

Persze fontos kérdés az is, hogy egy ilyen rendszerû kül-
dött képviselet, ahol a választási jogosultság – kis mértékû sú-
lyozással – a klubok tagjainak létszámával arányos, de az el-
nökválasztást megelôzôen a klubok akár a tagságuk megkér-
dezése (klub közgyûlés) nélkül állíthatnak jelölteket, mennyi-
re tükrözi a tagság akaratát. Hiszen ebben a rendszerben
maguk az egyesületek sem biztos, hogy tisztában vannak a
saját tagságuk véleményével. Ma – úgy tûnik a jelöltállítás és
a választás – sokkal inkább a klubok pénzügyi, gazdasági tö-
rekvéseit tükrözi. 

Ha ilyen kérdés felmerül, akkor jó lenne megkeresni a vá-
laszt is rá. A dilemma eloszlatásában nem segít az MVSz
Alapszabálya, sôt, megerôsít az elôzô feltevésemben: semmi
sem szavatolja, hogy a választás, a lebonyolítás rendje miatt
meg is felel a kitûzött célnak. Persze abban sem láthatunk
tisztán, hogy mi is valójában a cél. De az sem kizárt, hogy
akár meg is felelhet…

Ezért kétségeimmel – szokásom szerint – dr. Hajdu Ba-
lázshoz fordulok, aki a szememben abszolút autentikus a
szövetségi jogi kérdésekben. Hajdu: – Az Alapszabály né-
hány évvel ezelôtti módosításakor felmerült az általad felve-
tett kérdés. Akkor úgy döntöttünk, hogy nem akarjuk »felül-
rôl« meghatározni, miként alakítsák ki a klubok a közgyûlé-
si határozati javaslatokkal, választásokkal kapcsolatos állás-
pontjukat. Annyit tettünk csak, hogy ha egy klubnak több
küldötte is lehet, akkor ezek a küldöttek legyenek is ott a köz-
gyûlésen, és ne csak egy ember – például a klub elnöke – len-
gesse mondjuk a 28 szavazatot tartalmazó szavazólapját,
ahogy ez például a részvénytársaságok közgyûlésén gyakran
elôfordul. A koncepció tehát az, hogy amennyiben egy klub
tagsága úgy érzi, a klubelnök (vagy a küldött) nem a tagság
akaratát képviseli, akkor alulról szervezôdve, a klubon belül
éljenek a klubtagág részére biztosított jogokkal és eszkö-
zökkel, és a klub fórumain (elnökség, közgyûlés) harcolják ki
a véleményük figyelembevételét. Ne a szövetség mondja meg
dedós módon, hogy a klubok házon belül miként alakítsák ki
az álláspontjukat szövetségi témákban. 

Ezek szerint az MVSz közgyûlésen egy-egy nagyobb klub
tagsága akár – egymással vagy a klubvezetés álláspontjával
szemben is – ellentétes elképzeléseket is támogathat. Ez így
lényegesen jobban hangzik, mint sokan gondoltuk, de nem
jelent teljes garanciát a teljes tagság képviselete ügyében.

Elnöki tisztre két jelölés érkezett, társelnökre három: dr.
Kollár Lajos (nem vállalta a társelnöki tisztséget), Papp István
és Wossala György. A tisztújító procedúra az elnök személyé-
nek megválasztásával kezdôdik, majd a társelnök(ök) és az el-
nökség következik. Új név a kalapban Papp Istváné, aki a
Microsoft Magyarország elsô embere. Meglepetés Wossala
György felbukkanása, akit a legutóbbi rendkívüli közgyûlés
fosztott meg ügyvezetôi tisztségétôl. A meglepetést elsôsor-M
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Vajon hány vitorlázó tudja mondjuk Hollandiában vagy Fran-
ciaországban, hogy ki az ottani vitorlás szövetség elnöke?
Szerintem kevesen. És azok, akik tudják sem hiszem, hogy
ezen túl foglalkoznának a dologgal. Szerintem ez így van jól.
Idehaza persze ez is kicsit másként mûködik. Mifelénk egy,
a mostanihoz hasonló, keveseket érintô választás is indulato-
kat kavar. Ha nem is tudatosan, de táborok és ellentáborok
alakulnak. Nem tudom az okát, de egy ideje ez történik,
nemcsak a vitorlássportban, hanem a kevés kivételtôl elte-
kintve mindenütt. Egy ilyen választás sokkal nagyobb port
kavar, mint amit megérdemelne. 

A májusi MVSz tisztújító közgyûlésen ketten szállnak
ringbe a Magyar Vitorlás Szövetség elnöki tisztségéért. A je-
lenlegi elnök, dr. Gál András Levente (ügyvéd) és dr. Kollár
Lajos (sebész professzor). Két különbözô korosztály, megle-
hetôsen eltérô habitus és stílus; mégis mindketten ugyanazt
szeretnék: egy jól mûködô MVSz-t. 

Magyarországon egy választás sokszor nem különbözô
programok között dönt, nem valaki mellett foglal állást, ha-
nem inkább egy adott személy ellen szól. Így történt ez a Ma-
gyar Vitorlás Szövetség legutóbbi rendkívüli közgyûlésén is.
Akkor, a korábbi vezetésbôl már igencsak elege volt a tagság-
nak, és a jókor kopogtató új jelölt átvehette a stafétabotot.
Azt persze nem tudtuk, mint ahogy még ma sem tudjuk,
hogy milyen távra. A dolog simán ment, de az elnök megvá-
lasztását követô procedúra azonban egyben figyelmeztetés is
lehetett a számára: az elnökség összetétele nem a frissen
megválasztott elnök elképzelései szerint alakult. 

Számba vehetnénk az akkori ígéretek teljesítését. De
visszatekintve a választásról megjelent korabeli beszámolók-
ra, ilyenek gyakorlatilag nincsenek. Ez persze nem volt felró-
ható az új grémiumnak, idô kell ahhoz, hogy a sokszor na-
gyon is különbözô elképzelésekbôl egy mindenki számára
vállalható konkrét program szülessen. A grandiózus Festetics
Terv is csak egy hosszú távra szóló elképzelés volt a vitorlá-
zás jövôjérôl. Soltész Miklós, a Velencei Vitorlás Szövetség
elnöke volt az egyetlen, aki konkrétan fogalmazott és beje-
lentette: – A VVSI agárdi létesítmény felújítása megkezdôd-
het, az Európai Unió pozitív döntést hozott. Uniós pénzek
segítségével olyan felújítások kezdôdhetnek, amelyek rehabi-
litációs vízisport bázissá teszik a telepet, úgy, hogy a ver-
senyzôknek és a tömegsportnak is otthont biztosít. 

Aklan György, az októberben kinevezett Pro Rekreatione
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetôje ma az agárdi fejlesz-
tések kapcsán így fogalmaz: – Az egésznek február vége volt
a beadási határideje, de nincs még elbírálva. A legnagyobb va-
lószínûség szerint pozitív döntés születik. A lehetô legoptimá-
lisabb tervek azok, hogy valamikor az ôsz folyamán kezdôd-
hetnek meg beruházások. Akkor, ha a projekt valóban elnyeri
a szükséges összeget, ha a kivitelezésre kiírt közbeszerzési
pályázatok is végigmennek stb. 

Személyi változásokra, ha nem is azonnal és kapkodva,
azonban sor került: lecserélôdött a fôtitkár, az irodavezetô,
a kommunikációs vezetô, távozott a sportigazgató és a mar-
keting szakember. Ezeket jórészt tekinthetjük pozitív válto-
zásoknak, a szervezet karcsúsítása akár helyes irány is lehet. 

Ami az elnökválasztást illeti, most más a helyzet, mint
egy éve volt, most nem valaki ellen »kell« voksolni – igaz, a
lehetôség kizárva sincs –, hanem sokkal inkább két eltérô
filozófia közül kell választani. 

Nem tisztünk állást foglalni a két elnökjelölt kapcsán,
inkább mondják el ôk a véleményüket a magyar vitorlázás je-
lenérôl, és az általuk elképzelt jövôrôl. A következô interjúk-
ból – reményeim szerint – a két eltérô filozófia is kiderül.
Azért egy megjegyzést engedjenek meg nekem: a két embert
hallgatva az az érzésem, hogy a két elképzelés – a különbö-
zô, fôleg stiláris, illetve gazdálkodási megközelítés ellenére –
több hasonlóságot is mutat. Néhányat említenék: transzpa-
rencia, stabilitás, a sportág népszerûsítése. Egy dologra azon-
ban fel kell hívjam a figyelmet: az elnöknek fontos a szerepe A
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nem vitatkoznak, hogy miért van Puskás Stadion. Kellenek a
nagy stadionok, nagy terek. Örüljünk, hogy ezeket nem lopták
el, nem mentek tönkre stb. Az MVSz-nek kutya kötelessége,
hogy az állammal együttmûködve érdemi, szakmai munkával
töltse meg ezeket az infrastruktúrákat. Ki kell mondani, hogy
ezek befogadó bázisok, kiszolgálják a klubokat. Az ottani ver-
senyzôk semmilyen külön elônyt nem élvezhetnek a magán-
klubokhoz képest. Ha visszaemlékszem a saját gyerekkorom-
ra, a ’80-as évekre, sok klub virágzott a VVSI mellett is, de ma
is van elég gyerek ahhoz, hogy jó mezônyök legyenek. Egy ko-
molyabb Op vagy Laser mezônyhöz kell egy ilyen bôvülô hát-
tér, fôleg ha fizikaiag adott, csak szellemileg és személyzettel
kell megtölteni. A klaszterekkel kapcsolatban is komoly szkep-
szis volt. Azt gondolom, hogy már most tavasszal megjönnek
az elsô megrendelések, amelyek igazolják, hogy igenis össze
kell fogni. Célzott támogatásra van szükség a magyar hajóipar
életben tartásához. Külön öröm, hogy a Festetics Programnak
az a feltevése, hogy az EU-s és a Magyar fejlesztéspolitika szá-
mára értelmezhetôen kell megfogalmazni, hogy mit csinálunk,
mint Vitorlás Szövetség; pozitív visszaigazolást nyert. Hiszen
nem vagyunk kajak-kenu, aminél az olimpiai eredmény önma-
gában – a sportpolitikai logika szerint – támogatandó. Ma a vi-
torlázással szemben él egy sztereotip kép: »ez a gazdagok
sportja, aki ezt akarja, fizessen«. Sokszor nem látják mögötte
turisztikai motort, a környezetvédelmet, az ifjúságnevelést, a
tókörnyéki gyerekek sportolási lehetôségét. Sokat kell dolgoz-
nunk azon, hogy ezeket a kapcsolódási pontokat megtaláljuk.
A 2014–2020-as tervezésben úgy látjuk, hogy éves szinten is
milliárdos nagyságrendben tudunk forrásokat szerezni. Ma-
gyarországon a jelenlegi GDP melletti költségvetési szerkezet-
ben lényegében fejlesztési forrást az EU-tól várhatunk. Ami
egyébként zömében visszapályázott magyar pénz… A célok és
keretek mostanában dôlnek el. Az EU jó féléves késésben
van, ezért Magyarországon is most folyik a tervezés. Ahhoz,
hogy a vitorlás sport infrastruktúrája, hajógyártás, edzô életpá-
lya stb. kapcsán forrást találhassunk, az elképzeléseinket a
2014–2020-as EU-s fejlesztésben értelmezhetô módon kell
megfogalmazunk. Sportot alapvetôen nagyon kevéssé támogat
az EU, hiszen a »nyugati« szemléletben a sport nemzeti hatás-
körben vagy üzleti alapon támogatandó. Mi speciális helyzet-
ben vagyunk ilyen szempontból: meg kell találni a vitorlázás-
nak például a Bejárható Magyarország Programon és a Vitor-
lás Akadémián keresztül azokat az ágenseit, amire azt mond-
hatjuk, ez fejlesztési eszköz; magyarán az iskolai nevelés, a tu-
rizmusfejlesztés része, vagy iparpolitikai eszköz, hiszen hál’ is-
tennek komoly hajógyártó és felújító mûhelyek vannak Ma-
gyarországon. Ehhez akár innovációs pénzeket hozzá lehet
rakni. Vannak tehát kapcsok, amiket rá lehet a költségvetésre
akasztani. Ez nagy esély a magyar vitorlázás elôtt. Hosszan le-
hetne beszélni a kétkedéssel várt Vitorlás Kártyáról is. Jelen ál-
lás szerint a májusban megjelenô Magyar Vitorlás Kártya ilyen
értelemben áttörés lesz. Fontos, hogy gyorsan elérjük a kriti-
kus tömeget, mind kártya elfogadó helyek, mind kártya birto-
kosok tekintetében.

– Nagyságrendileg mirôl beszélünk? Milliárdok hangzot-
tak el a részedrôl…
– Hét év alatt 7–10 milliárd forintról. Ez egy közepesen pesszi-
mista elképzelés. Az MVSz jóváhagyott költségvetése 2012-
ben 190 millió forint volt. Idén 340 millióval számolunk. De
ez mûködési költség, tagdíj, verseny nevezési, szponzori és
reklám bevétel. De a fejlesztési források kapcsán, nem az
MVSz pénzérôl beszélek, hanem a klubok által ebben a ke-
retben elérhetô többletforrásról. A válság elôtt szponzort ta-
lálni lényegesen könnyebb volt, ma sokkal nehezebb. Rá-
adásul jelentôs forráselszívást jelent – más sportágaknak jót
tevô – a látvány sportágakba átáramló forrás, ami ugyanab-
ból a gazdasági teljesítménybôl fakad. Szerencsés, hogy eny-
nyi támogatót össze tudtunk gyûjteni. Tavaly kb. hatvanmil-
lió volt a szponzori bevétel – ami 90 százalékban a második
félévben jött be, idén a 140-es alsó tervet már most elértük,
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ban nem is az okozta, hogy jelölték, hanem az, hogy a jelölést
elvállalta. Ami az elnökség lehetséges összetételét illeti, több
új név is szerepel a jelöltek között. Olyanoké is, akiket sokan,
régóta hiányolunk az MVSz vezetésébôl: Brencsán Ábel, Lit-
key Farkas, Rutai István és Váradi Imre. 

Ami a továbbiakat illeti, újdonság Igali Csilla jelölése a Fel-
ügyelô Bizottságba; illetve dr. Majoros Péter a Fegyelmi és Eti-
kai Bizottság vezetô tisztére, valamint ugyanennek a bizottság-
nak tagságára dr. Dulin Jenô és Jordán Gábor jelölése. 

Interjúk
A napokban –  hogy teljes legyen a kép – többekkel is beszél-
tem, így az elnökjelölteken kívül, jelenlegi szövetségi alkalma-
zottakkal: Gerencsér Gergely fôtitkárral, Litkey Árpád szö-
vetségi kapitánnyal; illetve az elnökségbe nem elôször jelölt,
de a felkérést most elsô alkalommal vállaló Rutai Istvánnal. 

Kézenfekvô lett volna Litkey Farkassal is beszélnem a vá-
lasztásokról, de ô nem nyilatkozni, hanem dolgozni szeretne. 

DR. GÁL ANDRÁS LEVENTE
– Legutóbb akkor beszélgettünk, amikor téged választottak

elnöknek. Akkor letettél egy grandiózus tervet az asztalra.
– Inkább azt mondanám: a Festetics Program valóban új

megközelítést hozott. Fontos, hogy ne csak stílusgyakorlat,
ne pusztán szimpátia kérdése legyen az elnökségi munka. A vi-
torlázók egy nagy közösség (ami rendkívül heterogén, ráadá-
sul szuverén emberekbôl áll), akik karakteres véleményt fogal-
maznak meg. Ilyen körülmények között tárgyilagos szakmai vi-
tát akkor lehet folytatni, ha van valami, amihez képest beszél-
getünk. A Festetics Programot azért raktuk így – 17 oldalnyi
rövidséggel – össze annak idején, hogy tényleg elolvassák. Re-
ményeim szerint az új ötletek mellett van egy gondolai íve is.
Azóta hozzá adódott néhány új javaslat. Amikor ezt bô egy
éve írtuk, nem gondolhattuk, hogy a Fertô tó esetében szük-
ség lesz az MVSz jogi segítségére, hogy ott, a Trianon után
megmaradt déli részen tovább lehessen fejleszteni a vitorlázó
bázist. Jogilag elô kell készíteni ugyanis, hogy a 2014– 2020-
as EU-s fejlesztési forrásból ott további építkezések valósulja-
nak meg. Nem tudhattuk azt sem, hogy a jogszabály változá-
sok kritikus helyzetet idéznek elô, a versenyrendezés, hajótar-
tás vagy a hajóvezetôi engedély költségei tekintetében. A Vi-
torlás Szövetségnek kemény jogszabályi lobbit kell folytatnia
annak érdekében, hogy ezek vagy akár a veszteglés szabályai
ésszerûsödjenek. Ezekben az ügyekben a Szövetség jó eséllyel
ér el eredményeket, hogy például – mint kvázi köztestület –
vizsgaközpontként mûködjön közre hajóvezetôi engedélyek
kiadásában és sorolhatnám. Alapvetôen a Festetics Program
mentén haladtunk, és szerintem hoztuk az eredményeket és
elvárások szerint teljesített az elnökség. Elsô elvárás volt, hogy
olcsóbb és hatékonyabb legyen a Szövetség mûködése. A kon-
szolidáció megtörtént. Becslésem szerint 25–30 százalékkal ol-
csóbb az igazgatási mûködés. Az elnökség kiemelt feladata a
bevételi oldal biztosítása. Amikor átvettük a Szövetséget ko-
moly gazdasági krízisben volt. Lényegében egész évben meg-
ôriztük a fizetôképességünket, és tárgyalásaink alapján jó esé-
lyünk van arra, hogy a válság dacára soha nem látott mértékû
új forrásokat tudtunk behozni a vitorlázás, a tagság számára.
Köszönhetô ez annak is, hogy biztosítjuk támogatóinkat arról,
hogy látható mire használjuk a forrást. Másrészt komoly felü-
letet tudtunk nekik adni, tehát nem elsôsorban szívességi ala-
pon történik a forrás gyûjtés. Olyan új termékeink vannak (Vi-
torlás Kkártya, Vitorlázás újság, Vitorlás Akadémia stb.), ame-
lyek a támogatók gazdasági tevékenységével tartalmilag is ösz-
szeegyeztethetôek. Ilyen értelemben nem csak pusztán hirde-
tôk. Szólni kell róla, hogy a Magyar Vitorlás Akadémia kap-
csán van talán még a legtöbb félreértés, a stratégiai szerzôdé-
sek alapján még sokaknak nem tiszta, hogy mi a helyzet az
olyan állami vitorlás infrastruktúrák, mint Zánka, VVSI a reak-
tiválásával. Ez elvon edzôt, gyereket, vagy inkább hozzáad?
Párhuzamként, hadd mondjam, hogy a magyar futball klubok
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sításoknál. Nyilván az, hogy melyik jogszabály megy át és me-
lyik nem, mit tudunk megakadályozni, az még elôttünk van.
Csak most kezdôdik az elsô teljes szezon. Amikor a tisztújítás
után az új elnökség munkához látott, nem volt névadó szpon-
zora a Kékszalagnak. Hogy mondjam? Nem nulláról indul-
tunk, de azért elég kritikus ponton volt a Szövetség.

– Továbbra sem értem a személyes ambíciót. Azt látom,
hogy napi 3–5 óra elfoglaltságot azért ez jelent neked…

– Szerencsére megváltozott a civil foglalkozásom, már
nem vagyok kormánybiztos, sokkal inkább a magam ura lehe-
tek, nem kormánytisztviselô. További szerencsés fejlemény,
hogy olyan kollegák kerültek mellém – akár a fôtitkár, akár a
kommunikációs vezetô stb. –, akikkel nagyobb intenzitással
tudunk dolgozni. Azt tudtam, hogy egy évre szerzôdök, egy
év alatt a Festetics Program minden elemében láthatóan el
kell indulni a végrehajtás felé. Ez a lényeg. Ebben jól teljesí-
tettünk. Engem a kihívás érdekel. Mondhatnám azt is, hogy
nekem sokat adott a vitorlázás, és abból szeretnék valameny-
nyit visszaadni, mert ez is igaz. Az édesapám feltaláló mérnök
volt és otthon dolgozott, tôle azt láttam, hogy van egy ötlet,
majd szabadalom, utána a gyártás következik, abból szabadal-
mi díj származik, és abból lehet megélni. A Festetics Program
esetében kitaláltunk egy szerkezetet – vagy egy rendszert –,
ehhez képest sokan hozzátettek, így alakult ki egy kollektív
gondolkodás keretében a Festetics Program, és most az érde-
kel, hogy ez mûködik-e? 

– Szóval… ez egy drága holmi?
– Igen, de ha rendesen végiggondoltuk, akkor olyan, mint

egy gép, azazaz  elején kell sokat belerakni, a struktúrát kiala-
kítani, és aztán már megy szinte magától.

– Két év múlva hosszabb pórázra engedheted?
– Igen, azt gondolom. Kiemelem, hogy a fôtitkárunk jól

teljesít. Az alapot kellett létrehozni, összerakni, az mûködik.
Ha mögé teszel egy rendes és fenntartható pénzügyi modellt,
az mûködni fog, ez nem varázslat. Egyet nem szabad elfelej-
teni: nem arról volt szó, hogy egy jól mûködô rendszert vet-
tünk át, mint egy jól mûködô autót, csak beleraktunk egy
chip-tunningot, hanem ez az autó mind karosszériájában,
mind motorjában rosszul állt. Itt kell szólni arról, amit meg-
kapok még kritikaként: az a stílus. Hogy túl offenzív, ke-
mény stílusom van. Mindig a szituáció határozza, meg, hogy
az ember milyen stílusban lép fel. Amikor visszaéléseket kell
visszaszorítani, amikor feszes hangvételû tárgyalások foly-
nak, vagy kell elôre menni és egy új munkakultúrát kell meg-
honosítani – ráadásul rövid idô alatt –, akkor óhatatlanul ke-
ményen kell csinálni. Ez olyan, mint amikor az ember már
nemcsak azért kiabál egy hajón, mert fúj egy hatos-hetes
szél, hanem azért is, mert egyébként is van benne adrenalin.
Ezért is kértem mindenkitôl, hogy minden álszerénység, gát-
lásosság, öncenzúra nélkül mondja el, mit szeretne. Ezért in-
dítottuk el a szövetségi tagság körében az elégedettség mé-
rést, közvélemény kutatást. Ez nekem a közigazgatásban be-
vált, nagyon komoly visszajelzés volt. 

– Hiteles egy ilyen felmérés?
– Ez egy anonim kérdôív volt. A kritika nagyon fontos, ki-

derül, ki mit mond, tud, gondol. A kritikának próbálunk utá-
najárni, sértôdés nélkül javítani a hibákat… Egy példa. A VVSI
elvonja az edzôket!? Egy közelmúltbeli tragikus és pótolhatat-
lan veszteség világította meg, milyen kevés szakember áll ren-
delkezésre a klubok számára. Örüljünk, hogy van Zánkánk,
van VVSI-nk, ahol kritikus tömeget lehet foglalkoztatni, van
Bejárható Magyarország program, aminek keretében tudunk
majd a klubokban húsz edzôt foglalkoztatni. Az egyik alapve-
tô probléma, hogy nincs pénz fôállású edzôk alkalmazására,
aki 12 hónapig dolgozik. Ma már nincs szezonális munka, ha
egyszer kiesel, akkor nehezen tudsz visszamenni. A Bejárha-
tó Magyarország program pont azt tudja mondani, hogy húsz
embert fel tudunk venni, akik mint fôállású személyzet, ren-
desen megfizetve letelepíthetôk klubokhoz. Gondoljunk bele
csak ez az egy elem, milyen fejlôdést tud beindítani.
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ez mutatja, hogy egy értelmes programra könnyebben adnak
a szponzorok támogatást. 

– Ez mire lesz elég? Mire lehet használni? 
– Egyrészt arra, hogy csökkentsük a versenyrendezési ter-

heket, eltörlésre került két »kisadó«, többet tudunk vissza
adni a kluboknak, meg tudjuk újítani az MVSz eszközparkját,
ami a versenyrendezésnél elvárás és eléggé le van rongyolód-
va. Értem ez alatt a bóját, motorost, pisztolyt, zászlót stb. To-
vábbá a tagegyesületeket is tudjuk támogatni. Nem tudom,
hogy volt-e valaha arra példa, ami ma történik: a Spartacust
az Op Eb kapcsán négy-, a BYC-et kétmillió forinttal támo-
gatjuk a Laser Eb és vb kapcsán. Fontos, hogy a MOB tárgya-
lások eredményeként végre meg tudjuk csinálni a riói együtt-
mûködési rendszert. A Szövetség egyik legfontosabb felelôs-
sége, hogy itt és most ezeket a fiatal sportolókat ne hagyjuk
letéríteni a sportpályafutásukról. Ami érdekes a Festetics
Programhoz képest, az a szörfösökkel való viszonyunk tisztá-
zása. Továbbra is minden támogatást megadunk a szörfösök-
nek. Azt kértem, hogy gondoljuk végig az ISAF tagdíjnak a
rendezését, azt sportoló arányosan fizessük. Tisztújítás kör-
nyékén, akár egy stratégiai megállapodás is születhet.

– Mik a további fontos teendôk?
– Sokan mondták, hogy a Szövetség reputációjának javítá-

sához sok mindent kell tennünk. Meg kell teremtsük a valóban
szolgáltató Szövetséget, olyat amely a klubokért, a sportoló-
kért, a vitorlázókért van. Egy év alatt elég nehéz több év lema-
radását pótolni, de dolgozunk rajta. Amikor megkeres minket
valaki nem az a kérdés, hogy miért kell ezt csinálni, hanem az,
hogy miért ne és miben tudunk segíteni? Az egész megköze-
lítés egy kicsit más. Megkérdezték egy klubos egyeztetésen,
hogy áll úgy általában az érdekképviselet? Az érdekképviselet
nem egy elvont fogalom, az egy tetten érhetô tevékenység. A
befizetett tagdíjat hatékonyan használjuk fel, a vagyon értékû
jogokat hasznosítjuk, ide értve a reklám felületeket, kiadói jo-
gokat és így tovább. A jogszabály módosításoknál kellôen fel-
lépünk. Megtaláljuk azokat a szinergikus együttmûködéseket,
amelyek mindenkinek jók. Lásd stratégiai megállapodás a
vízimentôktôl a meteorológiai szolgálatig. Ez az érdekképvise-
let a gyakorlatban. Amikor a vízen hajózó azt mondja: a Szö-
vetség nélkül lehet ez meg ez nem történne meg. A Szövetsé-
get 84 éve nem azért hozták létre, hogy néhány kádernek le-
gyen állása vagy irodája, hanem azért, mert a klubok összessé-
géhez képest van hozzáadott értéke. Ebbôl érdemes kiindul-
ni. A Festetics Program arról is szól, hogy sok mindent el tud-
tak érni a klubok, sok mindent visznek a hátukon – ez így van
rendjén, hiszen alulról kell építkezni –, viszont napi szinten be
kell bizonyítani a Szövetségre igen is szükség van. Nem na-
gyobbra, nem kisebbre, hanem körülbelül ekkorára. Nem aka-
runk hatalmas és bürokratikus Szövetséget. Ezért stratégiai
partnerségeket kötünk, a parti rendezvényekre pályázatot ír-
tunk ki és nem veszünk fel embereket. Ez alkalmi munka, de
a parti rendezvényeknek profitot kell hozniuk. Korábban a
fôtitkár munkaidejének aránytalanul nagy részét vitte el, hogy
de facto mi raktuk össze a Kékszalagot. Azt a részét is, ami-
nek semmi köze a vitorlázáshoz, csak arról szól, hogy szolgál-
juk ki a parton a nevezôket, szponzorokat.

– Mennyire személyes ambíciód az elnöki poszt?
– Fôleg azért, mert már vannak eredmények, szeretném

nem félbe hagyni. Azt tapasztalom: a támogatói bizalom a
Festetics Programmal kapcsolatban létre jött, most ezt vissza
kell igazolni a további végrehajtással.… Az ember tervezô lény,
terv mentén jobban dolgozik mindenki. A Festetics Program
azért is jó, mert a saját kollegáim nemcsak szimpátia, félelem
vagy más alapján dolgoznak, hanem látnak maguk elôtt egy
dolgot, amit megvalósítunk! Ráadásul ez egy inspiráló valami.
Rendbe rakjuk azt a kultúr hagyományt, amit magyar vitorlás
történelemnek nevezünk. Ez abszolút benne van. Innen sok
minden levezethetô. Levezethetô az, hogy tudunk pénzt adni
a sportolóknak, el tudunk engedni kis adókat a nagyhajósok
irányában, hatékonyabban tudunk fellépni a jogszabály módo-
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DR. KOLLÁR LAJOS
– Dolgozol még?
– Igen. Egyetemi tanárként hetven éves koromig dolgozhatok.

Hatvanöt leszek május hatodikán. Lemondtam a klinika igazgatásá-
ról, mert úgy gondoltam, hogy mint a Pécsi Tudomány Egyetem Kli-
nikai Központjának fôigazgatója, nem lehetek egyben klinikaigazga-
tó is. A régi bázisfinanszírozott rendszerben ennek nem volt jelentô-
sége, de a jelenlegi teljesítményfinanszírozás mellet, amikor a cent-
rumelnök osztja el a forrásokat, úgy gondoltam ez összeférhetetlen.
2010 óta az utódom igazgatja a klinikát. Éveken keresztül mellettem
dolgozott, munkatársaim közül ôt tartottam a legalkalmasabbnak a
feladatra. Jelenleg az Érsebészeti Klinikán társprofesszorként dolgo-
zom, enyhe túlzással hobbi sebészként. Emellett ért az a megtisztel-
tetés, hogy a rektor úr felkért tanácsadónak. Ezzel kapcsolatos fel-
adatom zömében a pályázatokról szól. Nemrég adtunk be egy regi-
onális onkológiai pályázatot. A szakmai célunk, hogy a Pécsi Egye-
tem legyen Dél-Dunántúl onkológiai központja. A hivatásomra visz-
szatérve: leginkább barátok – sokan a vitorlázók közül –, kollégák,
VIP betegek keresnek meg. Vannak olyan minôsített mûtétek, ami-
ket szívesen vállalok, bizonyos területeken talán még mindig nekem
van a legnagyobb tapasztalatom. Negyven éven keresztül nagyon fe-
gyelmezett közszolga voltam. Ma is minden nap ötkor kelek, hatra
már a saját cégemnél vagyok, aztán megyek az egyetemre.

– Akkor nem unatkozol.
– Nem. Kicsit szokatlan még, de például a napi többórás tanács-

kozások nem hiányoznak. Tényleg eljutottam oda, hogy a magam
ura vagyok. Remélem, hogy többet tudok majd hajózni. Az elmúlt
évben már több idôt töltöttem a tengeren, mint korábban tehettem. 

– És… kellett még egy púp a hátadra?
– Ez okozta a legtöbb dilemmát. A sebészi szakma általában a

megalapozott, gyors döntéseket követô, a lehetôségekhez képest op-
timális megoldásokról szól. Az adminisztratív vezetéshez is nélkülöz-
hetetlen az adott terület alapos ismerete. Elôször pletyka szinten hal-
lottam, hogy felmerült a nevem elnökjelöltként. Nevettem az egészen.
Amikor konkrétan megkerestek, láttam, hogy nem tréfa és nem is fél-
reértés a dolog. Nyilván az elsô reakcióm az volt, hogy ez az, amit fe-
lejtsünk el. Ami egy kicsit elgondolkodtatott, hogy olyan – számom-
ra – hiteles emberek kerestek, akiket illik komolyan venni. Amikor
publikussá vált jelöltségem, engem lepett meg legjobban, milyen nagy
a támogatottságom. Korábban a jelenlegi vezetéssel, sem annak po-
litikájával és összetételével nem foglalkoztam. A mi egyesületünk kis
egyesület, nem érintette mélyen a dolog, tehát nagyon utána sem
néztem. Amikor felvetôdnek koncepcionális, elvi különbségek a jelen-
legi szisztéma és egy esetlegesen létrehozható között, akkor az ember
kénytelen értékelni. A társadalmi szervezet nem egy vállalat. Céget,
akár magán, akár állami, centralizáltan lehet csak mûködtetni, ha úgy
tetszik diktatórikus módon, mert úgy hatékony. Egyetértek ezzel a
módszerrel. Egy sportszövetség azonban alulról építkezô társadalmi
szervezet kell, hogy legyen. Ha körülnézünk a világban, megnézzük a
vitorlázást, akkor szinte mindenhol a klubélet szintjén zajlanak az
események és a versenyek, az America’s Cupot is ide értve. Azt gon-
dolom, vannak klubok, akiknek fel kell vállalniuk a versenyek rende-
zését. Ami nálunk évtizedek alatt kialakult, mára csak egy szocialista
maradvány. Ma már azt hiszem Oroszország az egyetlen, ahol az il-
letékes miniszter nevezi ki a szövetségi elnököt. Az osztrák szövetség-
nek például egy strandon, ha úgy tetszik, egy pavilonban van a köz-
pontja. Nem Bécsben és nem a Mariahilfer strassén. Több, vitorlázás-
sal komolyabban foglalkozó országban sincsenek nagy vitorlás szövet-
ségi székházak. Valóban vissza kell adni a klubok rangját. A mi idônk-
ben a Spartacus, a Honvéd és a nagyvállalatok klubjai, míg manapság
már inkább magánklubok a meghatározók. A második világháborút
megelôzô idôszakban egy, a szokásjogokon alapuló rendszer mûkö-
dött. A jelenlegi túlságosan centralizált, felülrôl építkezô, diktatórikus
rendszer, amely akár a hatvanas években is mûködhetett volna, ugyan-
akkor számos határozottan pozitív gondolatot képvisel. Itt van példá-
ul a Festetics Program, ami eszmeiségében jó. A klaszter rendszer a
világon mindenhol mûködik, de nálunk valahogy mégsem. A Szövet-
ség stílusának és munkájának a vitorlázásról és annak szeretetérôl
kell szólnia. A vitorlázók zöme hobbivitorlázó. Az emberek a hajójuk-
ba sok pénzt ölnek. Nekik ne felülrôl mondják meg, hogy mit kell ne-

kik csinálni. Mondják meg ôk, hogy mit szeretnének, és ahhoz a ko-
ordinációs, érdekvédelmi és szervezési feladatokat kell ellátnia a Szö-
vetségnek. Ennek kapcsán ezer apró részletrôl lehetne beszélni. 

– Van véleményed a jelenlegi vezetésrôl?
– A jelenlegi elnököt egy rendkívül okos, nagy munkabírású, jól

terhelhetô embernek látom. Meghallgattam az elôadásait is. Biztos
vagyok abban, hogy ezekkel a tulajdonságokkal hatékony munkát
képes végezni, akár az államigazgatásban, akár egy vállalat élén.
Egy társadalmi szervezet azonban más stílusú irányítást kíván. 

– Az elmúlt ötven évben felborult a rend, te elképzelhetônek tartod,
hogy vissza lehet hozni azt a fajta klubéletet, ami a háború elôtt volt? 

– Az ötvenéves megszokás beleitta magát a lelkekbe. Úgy szok-
tuk meg, hogy elmegyünk Füredre, mert ott vannak a versenyek, ott
az elnök, a fôtitkár, a rendezô motorosok. Ezen most változtatnunk
kell. A Szövetség feladata legyen, hogy hangolja össze a versenynap-
tárt, adjon segítséget, szakértelmet, de nem kell a versenyrendezést
felvállalnia. Ugye te is azt gondoltad évtizedekig, hogy a »Szövi ki-
kötô« az a Szövetségé. Hát nem az. Kell egyáltalán egy szövetség-
nek kikötô? Nem. A kluboknak kell. A Szövetségnek egy, a költség-
vetésével arányos apparátusra van szüksége, amely ellátja a szüksé-
ges adminisztrációt és az operatív feladatokat. Az, hogy hol mûköd-
jön, arról konszenzusos döntést kell hozni. El tudom képzelni, hogy
a Balatonon legyen, hiszen a Szövetséghez kötôdô sporttevékenység
döntô részben ott történik. Nagyon fontosnak gondolom a segítôk,
önkéntesek mozgósítását, akár klub, akár szövetségi szinten.

– Magyarul: amit te elképzelsz az egy sokkal kisebb szervezet,
amelyik sokkal kevesebb pénzbôl, de racionálisabban gazdálkodik.

– Pontosan. A tagdíjak egy részébôl el kell tartania magát a Szö-
vetségnek. A támogatóktól származó pénzeket inkább a klubok kap-
ják utánpótlás-nevelésre, nemzetközi szintû versenyzôk támogatásá-
ra és versenyrendezésre. A szpozoroktól befolyó pénz legyen a hab a
tortán, ami javítja a költségvetést, de azt a is vitorlázókra kell fordíta-
ni. Persze, vannak fontos feladatok, melyek állami felelôsségvállalást,
finanszírozást igényelnek. Gondolok itt a rehabilitációra, a rekreáci-
óra, illetve az élsportra és az olimpiai szereplésre. Ezeket viszont a
megfelelô csatornákon keresztül kell támogatni. Ha EU-s pályázatból
várt milliárdokról beszélünk, tudnunk kell, hogy abból a Szövetség egy
fillért sem lát, az a Pro Rekreatione Nonprofit Kft.-hez folyik majd be,
amibôl mozgássérült központot kell létrehozni, ifjúsági oktatást kell
végezni, felújítani a VVSI-t és Zánkát. Ha ez konkrétummá válik, ter-
mészetesen meglesz a Szövetség állásfoglalása is. Most a gazdálkodás-
ról beszélek, nagyon fontos annak áttekinthetôsége. Amíg mindenféle
számok lebegnek a levegôben, és a jóisten sem tudja, hogy mire megy
el a Szövetség pénze, addig nem beszélhetünk gazdálkodásról.

– Most a bevétel nagyrészt szponzoráció.
– Körülbelül 50 millió a tagdíj, 40 millió a Kékszalag illetve a szö-

vetségi versenyek nevezési díja, a többi a szponzoráció. Így áll össze
az éves 150–200 milliós bevétel. 

– Az elveket értem. Mi a program? Van ilyen? 
– A program most formálódik. Vannak elképzeléseink, a klubok-

ra épülve szeretnénk ezt összehozni. A most javasolt elnökségben
nagy átfedés van a jelenlegivel. Nem arról van szó, hogy mindent fel
kellene borítani. Ami érték van azt meg kell tartani. Értéknek tartom
a Festetics Programot is, csak tartalommal kell feltölteni és hatéko-
nyan kellene mûködtetni. 

– Magyarul: összehívod a klubokat, mondják el, mit szeretnének.
– Pontosan. Az elképzelések már megvannak, tehát nem azzal

fog elmenni egy év, hogy kitaláljuk, mi legyen. Azért van elnökség,
azért van fôtitkár, hogy hatékonyan összerakja azt a programot, amit
legalább olyan széles alapon támogatnak, mint esetlegesen az elnök-
választást. Azt viszont le kell szögeznem, ha nincs masszív támoga-
tottságom, akkor visszalépek. Megkérdeztem a klubokat, támogat-
nak-e, komolyan gondolják-e? Sok igen választ kaptam. Ezek után ke-
resett meg a jelölôbizottság, azt mondtam, hogy vállalom. 

– Pedig a tavalyi is egy markáns váltás volt.
– Igen. Jó ötletekkel, csak nem mindegyiket sikerült megvalósí-

tani. Nem nagy dolgokra vágyik az ember, csak arra, hogy amit ígér-
nek, az belátható idôn belül valósuljon is meg és ne 20–25 év múl-
va. És függjön össze a vitorlázással. A Szövetséggel kapcsolatosan
azért nem kívánok több konkrétumot mondani, mert tényleg nem

dr
. K

ol
lá

r 
La

jo
s 

Ta
bu

 a
 F

eh
ér

sz
al

ag
on



66 67



6868

I
S

M
É

T
 

V
Á

L
T

O
Z

Á
S

 
E

L
Ô

T
T

 
A

Z
 

M
V

S
Z

?

A
 b

aj
no

ks
ág

on
K

en
es

e 
el

ôt
t

Ta
bu

 a
 T

ab
u 

K
up

án
B

an
ká

r 
K

up
án

szeretnék elszakadni a kluboktól. Majd ha leültünk és mindenki el-
mondta, amit akar, akkor lesz meg a program. 

– Mi köt a Balatonhoz?
– 1957 óta járom a vizet. Gyakorlatilag az egész életemet átszôt-

te a vitorlázás. Apám ismerôse volt Solti László – ismertebb nevén:
Lacaj –, akinek a neve a túravitorlázók körében nem ismeretlen. Ró-
la nevezték el Fonyódon a Port Lacajt. Az ô élete tipikus 20. száza-
di emberi sors volt. Fiumében a Nauticán végezte közép- és felsôfo-
kú iskoláit, tengerésztisztként végzett, és a Monarchia alatt több üt-
közetben vett részt. Amikor a Szent István csatahajót megtorpedóz-
ták több napig egy deszkába kapaszkodva lebegett a vízen és túlélte.
Az elsô világháború után a magyar tengerészeket katonai kiképzés
után szétszórták az országban. Laci bácsi a csendôrséghez került
Szolnokra. Mivel igazi hajós ember volt, nagyon utálta a csendôréle-
tet, és fiatalon nyugdíjba ment. Attól kezdve világot járt, utazott, vi-
torlázott, síelt. Legendákat meséltek olvasottságáról és intelligenci-
ájáról. Az államosításkor mindenét elvették. Szinte a baráti társasá-
ga tartotta el. A Csényi-telken épített egy nádkunyhót, elôtte a ná-
das, benne egy fa stég. Ott kötötte ki elôször a hajóját – egy osztá-
lyon kívüli 15-ös jollét – aztán késôbb egy-két Kalóz meg Snipe is oda
kötött. Minden nyaramat ott töltöttem a Port Lacajban. Szóval egy
baráti kör alapította ezt a kikötôt. Iskolaszünetben – a klasszikus tör-
ténet – kaptam száz forintot, és irány a Balaton. Laci bácsiban ben-
ne volt a haditengerészeti szigor. Nála lehetett precíz vitorlázást ta-
nulni. Kíváló pedagógus is volt az öregúr. Mindig el kellett monda-
nunk neki mindent. Mikor indultunk, merre indultunk, milyen volt
a szél… Egyszer egy háromnapos keleti szél után szép nagy döghul-
lámok uralták a tavat a szélcsendben. Szorosan le volt kötve a grósz.
Hirtelen jött egy nyugati pöff, és mi azonnal fejreálltunk. Összeszed-
tünk mindent, semmi nem veszett el a hajóról. Átlubickoltunk a dé-
li partra, és amint talajt értünk, visszaállítottuk a hajót. Visszavittük
Fonyódra a Port Lacajba, ahol szépen letakarítottuk. A mai napig
sem tudom, honnan jött rá az öreg, hogy borultunk… A beszámoló
után jött a bokafogás, a fenéken billentés és a kézfogás. Aztán leül-
tünk és elmondta, hogy melyik miért volt. Részt vettem az új Port
Lacaj építésében is. Majd feltámadt bennem a versenyzés utáni vágy.
Pécsi gyerekként ez megoldhatatlan volt. Így nem is lettem iskolázott
vitorlázó. Elôször volt egy Kalózom, utána Haraszti Ádámmal meg-
vettük a Tatust. Azon is kicseréltem vagy nyolcvan méter palánkot és
csomó bordát, ahogy ezt kell. Szóval a hajóépítést is kitanultuk. Az-
tán jött a mûanyag láz. Építettük egy mûanyag 25-öst, majd 1980-
ban vásároltuk meg a Tabut. Több saját kezûleg elvégzett javítgatás
után következett a Soponyai Géza, majd a Picula (Pálinkás Csaba –
a szerk.) féle felújítás. Amióta miénk a Tabu szezonkihagyás nélkül
versenyzünk vele. Lassan több éve van nálam, mint az építtetô tulaj-
donosoknál volt. A harmadik tulajdonos vagyok. Gáll Bandi építtet-
te, a múlt század negyvenes éveinek elején. Késôbb testvére, Imre tu-
lajdonába került. Három éve Füreden egy fiatalember kopogott be
hozzánk: Imre bácsi unokája. Nem tudtam, hogy él-e még Imre bá-
csi. Élt, akkor volt 97 éves. Megüzentem az unokával, hogy nagyon
nagy szeretettel várom Imre bácsit augusztusban a Tabu Kupán. Né-
hány napra rá fel is hívott, azzal, hogy köszöni a meghívást és jön. Két
kellemes napot töltöttünk együtt Kenesén. Megegyeztünk, hogy
megírjuk a Tabu történetét. Sajnálatos halála megakadályozott ebben
bennünket. Késôbb a fiától kaptam meg a Tabu hajónaplóját, amit a
hajó vízre rakása óta vezetett. Hova mentek, milyen szél volt, mit et-
tek stb. Skiccelt rajzok is vannak benne. Ez a komoly hajótörténeti
érték megtalálható a honlapunkon. 

– Van amirôl nem beszéltünk és fontosnak tartasz?
– A tradicionális hajók története. A Balatonon látunk katamará-

nokat, rohanógépeket, Liberákat és még sok mindent, de a tó látvá-
nyához azért a klasszikus hajók illenek. A hajózásnak, pláne a sport-
hajózásnak mindig volt egy határozott eleganciája. A szocialista or-
szágokban ez a tradíció megszakadt, mert a vitorlázás úri sportnak
számított. Ennek a megbecsültségét, eleganciáját, stílusát vissza kel-
lene adni. Szerintem ez fontos dolog. Ezért álmodtam meg a Tabu
Kupát. Ezeket a klasszikus értékeket össze kell hozni, meg kell mu-
tatni a közönségnek. Ezek pótolhatatlan értékek, meg kell ôket ôriz-
ni. Ha megnézed, Európában sehol nincs annyi szép hajó, mint a Ba-
latonon. Ebben még vannak tartalékok, ezt ki kellene használni.
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Egységes osztályhajó legyen (egyforma ha-
jóknál a vitorlázó tudás dönt, nem más…).
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mények között elég legyen (sok jelenlegi osz-
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Közúton szállítható legyen (különbözô vizekre
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rû méretek, ésszerû árak…).
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egyre népszerûbb egykezes versenyekre is
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GERENCSÉR GERGÔ
– Hogy kerülsz ide? Nemrég még vitorlás edzôként mutat-

tad be büszkén a tanítványaidat.
– Azóta a 2011-es szezon végén eljöttem Tihanyból . 
– Tehát nem a mostani megbízatásod miatt jöttél el.
– Nem. Polgári foglalkozást ûztem Budapesten. Új kihí-

vást kerestem az élet más területén, egyesületemtôl – ugyan
nehéz szívvel – de barátságban váltam el, és természetesen
nem szakadtam el a vitorlázástól. Visszajártam a Balatonra,
követtem az eseményeket. Külsô szemlélôje voltam versenyek-
nek. Szóval picit megpihentem a vitorlázás tekintetében, de
napi látogatója maradtam az MVSz honlapjának és más szak-
oldalaknak. Amikor olvastam a Festetics Programot, az el-
kezdett érdekelni. Számomra tetszô kezdeményezés volt, mert
úgy gondoltam, hogy az elmúlt idôszakra nem jellemzô módon
mutatta be a vitorlázás fejlesztési lehetôségeit. A következô hír
a fôtitkár-váltás és az ezzel kapcsolatos pályázati kiírás volt,
amire rövid gondolkodás után elkészítettem a pályázatom.

– Én is elolvastam a Festetics Programot, de nekem nem
sokat mondott… 

– Engem az fogott meg benne, hogy egyáltalán megszü-
letett. Azt tapasztaltam, hogy a magyar vitorlás sportban –
szerintem ebben te is és bárki, aki kapcsolatba került vele meg
tud erôsíteni – az elmúlt húsz évben nem született ilyen. Ezt
nagy elôrelépésnek gondoltam. Voltak akik leírták milyen po-
tenciál van a magyar vitorlázásban. Én annak idején, 2005
magasságában, amikor az akkori kormányzat elkezdett foglal-
kozni a sportiskolai rendszer feltámasztásával, elkezdtem
gondolkozni azon, hogyan tudna a vitorlázás ehhez kapcso-
lódni. Természetesen akkor ezt Tihanyra vizionáltam. Az
MVSz-nél is éreztem, hogy igény lenne arra, hogy a vitorlázás
sportiskolai keret tanterve elkészüljön és a vitorlázás csatla-
kozhasson a MOB-nál mûködô Sport XXI. programhoz. A
tematikát és egy módszertani kézikönyvet el is készítettem.

– Ezt a ráérô idôdben?
– Igen. Edzô voltam, így a szabadnapjaimat télen vehet-

tem ki. Ezt a dolgozatot ôsz közepétôl tavasz közepéig hoz-
tam össze. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet dolgozó-
ival konzultálva elkészítettem ezt az anyagot. Egy-két sport-
ág-fejlesztési koncepciót már el tudtam olvasni. Megrökö-
nyödve tapasztaltam, hogy nálunk még nyoma sincs ilyen,
hosszú távú gondolkodásnak. Amikor a Festetics Programot
megláttam, azért örültem neki, mert hasonlóval foglalkoztam
annak idején. Nem tartalmában, hanem koncepciójában,
megfogalmazásában, mûfajában.

– Hogy lesz valaki egy vitorlás edzôbôl »irodakukac«?
– Én a vitorlás edzôsködésbe is irodakukacként érkeztem.

A Kaposvári Városházán dolgoztam elôtte, mint ifjúsági re-
ferens. Köztisztviselôi állásom volt, napi 8–10 órás kötetlen
munkaidôvel, de viszonylag szigorú munkarend szerint. Itt
szereztem közigazgatási gyakorlatot.

– Értem, de hogy fér össze az egyik a másikkal?
– Egy vitorlás edzô nem csak gyakorlati ember. Saját mun-

kájának dokumentálása ugyanúgy hozzá tartozik a minden
napi életéhez, mint az, hogy kint a vízen tanácsokkal lássa el
a tanítványait. Minden, a sportban dolgozó ember életében
fontos és elengedhetetlen az adminisztráció is. A gyerekeket
is úgy neveltem, hogy minden egyes megmozdulásáról, ami
vele a vízen, a kikötôben vagy az edzôteremben történik, ar-
ról edzésnaplót kell vezetni, mert soha nem tudhatja az em-
ber, hogy mikor lesz szüksége az információra, mikor fog
visszanyúlni a korábbi jegyzeteihez, és az mikor lesz a hasz-
nára. Ezzel a tudásodat, tapasztalatodat is rendszerezed.

– Elolvastad a fôtitkári felhívást és beadtad a pályáza-
tod. Mire számítottál?

– Semmire. Azt persze tudtam, mi a feladat. Szoros kap-
csolatban voltam a korábbi fôtitkárokkal, még mint osztály
és klub edzô. Nem volt tôlem idegen a munkájuk. Tekintet-
tel arra, hogy a feladatok nem álltak távol tôlem, úgy voltam
vele, hogy ezek nem megoldhatatlan dolgok számomra. 
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– Mik a feladatok?
– Ezt még nehéz összefoglalni nekem. Azt kell mondjam,

hogy a Vitorlás Szövetség mûködése kapcsán minden, A-tól
Z-ig mindaz, ami a vitorlás sportot érinti. Elôzetesen azt
gondoltam, hogy intenzíven tudok majd foglalkozni a ver-
senysporttal és annak finanszírozásával stb. Rá kell jönnöm,
hogy a nagyhajós osztálypolitikától elkezdve, a különbözô fó-
rumokon elhangzott témák széles spektrumot vetítenek
elénk. Például a vitorlázást meghatározó magyar szabály-
rendszereknek az áttekintése, abban való elmélyedés – és itt
nemcsak a Hajózási Szabályzatról van szó –, hanem olyan
dolgokról, mint törvények, miniszteri rendeletek, amelyek
szabályozzák a magyar hajózást. Ezen kívül könyvelési és
számviteli feladatok is a napi munka része. Folyamatosan ta-
nulok, és a kollégáim ebben nagy segítségemre vannak. Nem
vagyok rest kérdezni: odamegyek a kollégához, könyvelô-
höz, tanácsadóhoz stb. és megkérdezem.

– Van önálló hatásköröd, jogköröd?
– Természetesen van: sokrétû a hatásköröm és sok jogkör

az enyém. Mást ne mondjak, a Magyar Vitorlás Szövetség al-
kalmazottainak vagyok a munkáltatója. Aláírási jogom van bi-
zonyos kérdésekben. Azért nem megyek bele a részletekbe,
mert a most módosításra kerülô gazdálkodási szabályzat fog-
ja pontosan részletezni, hogy milyen jogosultsága lesz az el-
nöknek, a fôtitkárnak a gazdálkodás terén. Bizonyos gazda-
sági kérdésekben – egy meghatározott összeghatárig – szabad
kezem van. Felhatalmazásom van arra, hogy az MVSz-t bizo-
nyos testületek elôtt, bizonyos fórumokon képviseljem. Az
ISAF-nál az MVSz delegáltjai képviselik hazánkat, de mond-
juk adminisztratív kérdésekben, vagy az olimpiával kapcsolat-
ban, a MOB adminisztratív vezetôinél jogosult vagyok eljár-
ni… Felhatalmazást kaptam az MVSz elnökségétôl, hogy
Weöres Márta és Wossala György mellett a MOB közgyûlé-
sén képviseljem a Szövetséget. Nyilván elmondom vélemé-
nyem és természetesen szavazok is, ha úgy alakul.

– Képzett és gyakorlott edzô vagy, téged szakmai kérdés-
ben nehéz átverni. 

– Azt mondom, igen. Szakmai kérdésekben önálló véle-
ményem van, akár egy olimpiai felkészülési program össze-
állításánál – nem állítom, hogy százszázalékos mélységig –,
egy bizonyos szintig szerintem jó rálátásom van, hogy mit és
hogyan lehet egy élsportoló esetében kivitelezni stb. Azt
gondolom, hogy utánpótlás és nagyhajós szinten is. 

– Megpályáztad, itt vagy. Szereted csinálni?
– Én alapos ember vagyok és szeretem lezárni az adott

idôszakot, hogy úgy érezzem elvégeztem a feladatot. Ebben
a munkakörben kevés olyan alkalom adódott, hogy úgy érez-
tem volna, valóban elvégeztem, befejezetem amit eltervez-
tem. Szeretek elmerülni a szabályokban, szeretek írogatni, ki-
csit agyalni, ráadásul mindezt a vitorlázás témában, de azt
nem gondoltam, hogy ennyire ki fogja tölteni az életem, eny-
nyire sokrétû lesz, és ennyi elfoglaltsággal jár. Hozzá teszem:
jó érzés, hogy folyamatos a motiváció, nem unatkozik az
ember. Egyelôre nagyon élvezem. A hivatali munkán túl is ta-
lálok feladatot. Már korábban, az egyesületben készítettem
egy jegyzetet, hogy az oda érkezô gyerekek körében ne le-
gyen túl nagy a lemorzsolódás, és a motivációjuk megmarad-
jon. Ez egy harminc oldalas leírás a vitorlázásról, a fizikai fel-
készülésrôl, taktikáról, hajóvezetésrôl stb. Jól fogadták a gye-
rekek, és felhasználtuk, amikor az MVSz készített egy okta-
tó DVD-t az optimistezéssel kapcsolatosan. A felvételek Ti-
hanyban készültek és az akkori versenyzôim voltak a segítsé-
günkre a különbözô feladatok bemutatásánál. Az új honla-
punkon reményeim szerint fent lesz ez az anyag és bárki
számára hozzáférhetô lesz és letöltheti.

–  Szerinted mikor látod át a feladatokat, a gondokat stb. 
– Azt gondolom, hogy a gazdasági év végével. Amikor a

jövô évi költségvetést és a 2013-as zárszámadást készítjük,
akkor jó eséllyel mondhatja azt az embert, hogy 95 százalé-
kos biztonsággal találkozott már minden problémával. Akkor
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mondhatom majd, hogy valós képet kaptam arról, hogy mi
zajlik egy teljes naptári évben a Vitorlás Szövetségben.

– A mostani választás elvben nem a te személyedet érin-
ti, de akár érintheti is. Min fog múlni? Mennyiben érint té-
ged? Kell-e kampányolnod stb.?

– Kétfelé választanám a kérdést. Nekem fôtitkárként az a
legfontosabb, hogy a közgyûlés jogi és adminisztratív értelem-
ben a lehetô legprecízebben lemenjen. A választás eredménye
nem foglalkoztat. Az embernek vannak intuíciói, de nem tar-
tozik a munkakörömhöz. Ami viszont igen, annak igyekszem
maximálisan eleget tenni: a jelölôbizottság munkáját segíte-
ni, a közgyûlés megszervezésében aktívan részt venni, az el-
nökség, majd a közgyûlés elé kerülô anyagok (2012-es pénz-
ügyi beszámoló – igénybe véve a kollégáim segítségét –, a
2013-as szakmai tervek, a közhasznúsági jelentés) elôterjesz-
tése. Szeretném, ha ezek úgy kerülnének a tagság elé, hogy a
valós állapotokat mutassák az MVSz gazdasági helyzetérôl,
ami nem biztos, hogy mindenkinek a lehetô legszebb színben
fogja feltüntetni. Úgy gondolom, hogy valamikor szembe kell
nézni azokkal a dolgokkal, amik korábban történtek. Szerin-
tem ez egy remek pillanat erre, és utána majd mindenki ôszin-
tén nézhet a többiekre. Ahogy én látom – a jelen állás szerint
–, és még nem láttam végleges anyagokat, de voltak olyan dol-
gok az MVSz fôkönyvében, amiknek már nem kellene ott
lennie. Ezáltal egy rosszabb mérleget fogunk produkálni
2012-ben, mert az MVSz vezetése és én is kértem, hogy eze-
ket jelenítsük meg benne, ne söpörjük a szônyeg alá. Ne mel-
lékletben szerepeljenek, hanem vezessük ki a mérlegünkbôl.
Ezáltal a 2012-es mérlegünk nem lesz olyan jó, mint amit mu-
tat a valóság, de tudjuk nagyon jól, hogy más a mérleg és
megint más a cash flow. Ebben a tekintetben nem áll rosszul
az MVSz, de könyveléstechnikailag vannak olyan dolgok, ami-
ket ki kell vezetnünk. Például hosszú évek óta a könyvelésben,
illetve mérlegben szerepelnek olyan be nem fizetett, de ki-
számlázott tagdíjak, amiket a Vitorlás Szövetség folyamatosan
bent tartott a mérlegében, ezáltal kicsit javítva az összképet
azzal, hogy azért van nekünk követelésünk is. Holott tudjuk,
hogy a már megszûnt egyesületektôl nehéz lesz pénzt be-
szedni. Szóval a folyamatos tagrevíziónak nagy a jelentôsége.
Minden év végén át kell tekintsük, hogy mely tagegyesületek
mûködnek valóban és melyek nem, mert fölösleges is tagdíj
számlát kiállítani a nem létezô kluboknak. Az én mandátu-
mom nem kötôdik 2012-höz, illetve az elôtte lévô idôszakhoz,
de úgy érzem megérett a pillanat, hogy a felügyelô bizottság
átnézte az MVSz gazdálkodását, és ennek szellemében készít-
sük el az új gazdálkodási szabályzatot, hogy tiszta keretek és
szabályok mentén dolgozhassunk.

– 2013 január egytôl tabula rasa lesz?
– Nem így definiálnám, de azt mondom, hogy az MVSz

sok tekintetben felülvizsgálta a korábbi évek gyakorlatát, és
szembenézett azzal amit eddig csinált. A Vitorlás Szövetség
szerzôdéseit át kellett vizsgálni. Több olyan szerzôdéssel ta-
lálkoztunk, ami, hogy finoman fogalmazzak, nem volt elô-
nyös a Vitorlás Szövetségnek. Jelen pillanatban is élô szerzô-
désekrôl van szó, amikbôl ki kell másznia a Szövetségnek. 

– Nem nagyon vagy beijedve, hogy most új vezetés jöhet.
– Úgy látom a helyzetemet, mint amilyen a jegyzôé egy

polgármesteri hivatalban. Le kell vezényelnie a választási
procedúrát, az instrukciók alapján irányítja a hivatal mûkö-
dését, felügyeli a törvényességet, elôkészíti és végrehajtja a
döntéseket. Én ebben a pozícióban látom magam. A követ-
kezô elnökség alatt sem lesz ez másként.

– Mennyire nyitott – vagy lesz rövidesen – az MVSz?
Megnézhetek majd szerzôdést?

– Most is megteheted! Minden tagnak betekintési joga
van az MVSz mûködésébe. A saját munkánkat könnyítjük,
hogy készítünk egy szerzôdés-tárat, amelyben pontosan nyil-
ván tartjuk, hogy milyen szerzôdések vannak, azoknak mi a
hatálya, kivel kötöttük, milyen kötelezettségeink és milyen jo-
gaink vannak a szerzôdésben foglaltak szerint. Az MVSz az
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elmúlt években is nagy munkát végzett, de ezt adminisztra-
tíve nem követte. Ezt az adminisztrációs hiányt behozni nagy
munka, két hónap alatt nem tudunk csodát tenni, de elkez-
dôdött a munka. Ez egyébként az elnökség és a felügyelô bi-
zottság kifejezett kérése volt.

– Kerekes Kázmért miért menesztettétek?
– Nem menesztettük, kikérték. Érkezett az MVSz-hez

egy megkeresés az Erzsébet táborok vezetôitôl, akik szakmai
segítséget kértek az állami vízparti ingatlanok élettel való
megtöltéséhez. Az egyeztetések során kiderült, nekik alapve-
tôen arra lenne szükségük, hogy egy olyan szakember dol-
gozzon náluk, aki ebben a munkában érdemben részt tud
venni. Ráadásul a tagság részérôl megfogalmazódott egy
igény a titkárság mûködésével kapcsolatos racionalizációra
vonatkozóan. A sportigazgatói feladatkör kiüresedett azáltal,
hogy a szövetségi kapitányt bevonjuk az adminisztratív mun-
kába. Kazit így el tudtuk engedni.

– Ez nem olyan, mint Sigmond András zánkai kinevezé-
se, aki jól elvan, de sok vizet nem zavar…

– Én nem így látom a dolgot. Gibával kétnaponta váltunk
e-mailt szakmai kérdésekben. Az egyetlen vitorlásedzô, aki
az általunk is propagált Magyar Edzôk Társasága által meg-
hirdetett konferencián részt vett. Errôl részletes szakmai
anyagot készített az MVSz-nek. Szervezi az elsô vitorlás, lo-
vas és kerékpáros diákolimpiát. Laser hajóosztálynak szervez
felkészítô edzôtáborokat Zánkán, és számos más dolgot –
sportiskola, motoros felújítás stb. – csinál. 

– Te racionalizációról beszélsz, miközben nagy az admi-
nisztráció, van egy pár munkakör, ami csípi az emberek szemét.
Azt látják, hogy bizonyos dolgok semmit sem változtak. Sen-
kit sem akarok bántani, de nemrég az MVSz egy fôtitkárral és
egy titkárnôvel üzemelt… Ma cirka tíz ember dolgozik itt.

– A 2013-as költségvetésnek sok egyéb melléklete mellett
lesz egy olyan is, amely az MVSz kötelékében dolgozókat név-
és pozíció szerint felsorolja, a teljes havi bértömegükkel együtt,
összehasonlítva a 2012-es adatokkal. Abból tisztán látható,
hogy hat fôt foglalkoztat az MVSz. Nem lehet az évtizedek-
kel korábbihoz hasonlítani, mert a feladatok jelentôsen meg-
nôttek, sokrétûbbek lettek. Ma például marketing és PR dol-
gokkal is foglalkozni kell. Ehhez szükség van szakemberre,
akinek a feladata a szponzorok felkutatása, a szerzôdések elô-
készítése, tárgyalások szervezése, szerzôdések megkötése. Ô a
jelen állás szerint kitermeli a saját bérét. Mi projekt szemlélet
alapján készítettük el a 2013-as költségvetést. Pontosan azért,
hogy lehessen látni, hogy egy adott feladatra milyen bevétel ér-
kezik, abból a feladatból milyen kiadás keletkezik. A kettô
különbözete legalább nulla kell, hogy legyen. Ilyen pl. a mar-
keting és PR mûködésünk, amibe beletartozik a Vitorlázás új-
ság is. Nyilván egy lap indítása nagyobb költségráfordítással
jár, de a fenntartása már nem. A jelen állás szerint megterme-
li az újság azt, amibe kerül. Innen kezdve nem érzem, hogy pa-
zarolnánk, hanem erôforrásokat próbálunk meg úgy csoporto-
sítani, hogy az a vitorlázás össz társadalmi érdekeit szolgálja.
Ezek a dolgok nem fôtitkári feladatok, ezek stratégiai kérdé-
sek, ezekrôl az elnökség dönt. A fôtitkár maximum megterem-
ti azokat a kereteket, ami ennek megvalósításához szüksé-
gesek. Ezeket nem ártana tisztázni, mert én is hallok olyan dol-
gokat, amelyek fals információkra épülnek.

– A fals információk nem abból adódnak, hogy nem na-
gyon vannak érdemi információk?

– Vannak, csak nem mindenki akarja észrevenni. Hetente
egy vagy két hírlevél megy a tagságnak, az MVSz honlapján
minden nap van valami új rövid hír, a Vitorlázás is hemzseg az
információktól, valamint a Facebook oldalunk is elég aktív.

– Ez akkor igaz, ha a hírleveleknek van hírértékük. Ha
nincs, akkor a kutya sem fogja elolvasni.

– Ez így van. Ezért van már belsô kommunikációs rend-
je az MVSz-nek, van egy kommunikációs vezetôje, egy újság
fôszerkesztôje, akik értenek a szakmájukhoz, és segítik az el-
nökség és a titkárság munkáját.A
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LITKEY ÁRPÁD
– Egy új olimpiai ciklus elôtt állunk. Hogyan látod a dolgokat? 
– Májusban derül ki, hogy egy hajóosztálynak hány kvótája lesz.

Ez meghatározza, hogy milyen hajóosztályban van esély arra, hogy
Magyarország kvalifikáljon. A kvalifikációs szisztéma is megváltozik,
a felét kiadják globálisan az elsô körben, és utána a következô egy vagy
két kvalifikációs verseny regionális lesz. Tehát ha az elsô körben nem
kvalifikál valaki, akkor lehet, hogy nehezebb lesz a következôben,
mert Európában sokkal nagyobb lesz a konkurencia. Európa valószí-
nûleg picit több helyet kap, mint mondjuk Afrika, de nem jelentôsen.
Európának mondjuk lesz hat helye, akkor Afrikának 3–4. Sokkal job-
ban kell készülni, hogy elsôre eredményt lehessen elérni. Tehát már
most el kell kezdeni a felkészülést. Az elôzô, londoni kvalifikáció, az
olimpia elôtt fél évvel volt. Most pedig kettôvel korábban, ami sors-
döntô lehet, különösen Vadnai Benjaminnak, aki jövô januárban ül át
Standardba, így csak nyolc hónapja lesz a kvalifikációig. Nem tudom
ez mire elég, szerencsével bekerülhet, de irgalmatlan munka vár rá.
Ezért Benjinek igazi esélye 2020-ban lesz. Még egy nevet említenék:
Berecz Zsombort, akinek szintén jól jönne még egy év, mert ô is ha-
jóosztályt váltott. Az idei »alapozó« idôszak után, jövôre neki – sze-
rintem egyéni edzôvel – is nagyon keményen kell dolgoznia. Fontos,
hogy ô az elsô 10–12 nemzetbe kerüljön, ami biztos kvalifikációt je-
lent. A 12. nemzet olyan 18–20. helyen lehet a világbajnokságon. Az
azért nagyon kemény, de meg kell próbálnia, erre kell készülni. 

– Laserben könnyebb?
– Igen, ott nagyobb a keret, 48 volt, elképzelhetô, hogy bôvítik a

létszámot. A NOB koncepciója, hogy minél több nemzet induljon,
ahhoz pedig a kvótát meg kell emelni. Tomai Balázzsal is számolok,
de Balázsnak még bizonyítania kell. Kihagyott egy évet, most kezdett
el igazán dolgozni. Jól mutatkozott be, a palmai világkupán, kis sze-
rencsével az Aranycsoportban lehetett volna. A 61. hely 120 (nemze-
tek között 26.) hajóból, jó alap. A napokban fogok vele leülni, hogy
beszéljünk a lehetôségekrôl és az elképzeléseirôl. Ha folytatja, akkor
Benjaminnal közös felkészülést képzelek. A szövetségi támogatás a
szakmai munkában jelentkezik, így az, hogy egy vagy két versenyzô
dolgozik nem jelent költségnövekedést. 470-esben Gyapjas Balázs
idén 18 éves, most mancsaftot váltott, ôket is meg kell nézni, hogy hol
tartanak. Persze van ideje még, igazi eredményt tôlük 2020-ra lehet
várni. A lányok közül Karé Rékának lehet esélye Rióra, de most dip-
lomázik, így majd utána kezd el komolyan dolgozni. A két Hirschler
lány is szeretne az olimpiára készülni, de ôk inkább 2020-ra. Héjj Vi-
kivel is számolni kell, ô a télen megpróbálta a 470-est, testvérével Esz-
terrel. Tetszik nekik. Alkatilag is jobb a 470-esbe. Virág Flóra is komo-
lyan gondolja a folytatást, de ô nagyon pici, így hetven kiló alatt nincs
értelme Radialba ülnie. A mostani ciklus biztatóbb, mint az elôzô volt.
Azt remélem, hogy ketten, de lehet, hogy hárman is ott lesznek Rió-
ban. Most a négyéves periódus elején célirányosan meg kell határoz-
ni, hogy mit csináljon a versenyzô, míg korábban bôven volt idô arra,
hogy próbálgassák magukat a srácok, és a végén kellett a kvalifikáci-
óra koncentrálni. Több idô volt felkészülni. 

– Van pénz?
– Van. A Szövetség a szakmai hátteret adja a programhoz, az uta-

zási és az edzôi költségeket állja. Május közepéig felfüggesztettük a
szerzôdéssel kapcsolatos tárgyalásokat, a tisztújítást követôen fo-
gunk visszatérni rá, de a versenyzôk támogatása addig is folyamatos.

– Az elnökségnek milyen beleszólása van a programba?
– A programot hárman a versenyzôvel és az edzôjével közösen

alakítjuk ki. Azt nekem kell elfogadni. A négyéves együttmûködési
megállapodás a klubbal, a versenyzôvel és a Szövetséggel köttetik.
Ehhez kapcsolódóan egy támogatói szerzôdés tartalmazza az éves
támogatás mértékét, és a programot is meghatározza, valamint azt
is, hogy program melyik elemét fizeti a Szövetség, melyiket az egye-
sület és melyiket a versenyzô.

– Ezt te döntöd el?
– Nem, közösen határozzuk meg. Én a Szövetséget képviselem,

és felelek azért, hogy a program jó legyen és végre is legyen hajtva.
– Tehát ebbe az elnökség nem szól bele? De a pénzügyekrôl dönt.
– A költségvetés tartalmazza az olimpiai felkészülésre szánt ösz-

szeget hajóosztályra lebontva, ami azért nincs kôbe vésve, valameny-
nyire átjárható, de meg van határozva, hogy mennyi jut az egyik és
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I T T H O N I S F E L A D AT R A K É S Z E N !
A  T E R V E Z É S TÔ L A V Í Z R E B O C S Á T Á S I G

A magyar PATA Marine szakembereivel, franciaországi tengeri hajóépítô tapasz-

talattal és referenciákkal, a H2X hajógyár tervezôi és logisztikai hátterével, a

legfejlettebb kompozit és vegyes építési technológiák alkalmazásával itthon is

kész nagyméretû hajók gyártására.

A H2X gyárban a PATA szakemberek által 2010 és 2013 között épített hajók

ANDRÉ MALRAUX 34 méteres, 300 tonnás tengeri kutatóhajó

PILOT 40’ 12 méteres pilothajó, 30 csomós sebességgel 

CTM 17 17,5 méteres haditengerészeti vontató katamarán 

KAU 15 Búvár-kiszolgáló katamarán luxusberendezéssel

WATERCAT 17,3 méteres utasszállító katamarán

HYDROPTERE Óceáni vitorlás trimarán, rekordmenetre felkészítése

IXship 140 43 méteres tengeri kutatóhajó (gyártása folyamatban)

+33(0)4 42 98 10 25 +3630 4880 842
contact@h2x.com info@patamegayachts.hu

VAN AKI MONDJA
ÉS TUDJA IS !
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mennyi a másik hajóosztályra. A költségvetést májusban a Közgyû-
lés fogadja el, nem az elnökség. Abban az a négy hajóosztály szere-
pel, amelyekrôl korábban szó volt, és természetesen az utánpótlás.

– Akkor szerinted jobb a helyzet, mint amit az ember gondolna.
– Sokkal jobb, mint az elôzô tíz évben bármikor. Ez nagy fejlô-

dés. Ráadásul szerzôdés szerint vállalja a Szövetség, hogy a megha-
tározott ütemezés szerint ki is fizeti. Ez benne van a támogatói szer-
zôdésben, a program lebontásában, mindenben.

– Azt mondtad, hogy az elnökség meg az elnök marad.
– Remélem, hogy marad, olyan munkát végzett az elnökség,

amit az elmúlt húsz évben egyik sem. Egy év alatt rengeteg plusz
dolgot hozott be a Szövetségbe. Egyáltalán megmentette a mûkö-
dését, és a versenysportra is több pénz lesz.

– Miért nem tudunk errôl?
– Nem tudom. A támogatás rendszere most is alakul még, ez

egy folyamat ami a mai napig tart. Az együttmûködési megállapo-
dás egy dolog, amellett van egy támogatói szerzôdés. Az egész struk-
túrát most próbáljuk összerakni, szerintem a választásokat követô-
en alá is írható. 

– De egy sor dologról nem tudunk. Miért? Ha olyan jó a jelen el-
nökség, az elnök, a döntések, akkor csak kellene tudnunk róla. Igaz,
akkor is ha nem… Andrást szerinted meg fogják buktatni májusban?

– Nem tudom miért van ez így, de a Szövetségrôl valahogy min-
dig csak a rossz megy ki. Ha igen, akkor a versenysportot el lehet
fejejteni a következô négy évben.

– Szerinted a versenysport például hány embert érdekel?
– Az egy mentális kérdés, ha a vitorlázókat nem érdekli az után-

pótlás, hogy lesz-e vitorlázó tíz év múlva. Így is alig bírják összeka-
parni a legénységet a hajóikra, ha nem lesz utánpótlás nem lesznek
versenyek sem, mert nem lesz legénység. Ennyi. Inni, meg a kocs-
mában beszélgetni a vitorlázásról lehet, de ha a versenysportot meg-
ölik, a gyerekeknek nem lesz példaképük, akkor sehova nem jutunk.
Ezen kell változtatni.

– Sok embert látunk a Szövetségben, ez nyilván sokba is kerül.
Szükség van rájuk?

– Én 70–80 órát dolgozom hetente, és mások is. Annyi a feladat,
hogy ennyi ember kell is hozzá. Ahhoz, hogy egy normális dolgot fel
lehessen építeni nagyon sok dolgot kell csinálni egyszerre. Sokrétû
az egész. A Festetics Program az egész vitorlázáson átívelô program,
nagyon sok része van, sok felôl kell dolgozni benne.

– Azt látni, hogy a Festetics Programban nem történt az ég vilá-
gon semmi konkrét. Vagy téved, aki ezt állítja?

– Nagyon sok stratégiai megállapodás köttetett, elindultak a
dolgok. Szerzôdést kötöttek a VVSI-vel, Zánkával…

– Ha már Zánkát említed, azon kívül, hogy Gibának (Sigmond
András – a szerk.) van állása, történt valami?

– Ôt nem az MVSz alkalmazza. Ahhoz, hogy valamit normáli-
san lehessen csinálni ahhoz szükség van telepekre. Egy akadémiai
rendszert felépíteni nem egyszerû.

– Vajon miért hívvnak valamit akadémiának, amikor ott – talán
csak egyelôre – alapképzés folyik? 

– Ez egy sportképzési rendszer. Nem én találtam ki rá a szót,
más sportágak esetén is régen használják. A mostani elôadássorozat
csak egy része az egész képzési rendszernek. 

– Mi a helyzet Füreden? Bejutsz már a telepre?
– Be, persze. Megvan az új üzemeltetô, jelenleg is folynak a tár-

gyalások a telephasználat feltételeirôl.
– Sok mindenrôl beszélnek az emberek. Én egy kicsit félek attól,

amiket korábban mondtam, kérdeztem.
– Én nem félek. Ha a tagság azt akarja, hogy ne legyen verseny-

sport, mert nem fontos, akkor szövetségi kapitányra nincs szükség.
Ha így döntenek, akkor azt tudomásul kell venni, de akkor búcsút
lehet mondani a versenysportnak. Az új elnöknek lesz a felelôssége,
hogy mit, hogy csinál… Nem tudom, ôt el fogják-e fogadni? Ha nem
csinál semmit, mint a korábbi elnökök, akkor nagyon jó elnök lehet,
akár el is fogadhatják, de elôre nem fogja vinni a vitorlázást.

– Az elnökség – inkluzíve az elnök – felelôssége, hogy mi törté-
nik a magyar vitorlázásban… Sôt, tágabb értelemben a közgyûlésé.
Mégis, többször elhangzott részedrôl, hogy egy elnökváltással meg-
szûnik a versenyvitorlázás. A klubok nem versenyvitorlázhatnak?

– De, csak nincs rá pénzük. Nem szándék miatt fog megszûnni
a versenysport, hanem azért, mert a lehetôségek legalábbis egy idô-
re beszûkülhetnek. Most az elnök behoz több tízmillió forintot
pluszban, amit, ha felállítják nem várhatunk el tôle. Tavaly rendbe
rakta a költségvetést 30–35 millió forinttal. 

– Ezt miért nem mondja el valaki? Viszont a másik alternatíva
egy kisebb költségvetésbôl racionálisan gazdálkodó MVSz.

– Minden elnökségi tag tudja ezt, így – mivel minden nagyobb
egyesület képviseltetve van az elnökségben – a klubok is tudják. Ha
ezt az elnökségi tag nem kommunikálja a saját tagjai felé, akkor az
elég nagy hiba. Nem az elnöké, nem a kommunikációs kollégáé, ha-
nem azé az emberé, aki nem továbbítja a saját tagjai felé. Mert le-
het azt a gyakorlatot folytatni, mint korábban, hogy mindenki csi-
nálja maga amire képes, a Szövetség meg nem törôdik semmivel.
Aki mondjuk húsz évig nem csinált semmit, az húsz évig ott lehe-
tett, aki viszont szeretne elérni valamit, azt egy év után
megbuktatják… Ez egy tipikus magyar történet. Botrány. Igyek-
szünk ez ellen tenni valamit, de nehéz a hátulról suttógókkal szem-
ben. Nálunk ha valaki jól érzi magát és optimista, akkor vagy bolond
vagy hazudik. Legalábbis ez a felfogás itt. 

– Más: mi a helyzet az RS hajókkal?
– Nem az az irány. Szerintem elôször a magyar hajókkal kellene

foglalkozni, amit Magyarországon meg lehet venni, amit itthon le-
het gyártani. Arra semmi szükség, hogy Angliából vásároljunk
fröccsöntött hajókat. Nincs értelme. Ezért voltam a VVSI-ben, hogy
milyen beszerzések legyenek. A stratégiai megállapodás része, hogy
a Szövetség felügyeli a szakmai dolgokat, így a beszerzéseket is.

– Értem, de Düsseldorfban már azt mondta a gyártó, hogy Ma-
gyarországra ennyi meg ennyi hajót rendeltek. Kvázi megtörténtként
kezelik a dolgot.

– Még nincs döntés. A zánkai és az agárdi hajóbeszerzés nagy
befolyással lesz a magyarországi vitorlázás következô éveire. Ezt
nagyon átgondoltan kell meghatározni, más utánpótlás-nevelô egye-
sületek véleményét kikérve, egy közös koncepció mentén haladva.
Én azt mondom, hogy az akadémia napi használatára bôven meg-
felelnek az itthon gyártott 420-asok, arra nem kell a világszínvona-
lú hajó. Az alapokat meg lehet velük tanulni. Ha valaki kiemelkedô-
en jó, arra kell tartani néhány világszínvonalú hajót, hogy azzal el-
mehessen versenyezni. Ugyanígy az Optimistet is itthon kell gyár-
tatni. Az is fontos, hogy klaszter tag gyártsa ezeket, mert az is cél,
hogy ôket támogassuk. Ha belép a Hodács, akkor ôt. Csak ô egy na-
gyon magas minôséget képvisel, ami alatt azért van a célnak megfe-
lelô minôség, ami használható a napi edzésekhez és oktatáshoz. Így
lehetne megmenteni magyar gyártókat is a csôdtôl.

– Tényleg százával lesz szükség hajókra?
– Ha ötszáz gyerek tanul vitorlázni, akkor igen, ha csak húsz, ak-

kor elég annyi.
– Zánkából lesz valami?
– Tegnap Agárdon jártam. Ott táboroztatás lesz. A nagyobb cé-

geket, mint támogatót ebbe nem lehet bevonni, de ha táborokat
szervezünk, vitorlázni tanítjuk a gyerekeket, arra lehet, hogy áldoz-
nak. Az itt táborozó gyerekekbôl még lehet utánpótlás. A cég kifi-
zeti a költségeket, és a táborokon kell legyen egy szolid nyereség. 

– Azt látom, hogy te optimista vagy!
– Persze. Jó irányba haladnak a dolgok.
– Kisülhet ebbôl valami jó? Nyolcéves távlatban gondolkodjunk,

de akár négy év alatt is?
– Igen. Négy év múlva jobban fogunk állni. Én hiszek ebben. 
– Egyet azért el kellene érni: addig se vesszenek el a maradék

gyerekek a fiatalabb korosztályokból! 
– Igen, ezen dolgozunk. Hogy most ne történjen meg ami a ko-

rábbi generációkkal, ne tûnjenek el a versenyzôk. Az elmúlt években
18–20 évesen sorra abbahagyták a fiatalok a versenyzést, egyedül
Zsombi maradt meg. Jelenleg nemzetközi szinten nincs is több fel-
nôtt versenyzônk. De azért Tomai Balázsban és Karé Rékában még
bízom, ôk felzárkózhatnak. Ha a fiataloknak egy célt fel lehet mu-
tatni, hogy hosszú távon gondolkodik a Szövetség, nem csak ad hoc
módon, akkor jobban meg lehet ôket tartani. A mostani együttmû-
ködési megállapodások ilyen dolgok. Elkötelezi magát a Szövetség
a versenyzôi mellett. Van szándék, azért vagyunk itt. 
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RUTAI ISTVÁN
– Elnökválasztás elôtt egy jól körülírható társaság változást sze-

retne… Ebben te vagy az egyik kulcsfigura?
– Így van. Azért lettem – ahogy te fogalmazol – kulcsfigura, mert

megelégeltem MVSz elnökség sok éves egyhelyben topogását. Ed-
dig elviseltem bármi történik, és nem nagyon foglalkoztam ezzel.
Most viszont egyre többen kerestek meg, hogy csináljunk valamit,
alakítsuk magunk az életünket. Azt tapasztaltam az elmúlt a 12 év-
ben, amióta aktív vagyok a vitorlás közéletben, hogy pár ember ki-
találta mi legyen egy tisztújító közgyûlésen, és a klubok – jobb híján
– megszavazták. Igazából mindig csak egy-két ember volt kérdéses,
hogy kit választanak elnökségbe. Nem volt elôzetes egyeztetés. Amit
most én felvállaltam az az, hogy elôzetesen egyeztettem azokkal a
klubokkal, akiket leginkább érint az MVSz elnökség tevékenysége.

– Azt mondtad, hogy az elmúlt 12 évben… Tehát nem a jelenle-
gi vezetéssel van bajod, hanem általában a módszerrel.

– Igen. Úgy gondolom, hogy az utóbbi tíz évben az, hogy MVSz
elnökség az szitok szó volt. Hosszú azoknak a listája, akik elzárkóz-
tak minden közéleti munkától, mert kaptak egy sallert az elnökség-
tôl. Neveket nem sorolnék, mert félek, hogy kifelejtek valakit. Nagy
vitorlázók, akik szeretik a vitorlázást, vitorláznak, de köszönik szépen
és elzárkóznak mindenféle közéleti munkától. Nem csak egy mosta-
ni trendrôl van szó. Amit tettem az nem a mostani elnökség ellen tör-
tént, hanem azokért akiket érint. Üljünk le és kezdjünk el beszélget-
ni, azokkal a klubokkal ahol utánpótlás-nevelés folyik, vagy a túravi-
torlázókat fogják össze, mint a TVSK esetében. Számunkra fontos az
elnökség összetétele. Javasoltam a kluboknak, hogy találjuk ki közö-
sen, hogy mit akarunk, vegyük a kezünkbe a sorsunkat, hiszen mi, a
klubok választjuk meg az elnökséget. Elkészült egy névsor, hogy mi,
ezek a klubok, kit szeretnénk elnökségi tagnak, illetve elnöknek.

– Azon a listán amit láttam nincs eget rengetô változás…
– Ami a személyeket illeti valóban nincs. Viszont fontos, hogy az

MVSz korábban nem volt politikus szervezet és elegánsan távol tar-
totta magát az aktuál politikától. Most is így kellene tennie, ezért
depolitizálni kell az MVSz-t, mert tényleg a vitorlázókról kell szól-
nia. Ez azért jelentôs változás. Olyan emberek üljenek az elnökség-
ben, akik valóban dolgoznak. A pár ember cseréje azt jelentené,
hogy olyan emberek kerülnének be, akik valóban feladatot vállalná-
nak. Tehát a jövôben nem két-három ember irányítaná az MVSz-t,
hanem 11 ember közösen dolgozna tenne érte, és megosztanák egy-
más között a feladatokat. Lesz aki a nagyhajós versenyek színvona-
láért felel, más az utánpótlásért vagy az olimpiai és élsportért.

– Vannak erre megfelelô emberek? Van program?
– Persze. A közös elképzelés szerint az elnökség olyanokból áll-

na, akik vállalnák a közös munkát és persze alkalmasak is rá. Elkép-
zelések vannak, operatív programot az után lehet alkotni, miután
megválasztották az elnökséget. Az elôzetes tervek (program) alap-
vetôen arról szólnak, hogy mit szeretnének a klubok, és megtaláltuk
a közös nevezôket. Olyanokra gondolunk, hogy átlátható és világos
költségvetése legyen az MVSz-nek, ahol valóban látható, hogy mi
megy utánpótlásra, versenysportra, rendezvényekre, támogatásra
stb. A program része például az is, hogy vissza kell állítani az elnök-
ségi ülések nyilvánosságát. Felháborító az, ami most történik: az el-
nökségi ülés elôtt van egy operatív megbeszélés, ami zártkörû, majd
következik a kirakat elnökségi ülés, ahol semmi érdemi nem hang-
zik el. Szerintem az elnökségnek nem kellene félnie a nyilvánosság-
tól. Mindenki vállalja a véleményét! Ezért lett így kitalálva, ezért kell
nyitottnak lennie! Hatékony, operatív szervezetet képzelünk el. 

– Mi a helyzet a versenyekkel?
– Nem véletlen, hogy a nagyhajós versenyek nagy része kikerült

a Szövetség hatáskörébôl. Nem azért, mert üzleti megfontolásból a
klubok jó bulinak tartanák, mert egyáltalán nem az. Különös tekin-
tettel arra, hogy jelenleg hatvanezer forintot kell fizetni egy ver-
senyengedélyért a hatóságnak. Egyszerûen az osztályok megelégel-
ték, hogy nem jó színvonalú a versenyek rendezése, ha a Szövi ren-
dezi. Ugyanakkor a kikért bajnokságok szervezése jobb, pedig
ugyanazok az emberek rendezik. A rendezôi kör, akikre támaszko-
dik a magyar vitorlás társadalom, az tizenöt ember, valahogy mégis
rendre jobbak a klub-versenyek. Ezen változatni kell. Helyre kell
tennünk, hogy mi a célunk a Kékszalaggal. Ez most még ködös. A

nagyhajósokat soha senki nem kérdezte meg, hogy ôk mit szeretné-
nek. Az elnökségben pár ember eldöntötte, hogy így legyen, mikor
rajtoljunk, hol legyen a fogadás, milyen hajók indulhatnak. A ver-
senyzôk egyébként ebben a show-ban statiszták. Amikor a médiá-
nak eladják, hogy hány ezer ember és hány száz hajó indult, akkor
ehhez mindenki jó képet vág, befizeti a nevezési díjat, elviseli a tû-
zô meleget a díjkiosztón (maximum morgolódik), de ôket soha sen-
ki nem kérdezte meg, hogy hogyan szeretnék a versenyt. Pedig a
Kékszalag nem az MVSz-é, ôk csak a rendezô; hanem mindenkié,
aki elindul rajta. 

– Utánpótlás?
– Az utóbbi években az olimpiai és sport bizottságot, az után-

pótlás bizottságot, az edzô bizottságot, a nagyhajós bizottságot
szisztematikusan elsorvasztották. Nem tudom, hogy a kampány mi-
att, vagy Gergô (Gerencsér – a szerk.) megjelenése miatt, de éppen
most történtek olyan pozitív kezdeményezések, amik az elôzô tíz hó-
napban nem voltak. Kicsit bizalmatlan vagyok. Különös tekintettel
arra, hogy például az utánpótlás bizottság nyitó megbeszélésén ki-
derült, hogy jó, jó, legyen utánpótlás bizottság, na de azért Zánka és
Agárd dolgaiba ne szóljon bele. Na most, az utánpótlás bizottság
vagy beszél globálisan az utánpótlásról vagy semmirôl sem beszél.
Ezért mondtam azt – mint a legnagyobb utánpótlás-nevelô klub fô-
nöke –, hogy ha én ebbe nem vagyok meghívva, akkor a többirôl sem
akarok beszélni.

– Azt a két-három embert, aki korábban az utánpótlás terén je-
lentôs szerepet vállalt elfelejtették meghívni!

– Errôl azt gondolom, hogy kisebb mûhiba volt. 
– Kétféle MVSz struktúrát ismerünk. Az egyik a háború elôtti, a

klubok által irányított, a másik pedig a háború utáni, amikor a dik-
tatúra világában, egy központosított rendszerben mûködött. Te mit
gondolsz errôl?

– Én inkább az egyesületi verzióban hinnék. Azért, mert úgy
gondolom, hogy a társadalmi munka egy klubban létezik, MVSz
szinten már nem, az túl távol van az emberektôl. Klubszinten a tag-
ság körében lehet önkénteseket toborozni, hogy segítsenek, tegyenek
a dolog érdekében. Nem mondom, hogy nincs szükség Szövetségre,
szükség van rá a koordinálásban. A Kékszalagot azért tartanám az
MVSz égisze alatt – de ez csak az én személyes véleményem – mert
a legnagyobb tókerülô verseny az nemcsak egy verseny, hanem na-
gyon fontos eszköz a vitorlázás népszerûsítésére, és komoly bevételt
jelent, ami lehetôséget biztosít az MVSz-nek arra, hogy a közösen
megálmodott célokat ezzel meg tudja valósítani. Ezt a bevételt elkölt-
hesse versenysportra, utánpótlásra, túraversenyekre, a Balaton nép-
szerûsítésre, egy sor olyan dologra, amire szükség lenne.

– Európa nagy tókerülôit mind-mind egyesületek rendezik…
– Igaz, csinálhatná klub is. Mégis úgy gondolom, hogy jó ha a

Szövi csinálja, mert a bevételére karitatív célok miatt szüksége van
az MVSz-nek. Nem azért, hogy elszórja utána saját apparátusára,
mint az utóbbi tíz évben. Például tavaly, amikor bejött egy új támo-
gató harmincmillióval – az MVM ennyivel szállt be –, úgy költötték
el a pénzt, hogy a hiányt finanszírozták belôle, ami esztelenség pél-
dául az utánpótlás szempontjából. Azért lenne jó, ha az MVSz égi-
sze alatt maradna, mert ez lehetôséget teremtene a közösen elhatá-
rozott nemes célok támogatására, mint például az utánpótlás és az
olimpia. Szó sincs arról, hogy oda kell adni az összes bevételt a ne-
velô kluboknak. Régi vesszôparipám, hogy a régi egyesületeket ad-
dig kellene feltámasztani, ameddig vannak olyan emberek, aki ten-
ni szeretnének – például Dániel Gábor Siófokon – a gyerekekért. Az
MVSz mögéjük kell álljon pénzzel, eszközökkel, bármivel; és azt kell
mondania, hogy nekünk, a vitorlázó társadalom számára ez fontos.
Fontos, hogy Siófokon újra legyen utápótlás-bázis. Ugyanígy beszél-
hetünk Keszthelyrôl, Lellérôl, Fûzfôrôl, Almádiról… Nem jó az
egypólusúság, a centralizáció. Furcsának tûnhet, hogy nekem, aki-
nek a klubja adja az utánpótlás ötven százalékát, miért nem jó a ki-
alakult helyzet. Hidd el, nem jó! Az utánpótlásnak (is) sokszínûnek
kell lennie. Nem jó, hogy ha egy klub, egy elgondolás alapján neve-
li a gyerekeket. Ennek már az eredményeken is látszik a hibája. A
THE esetében bizonyos osztályokban látok egy kis hanyatlást, ahol
túlságosan monopol helyzetben voltunk, például Cadetban és 420-
asban. Elkényelmesedtek a srácok, de most, hogy a Spariban van egy
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– A szponzort azért valamilyen szinten ki kell szolgálni…
– Persze, de azért jó látni, hogy ki kiért van. A hatszáz hajó van

a szponzorért, vagy a szponzor azért támogat, mert üzletileg számá-
ra fontos egy olyan verseny, ahol hatszáz hajó indul? 

– Magyarországon a szponzoráció szerintem haveri alapon megy,
adomány jellege van, és nem professzionális alapon, pontos számí-
tások szerint történik. 

– Hiszek benne, hogy lenne professzionális szponzor csak eddig
mindet elriasztottuk. Az MVSz korábbi elnökségei nem kezelték a
szponzorokat profi módon, hanem az ment, amit mondasz. Innen
kezdve az egész egy susmus. Persze nem minden esetben mûködik
így. Én idealista vagyok, azt gondolom, hogy egy Kékszalagot való-
ban el lehet adni és valóban profi támogatót lehet találni erre, de
olyan szponzorokat látnék szívesen, mint akiket külföldön is látok a
nagy versenyeken: óra cégeket, autó márkákat, biztosítókat, banko-
kat stb. Azért, mert számukra a célszemélyek mi vagyunk.

– Van olyan, amit még fontosnak tartasz elmondani?
– Igen. Rólam sokan azt hiszik, hogy mindenkit ki akarok rúgatni az
MVSz elnökségébôl. Errôl szó sincs, ráadásul nem én döntök, ha-
nem egy új elnökség. Senkivel szemben nincs prekoncepcióm, de azt
gondolom, hogy aki fizetést kap az MVSz-tôl, azért dolgozzon meg
az utolsó fillérig. Csak az maradjon pozícióban, akire az MVSz-nek
szüksége van, senki más. A másik dolog: nem mondom, hogy min-
den rossz, amit idáig az MVSz elnökség csinált. Nagyon sok jó van
benne, de több esetben picit máshogy gondolom. Nekem mint tag-
nak, szavazónak szívem joga, hogy másként gondoljak dolgokat, és
ilyen esetben indítványt tegyek. Már mondtam, de kiemelném: ne-
kem attól gurul el a gyógyszerem, hogy látom, teljesen a mai magyar
aktuál politikának analógiájára megy minden. Azonnal és teljesen
depolitizálni kell a Magyar Vitorlás Szövetséget. Nem politikusok,
nem üzletemberek kellenek ide, hanem olyanok, akik hajlandóak
dolgozni a vitorlázásért. Akik minden elnökségi ülésre lelkiismere-
tesen felkészülnek és a rájuk bízott feladatokat elvégzik. Nem olyan
vészesen sok munka ez.

– A kérdés az, hogy egy amatôr – ha úgy tetszik – önkéntes tár-
saság megbirkózik-e a feladattal? Azért ez egy közepes vállalkozás…

– Igen, de a bevétel tuti, nem kell szupermenedzsernek lenni az
elköltéséhez. Olyan emberek kellenek, aki valóban tiszta lelkiisme-
rettel, elolvasva a szakértôi elôkészítô anyagokat döntenek, nem a
megérzéseik alapján, vagy úgy, hogy el se mennek az elnökségi ülé-
sekre. Az utóbbi egy évben 11 elnökségi tagból átlagosan 8 volt je-
len az üléseken, volt olyan aki egyetlen egyen vett részt. Akkor mi-
ért elnökségi tag?

– Szerinted ez átmehet? Meg van a támogatottság? Például a
BYC nem egységes… 

– A BYC elég nehéz a helyzetben van. Füreden ebben a sztori-
ban a Szövi telep és az UNI Hotel ügylet között, számukra fontos,
a város támogatása. Megértem ôket. Engem azoknak az emberek-
nek véleménye érdekel, akik szavazni mennek. Az, hogy a BYC
nem egységes ebben a kérdésben az nem baj. Akik elmennek sza-
vazni, majd eldöntik, hogy nekik mi a véleményük errôl.

– Lesz-e utolsó egyeztetés és ha igen, mikor?
– Körülbelül egy hét múlva. Április 10-ig még mindenki állíthat

jelöltet. Utána kiderül kik szerepelnek a listán. Aztán összeülünk és
végiggondoljuk a helyzetet. A klubok – nem csak a nagy klubokról
van szó – ebben a kérdésben meglehetôsen egységesek, konszenzus-
ra törekednek, ez a saját, törvényes döntésük. Azoknak az emberek-
nek, akik azt mondták, hogy változást akarnak, nagy a kapcsolat-
rendszerük és széles a bázisuk. Az egy-két szavazatos klubból is
sok felsorakozott, és azt mondta, hogy változást szeretne. A Tiha-
nyi Hajós Egylet hat-hét szavazatához még úgy huszonöten csatla-
koznak a kis klubokból. A TVSK esetében ugyanez a helyzet, velük
is többen egyeztettek. A Totya (Kollár Lajos – a szerk.) pedig remek
választás. Kétféle ember van: akit már mûtött és akit majd fog.
Mindenki ismeri, világ életében sportszerû, vitorlázást szeretô em-
berként ismertük. Minden szabadidejét a víz közelében tölti. Ez a
másik, amitôl hidegrázásom van. Én nem akarok a vitorlázásról a
Falk Miksa utcában egyeztetni. Én a Balaton-parton szeretnék er-
rôl beszélni. Ha a BYC-cel van dolgom, akkor átmegyek Füredre és
leülünk a parton, és mindent megbeszélünk.
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jó 420-as páros már látom, hogy visszatér a harci kedv, de Cadetban
még mindig ülünk a babérjainkon.

– Szükség van-e az MVSz-ben rendezôi stábra, eszközökre, mo-
torosra, GPS-re stb. Szükség van-e szövetségi kapitányra?

– Stábra esetenként szükség van. Eszközökre gyakorlatilag nincs.
Szakemberre – ezt nevezhetjük szövetségi kapitánynak – aki koor-
dinálja az edzôknek és az egyesületek munkáját az edzôtáborok
összefogását, szakmai fejlesztéseket stb. szükség van, hogy segítse,
támogassa az olimpiai és utánpótlás osztályokban az edzôk munká-
ját. Vannak osztályedzôk is, akik társadalmi munkában végzik a fel-
adatukat, ami nem kis terhet ró rájuk. Szerveznek, rohangásznak,
rengeteget telefonálnak, edzôtábort megtartanak a szabadidejük-
ben, a külföldi utazásokra gyûjtenek pénzt, elszámolást írnak, kivi-
szik a gyerekeket, tíz–húsz órát vezetnek stb… Ez például olyan kö-
zös ügy, amit az MVSz-nek támogatni kell. Ezek nem fôállású mun-
kakörök, tehát ezeket az embereket tiszteletdíjjal, eseti, heti, vagy
havi megbízással kell honorálni. Adminisztrációra egy alap szinten
szükség van a nyilvántartás, a tagdíjak beszedése stb. miatt. Az
MVSz szponzorok nélkül is egy százmilliós vállalkozás… Ötven mil-
lió jön be a tagdíjakból, negyven millió a versenyekbôl. A többi a
költségvetési MOB támogatás. Erre tettem olyan javaslatot, hogy az
MVSz mindenkori mûködési költsége ne haladhassa meg a bevéte-
lek ötven százalékát. A többit ne lehessen elkölteni PR-osra, marke-
tingesre, újságra és egyébre. A szponzorbevétel után sikerdíj-alapon
lehessen valakinek fizetni. Egy ekkora Szövetségnél a PR-
tevékenység nem fôállású, hanem sikerdíjas munka. Ezzel kapcso-
latban szép nagy számok – kampányidôszakban már húsz–harminc
millió – hangzanak el. Az én víziómban, ha csak az MVSz alapbe-
vételeit nézem, abból egy hatékony szervezet többet tudna költeni
ezekre a nemes célokra. Eladható egy olyan esemény, mint a Kék-
szalag, maga a vitorlázás, az életérzés, vagy akár a magyar vitorlás
társadalom, mint közösség. De a legfontosabb, hogy alapvetôen a
klubok találjanak szponzort, az MVSz-nek pedig segítséget kell nyúj-
tania ehhez. 

– Rendben. A tagdíjbevétel ötven millió forint, annak a felét le-
het elkölteni. Amikor a huszonötmillió elfogy, bezárjuk az irodát?

– Az elnökség 2013-as gazdálkodási tervét még nem láttuk, de
még a 2012-es beszámolóját sem. A közgyûlésen láthatjuk. Egy
normális gazdálkodó szervezet úgy csinál költségvetést, ha tudja,
hogy százmillió a bevétele, amibôl huszonötmilliót költhet az irodá-
ra, akkor úgy osztja be, hogy elég legyen, akkor hetvenöt millió ma-
rad a vitorlás társadalom számára fontos dolgokra.

– Akkor a fontos dolgokat határozzuk meg!
– Elsôsorban mindaz fontos amit a közgyûlés megszavaz. Ilyen

az olimpiai élsport és az utánpótlás. A tavalyi évben a szövetségi
kommunikáció szerint erre negyven millió forint jutott. Ehhez ké-
pest az összes érintett ebbôl tizenegy milliót látott, Berecz Zsombis-
tól, mindenestôl. A maradék olyan dolgokra ment el, amit mi nem
láttunk és nem kértünk, de oda lettek könyvelve. Ki tudja kinek és
milyen költsége, üzemanyaga került ebbe a rovatba. Mi azt mond-
juk, hogy hetvenöt millióból valóban kapjon harmincat az olimpiai
élsport és az utánpótlás, akkor az háromszor annyi, mint a mosta-
ni. És még mindig marad negyvenöt millió az egyéb fontos dolgok-
ra. Például túraversenyzésre, mert a Kékszalag rendezésére is költe-
ni kell. A Kékszalag kapcsán azt az indítványt tettem, hogy a verseny
bevételének hatvan százaléka mehet a költségekre. Negyvennek
meg kell maradnia!

– Elképzelhetônek tartod-e többekkel ellentétben, akik azt állít-
ják, hogy azért sem lehet egy minimál költségvetésû MVSz-t csinál-
ni, mert azt a tagság nem fogadja el. Vagy a résztvevôk a Kékszala-
gon nem fogadást, vacsorát, trikót, »üveggyöngyöket«, hanem egy
professzionálisan rendezett versenyt várnak el? 

– Azt gondolom, hogy a vitorlázó társadalom, a tagság mindazt
elfogadja, ami a vitorlázás érdekében történik.

– Olyan felnôttek?
– Igen. Szerintem nem arról van szó, hogy ha nincs póló nincs

Kékszalag. A nagyhajósok egy jó versenyt akarnak, csak soha senki
nem beszélt velük, hogy számukra mit jelent a jó verseny. Nem hi-
szem, hogy azt a rántott csirkecombot jelenti, vagy egy díjkiosztót
negyven fokban, mert a szponzort ki kell szolgálni.
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