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Beszámoló 

(FIH - EHF Kongresszus 2018 Delhi) 

 

A 2016-ban megválasztott FIH elnök, Dr. Narinder Dhruv Batra, ígéretéhez híven, ez év november 
1-je és 3-a között került megrendezésre a Nemzetközi Gyeplabda Szövetség Kongresszusa 
Indiában, Új-Delhiben. A nagyszabású eseményen, összesen 112 tagország képviselete jelent 
meg, köztük a Magyar Szakszövetség egy háromfős delegációval; Ferenczi Ferenc alelnök, 
Zsoldos András főtitkár, végül jómagam, mint Megbízott Diplomáciai Fő Képviselő és 
delegátusvezető. Részvételünket a Nemzetközi, illetve az Indiai Szövetségek támogatták, hogy a 
Delhiben tartott találkozó alkalmával ismét a lehető legtöbb tagország képviseltethesse magát és 
részt vegyen a jövőt érintő kérdésekről szóló szavazásokon.  

Az indiai szubkontinens területe nem sokkal kisebb Európáénál. Történelme szerény becslések 
szerint is minimum három és fél évezredre nyúlik vissza. ,,Indiát teljességében leírni lehetetlen, 
bemutatni viszont elkerülhetetlen.”- állítják az indológusok. Az ország súlya nemcsak a világban, 
de azon belül a gyeplabdában is egyre növekszik. Ennél fogva egy Indiában, indiai elnök által 
szervezett világeseményen való részvétel minden kétséget kizáróan prioritást élvez, figyelembe 
véve a jelenlegi elnök személyét, valamint a tényt, hogy a 2000-es évek botladozásai után India 
ismét felzárkózóban van a világ élvonalához, és a nemzetközi trendeket követve, helyenként 
újakat teremtve, jó utón halad régi pozíciója visszaszerzése felé. Említést érdemel a 
szubkontinens által szerzett 8 olimpiai aranyérem, mely fokozza az ország, sportágunkban 
betöltött szerepének fontosságát. Erről Európában hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Éppen 
ezért a fent említett támogatásnak, valamint a szívélyes meghívásnak köszönhetően kiváló 
alkalom kínálkozott a Dubai-ban megalapozott diplomáciai kapcsolatok tovább mélyítésére. A 
korábbi tételmondat pedig nyugodtan módosítható ennek megfelelően: „(…) bemutatni viszont 
elkerülhetetlen, ahogyan sportági vezetőként ide látogatni is.” 
 
A The LaLiT szálloda kiváló díszletett biztosított a világ minden tájáról érkező küldötteknek, hogy 
két év után újra összegyűlve, beszélhessék meg az őket érintő kérdéseket. Az első este 
kapcsolatépítő rendezvénye szempontunkból kifejezetten jól alakult. Amellett, hogy már-már 
baráti viszonyba kerültünk Narinder Batra elnök úrral, több vezető FIH tisztségviselővel is sikerült 
jó viszonyt kialakítani. Csak, hogy néhány nevet említsünk: Tayyab Ikram elnökségi taggal, akivel 
a későbbiek során is együttműködést tervezünk, mivel Nemzetközi Olimpiai Bizottsági tagként 
felajánlotta segítségét az Olimpiai Szolidaritási Alapok pályázati lehetőségei kapcsán, továbbá 
informális beszélgetésen Thierry Weil FIH CEO-val szóba került egy nagy valószínűséggel jövő 
évben megrendezésre kerülő, Budapesti FIH elnökségi ülés. Tehát mondhatjuk, hogy 
delegátusunk igen magas szintre emelte a Magyar Szakszövetség diplomáciai kapcsolatait már az 
első adandó alkalommal. Fontos európai partnerként a lengyel delegációval is egyeztettünk 
bizonyos kérdésekben, illetve olyan egzotikus Európai és azon kívüli országokkal is, mint 
Észtország, Örményország, a Salamon- Szigetek, Botswana, Uganda, Peru, Paraguay és így 
tovább, a teljesség igénye nélkül. A felsorolt országok problémái igen nagymértékben hasonlóak 
a mieinkhez, függetlenül attól, hogy az adott térségben elérhető-e műfüves borítás vagy sem. 
Hasznos tapasztalatokat oszthattunk meg egymással az utánpótlás és a bázisszervezés 
kérdéseiben. Marijke Fleuren-nel, az EHF elnök asszonyával is váltottunk néhány szót a hazai 
helyzetről, bár az igazsághoz hozzá tartozik, hogy ez a mindössze 2 perces beszélgetés a 2015-ös 
Londoni EHF Kongresszus óta minden évben lejátszódik és sok esetben kissé megdöbbentő, hogy 
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az EHF milyen közönnyel és némi elitizmussal viseltetik a kisebb gyeplabda nemzetek felé. 
Hasonló hangvételű barátságos, de tömör beszélgetés zajlott Angus Kirkland EHF igazgatóval is. A 
FIH az elmúlt 4 évben nyitottság és gyakorlati segítőkészség tekintetben jelentős változáson 
ment keresztül és ez az elnökkel folytatott megbeszélések során is érződött. Így került kilátásba a 
Budapesti elnökségi ülés. 

A kongresszus második napja Delhivel látványosságainak megtekintésével, valamint az esti 
társasági eseményekkel telt. A városnézés alkalmával a látnivalók és a különféle impulzusok 
befogadása mellett módunk volt kötetlenül elbeszélgetni Herman Kruis legendás holland edzővel 
az EHF edzői programjainak részleteiről. Este a hotel kristálytermében adott gálavacsorát a FIH 
elnök. A zenés, táncos, India kulturális sokszínűségét bemutató produkciók mellett, sor került az 
elnöki kitüntetések átadására is. A színes programok adta lehetőségek és a vacsora során további 
európai partnerekkel és szomszédokkal egyeztettünk, mint például Ausztriával, Németországgal 
és Finnországgal. A háromfős delegáció adta lehetőségeket kihasználva mélyítettük a 
kapcsolatokat és készültünk a következő nap esedékes, párhuzamos EHF kongresszusra, ahol 
szokás szerint szóba kerültek az Európát érintő eldöntendő kérdések, és hogy, hogyan is áll a FIH 
- EHF viszony. Delhi látnivalóitól és talán kissé a kulturális sokkhatástól is felfokozottan vártuk a 
következő nap eseményeit. 

A kongresszus harmadik napjának fő eseménye az ilyenkor szokásos egyidejű EHF közgyűlés, 
melyen a jelenlévő európai delegációk beszélik át aktuális kérdéseiket, valamint igyekeznek 
pozícionálni magukat a Nemzetközi Szövetség irányvonalához. A találkozó előtt váltottunk 
néhány szót Eric Cornelissen-el a holland szövetség elnökével, a beszélgetés informális jellegű 
volt hasonló az EHF elnök asszonnyal folytatotthoz, de természetesen vele is sikerült röviden 
ismertetni a magyar viszonyokat. A delegációk regisztrációját követően az alábbi pontokról esett 
szó; Az elnök asszony formális megnyitóját követően megtartotta éves beszámolóját, melyben 
hangsúlyozta az elmúlt időszak média bevételeinek növekedését, a kiválóan megszervezett 
Londoni Női Világbajnokságnak köszönhetően. Beszélt a nemi egyenlőségi programról, a remekül 
lezajló klub eseményekről, illetve a Berlini Terem világbajnokságról, ahol mind a női mind a férfi 
szakágban európai győzelem született. Említést tett a közeljövőben elinduló női EHL-ről is, mely 
szintén fontos eleme a programnak, valamint a parahockey kimagasló eredményeiről, a szellemi 
fogyatékossággal élők rekreációja terén. Beszámolója végén a jövő kérdéseit illetően 
hangsúlyozta, hogy a következő napon esedékes tisztújításon, miért fontosak az európai 
szavazatok és már itt érezhető volt, hogy ezúttal a szokottnál is fagyosabban alakul a FIH - EHF 
viszony, melynek alapja elsősorban a FIH versenynaptárának átalakítása, ami nagyban 
megnehezíti az európai klubesemények lebonyolítását. Mintha a FIH nem volna rá tekintettel, 
hogy Európában igen erős a klubélet, ellentétben a többi kontinenssel, ahol tradicionálisan a 
válogatott események és a válogatott hoki dominál. Franciaország példáját említette, mely az 
EHL és a walesi World Series ütközése miatt került nehéz helyzetbe. Ezt követte a hiányzó 
delegátusok ismertetése. Humoros színfolt volt, horvát szomszédjaink esete, akik a Maldív- 
Szigeteken akadtak fent a vámvizsgálaton, így nem érkeztek meg Indiába. A következő 
pontokban elfogadásra került az előző évi Amsterdami kongresszus jegyzőkönyve, valamint a 
2017-18-as költségvetés ellenőrzése, illetve a 2019-es költségvetési terv, továbbá az ellenőrző 
testületek beszámolói is. Ezt követően, az elnök asszony által már előrevetített kérdésekről, 
számolt be Angus Kirkland és Martin Gothridge „veterán” EHF tisztségviselő az elkövetkező nap 
szavazásának menetéről, technikai részleteiről, illetve arról, hogy miért is volna fontos az adott 
jelöltek megválasztása az esedékes tisztújításon, azért, hogy az európai érdekek is komolyabb 
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mértékben legyenek reprezentálva a FIH elnökségében. Prioritás volt a két európai tag a német 
Dr. Michael Green és a belga Marc Coudron benntartása a testületben. Hasonló szempontok 
kerültek hangsúlyozásra a női jelöltek esetében is, ahol a favorizált aspiránsok a kanadai Mary 
Cincinelli, illetve a trinidadi Maureen Craig-Rousseau voltak, tekintetbe véve, hogy 2-2 jelöltet 
választ a FIH, a női és férfi elnökségi tagok közül. A téma prezentációja során David Balbirnie 
megjegyezte; elszomorító, hogy a női elnökségi tagjelöltek között a 6-ból egy európai jelölt sincs 
és ezen a tendencián a jövőben változtatni kellene. Ezt követően szó esett a már korábban is 
tervezett, de végül elhalasztott EHF sportolói bizottság felállításáról. Úgy látszik a feltételek 
lassan adottak lesznek a létrehozásához. Érdekesség, hogy a tervek szerint a bizottságot, a 2017-
ben és 2018-ban nemzetközi EHF eseményen részt vett, játékosok választják majd meg, melyek 
e-mail elérhetőségeit az EHF igényelni fogja minden nemzeti szövetségtől. Továbbá, bármely 
ugyanennek a feltételnek eleget tevő 18. életévét betöltött játékos jelölhető lesz a bizottságba. 
Tájékoztató jelleggel bemutatásra került az EHF rendezvényektől való távolmaradási, illetve a 
visszamondás rendszerének új modellje és a büntetési tételek módosításának tervezete. 
Bejelentésre került a jövő évi kongresszus helyszíne, Antwerpen, mely egyben szokás szerint az 
Európa Bajnokság helyszíne is lesz. Ezután már nem maradt más hátra, mint az elnök asszony 
záró beszéde, melyben ismételten hangsúlyozta, hogy nagyobb szükség van az Európai 
Tagországok együttműködésére, mint bármikor korábban, különös tekintettel a másnapi 
szavazásokra. Sajnálatos tendencia azonban, hogy mint már korábban többször, a segítő szándék 
és az együttműködés az EHF oldaláról ezúttal is csak retorikai szinten jelent meg, öncélúan és 
egyoldalúan. 
 
Az utolsó nap nem maradt más hátra, mint maga a kongresszus és a FIH elnökségének 
tisztújítása, melyet felfokozott várakozás előzött meg. Érezhető volt a feszültség a szavazás 
kapcsán. Előző este még módunk volt néhány szót váltani a pakisztáni delegáció tagjaival, akik 
aggodalmukat fejezték ki és szorgalmazták volna a saját jelöltjük, az egyébként legendás játékos 
Ahmed Shabaz, elnökségi taggá választását. A Nemzetközi Gyeplabda Szövetség 46. 
Kongresszusa szokás szerint a tagok névszerinti bejelentkezésével kezdődött, majd az elnök 
beszédével megnyitotta a kongresszust. Ismertette az eddigi elnöksége alatt elért eredményeket. 
A Pro League beindítását a médianyilvánosság tovább szélesítését, örömét fejezte ki, hogy 
vendégül láthatja a világ gyeplabdázást, szeretett hazájában és választott otthonában, Delhiben. 
Az európai szövetséggel való feszült viszonyra reflektálva említette, hogy bár sokan úgy tartják, 
elnöksége a klub hoki ellen van, valójában ez a helyzet radikális félreértelmezése. Kiemelte, hogy 
saját egyik legnagyobb szakmai kudarcának tartja, hogy az indiai szövetség elnökeként ez elmúlt 
évben szüneteltetnie kellet a Hockey India League-t, a szubkontinens újító szellemű és egyben 
legnagyobb klubeseményét, mely a tervek szerint 2019-ben rajtol ismét. Ezt követően Thierry 
Weil CEO beszámolója következett, aki hangsúlyozta, hogy rendkívül örül, hogy a labdarúgás 
világából átkerülhetett a hoki világába és rendezett anyagi és szervezeti körülmények között 
tevékenykedhet, valamint egy egészen másfajta, korrupciótól mentes szellemiséget ismerhetett 
meg. Ezt követően szárazabb részletek következtek; az ellenőrző testületek beszámolóinak, a 
költségvetés, valamint a távozó elnökségi tagok feladatukról való lemondásának elfogadása. A 
továbbiakban ismertették a szavazási rendszert és a tesztszavazás után következtek az elnökségi 
tagjelöltek 5 perces prezentációi. A férfi tagjelöltek közül 3, míg a nőiekből 6 került bemutatásra. 
A hölgyeknél távolmaradás miatt videó prezentációra került sor. A szavazás lezárultával a női 
aspiránsok közül a trinidadi Maureen Craig-Rousseau került vissza a testületbe folytatólagosan, 
valamint új tagként a ghánai Elizabeth Safoa King. A férfiágon tag maradt a legendás német 
játékos Dr. Micahel Green és bekerült a pakisztáni Ahmed Shabaz. A következő pont a kizárások 
és tagfelfüggesztések köre lett volna, ezúttal azonban egyikre sem került sor. Elfogadták az újra 
ütemezett tagdíj befizetési rendszert, valamint néhány adminisztratív kérdésben a Jogi Bizottság 
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Elnökének indítványát, egyetemben a Marijke Fleuren által prezentált alapszabály módosítással, 
mely az elnök megválasztásra és bizonyos pozíciók összeférhetetlenségére tért ki. Bejelentették 
a sportolói bizottság újonnan választott tagjait, köztük olyan világklasszisokkal, mint az ír 
válogatott kapusa David Harte. A bejelentések és a választást követő kávészünet után, már csak 
prezentációk maradtak hátra. Ezek közül számunkra az egyik legérdekesebb a 2020-as Tokiói 
Játékokig terjedő Olimpiai Szolidaritási Pályázat ismertetését foglalta magában. Ez az-az alap, 
melyről már korábban szót ejtettünk Tayyab Ikram-al, aki előjáróban támogatásáról biztosított 
bennünket, most azonban az informális egyeztetés után a nagyközönség előtt is tálalta a 
pályázati lehetőségeket. Lényegében arról van szó, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egy 
143 millió dolláros alapot hoz létre, az elkövetkező 2 éves, olimpiáig terjedő ciklusban. A FIH és 
Tayyab Ikram személyes lobbi tevékenységének köszönhetően a Nemzeti Olimpiai Bizottságokkal 
karöltve, minden Nemzeti Szövetségnek kiváló lehetősége nyílik pályázni. A programok és a 
pályázat részleteiről személyesen is sokat egyeztettünk. Időközben kiderült az is, hogy kiváló 
kapcsolatot ápol Schmitt Pállal, mely a későbbiekben komoly fegyvertény lehet. Ezt követően két 
további prezentációra került sor, melyek közül az első főként a további médiafejlesztési és 
terjesztési lehetőségekre fókuszált és tulajdonképpen a 2016-ban kijelölt utat követi tovább. A 
célkitűzések és az eszközök nem változtak. Megfelelni a kor technológiai kihívásainak és ezzel 
minden lehetőséget megragadni, ezzel a legnagyobb bevételt hozó látványsportok magasságába 
emelni a gyeplabdát. Ezzel kapcsolatban a legjelentősebb újítás talán, a 2019 januárjától, a 
YouTube mintájára, elinduló FIH.live videó megosztó oldal, ami bár kezdeti stádiumban van óriási 
lehetőségeket rejt magában és képes lehet összekapcsolni a teljes gyeplabda világot, mely jelen 
pillanatban igen fragmentáltan, de rendkívül intenzíven van jelen az online térben a YouTube, 
Instagram, Facebook tengelyen. Az oldal a tervek szerint az edzői videó elemzéstől kezdve a 
mérkőzések élő megtekintéséig mindenre alkalmas lehet. Utolsó pontként a FIH fejlesztési 
stratégiája került bemutatásra, mely őszintén szólva egy új formába öntött, de tartalmát tekintve 
csak kevéssé megújult tervezet. A 2016-os Dubai Kongresszus pontjai köszönnek vissza, a 
részvétel szélesítésétől kezdve, a közönség megmozgatásán át, egészen az új játékra alkalmas 
felületek létesítéséig világszerte. A program ezúttal is egy afrikai országot, Ghánát állította 
példaként, ahol a műfüves borítás létesítését követően néhány éven belül az ország kivívta a 
Nemzetközösségi Játékok részvételi jogát a Női szakágban. Afrika egyébként is a fejlesztések 
komoly célterülete, már egy ideje a FIH berkein belül. A fejlesztési stratégia szempontjából újnak 
és érdekesnek mondható elemként merültek fel az alábbiak; Nagy hangsúly került a játékban 
való részvételi arány növelésére. A jelmondat szerint mindegy, hogy milyen felületen játsszák és 
milyen létszám arányban, a lényeg, hogy az hoki legyen. Játsszanak akár homokon, salakon, 
betonon, füvön, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5-arányban, beach hockey-t,street hockey-t, freestyle hockey-t, a 
lényeg a játék minél több emberrel való megismertetése és megszerettetése. A cél a tömegbázis 
kiépítésének támogatásával, emberek bevonása a játékba, végül eljuttatni őket a valódi 
gyeplabdázás világába. Ezzel a célkitűzéssel akarva akaratlanul is elismerve, hogy a FIH 
tagországok számának növekedésével messze nem nő egyenes arányban a játékra alkalmas 
borítások száma és a top hokit játszó országok igen nagy részében - megdöbbentő módon - 
valamilyen formában, jelentkezik a pályakérdés. Gondoljunk akár Argentínára, Indiára, vagy 
Pakisztánra. További érdekesség egyben, hogy meghatározó döntés is született, miszerint 2024-
től folyamatosan megszüntetik a vizes alapú műfüves pályákat. Először a top FIH 
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rendezvényeken és a helyüket az újabb generációs, megegyező tulajdonságú, de száraz borítások 
veszik át, reflektálva ezzel a környezetvédelmi, és vízgazdálkodási ellentmondásra, miszerint a 
FIH tagországok igen nagy részében problémát jelent az ivóvízhiány, ezért nem tartható fent a 
vizes bázisú műfüvek használatának pazarló gyakorlata. A kongresszus utolsó pontja, az egyéb 
napirenden kívüli felszólalások témaköre volt, de mivel jelentkező nem akadt ezen hamar 
túlléptük. Így nem maradt más hátra, mint az elnök köszönő és búcsúbeszéde, mellyel útjára 
engedte a delegáltakat és egyben hivatalosan is lezárta a 46. Kongresszust. A két év múlva 
esedékes helyszín ezúttal nem került kijelölésre. 

Összegzésképp elmondható, hogy a delegáció tevékenysége kifejezetten hatékonynak bizonyult. 
Sikerült tovább mélyíteni és szélesíteni a Dubaiban megalapozott diplomáciai kapcsolatokat. A 
kibővített háromfős delegációnak, is komoly szerepe volt ebben. Hatékonyabb munkavégzésre 
nyílt lehetőség és amennyiben megvalósul az előirányzott Budapesti FIH elnökségi ülés, úgy 
gondolom, komoly sportdiplomáciai sikerről beszélhetünk. Kapcsolatainkat elnöki szintre 
emeltük a Nemzetközi Gyeplabda Szövetséggel, illetve annak magas rangú tisztviselőivel, erre 
korábban talán nem is volt példa. Pozícióink jelen pillanatban minden kétséget kizárólag 
bíztatóak. Zárásképp szeretném megköszönni kollégáimnak és delegált társaimnak a munkát és 
az együttműködést, mellyel sikerült ezt a néhány napot ilyen produktívvá tenni. Dolgozunk 
tovább és érdeklődve várjuk az elkövetkező kongresszusi időszakig tartó periódus fejleményeit.  

 

 

Ferenczi Zsolt, 

Magyar Gyeplabda Szakszövetség 
Megbízott Diplomáciai Fő Képviselő 


