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Beszámoló 

(EHF Kongresszus 2019 Antwepen) 

 

Ez év augusztusában, Antwerpenben, ahogyan az szokás, a felnőtt férfi és női Európa Bajnokság 
nyitónapján tartotta rendes közgyűlését az Európai Gyeplabda Szövetség. Az ezúttal Belgiumban 
megrendezésre kerülő 31. kongresszuson ünnepelte a kontinentális szövetség, fennállásnak 50. 
évfordulóját. 

A kongresszust megelőző napon került sor a szokásos köszöntő és kapcsolatépítő fogadásra, ezúttal a 
lenyűgöző Felix Paxhuisban, melynek egy futurisztikus épületrészét a világhírű Zaha Hadid tervezte. A 
festői környezetben, kiváló kilátással a világ legnagyobb kiterjedésű kikötőjére, zajlott a kedélyes 
hangulatú esemény. A korábbi évek gyakorlatától eltérően, hosszasan sikerült értekeznünk Marijke 
elnök asszonnyal, illetve elmélyítettük a kapcsolatainkat a litván, norvég, valamint lengyel 
delegátussal. Az este kifejezetten produktívan zárult.  

Másnap a kongresszus a delegátusok regisztrációjával kezdődött, majd a régi új elnök asszony 
Marijke Fleuren hivatalos köszöntésével folytatódott. Ezt követően ismertették a távolmaradókat, de 
épp úgy, mint a korábbi években, most is szép számú delegátus érkezett. A kongresszus a FIH 
elnökének köszöntőjével és videó üzenetével folytatódott, melyben támogatásáról biztosította a 
kontinentális szövetséget, valamint gratulált a tavaly Indiában világbajnok belga csapatnak és 
szövetségnek. Ismét az elnök asszonyé volt a pulpitus. Megtartotta beszámolóját, melyben szintén 
kitért a világbajnoki cím jelentőségére, azonban főként a szövetség alapításának körülményeit 
méltatta, valamint az alapító tagokat köztük hazánkat is. Bővebben kitért az alapító elnök, Pablo 
Negre szerepére is. Ezt követően szárazabb témák következtek. Köztük a 2018-as FIH kongresszus 
zárónyilatkozatának elfogadás, valamint a főtitkár és a kincstárnok beszámolója a költségvetésről, 
ezek elfogadása, továbbá az ellenőrző testületek beszámolói. Minden esetben gond nélkül történt az 
elfogadás. Az EHF vezetése tájékoztatta a tagságot, hogy 2020-ban sem változnak a tagsági díjak. 
Ezután következett az EHF alapszabályának néhány technikai módosításáról szóló szavazás, ezek 
főként a tisztségviselők mandátumairól és újraválaszthatóságáról, a bizottságok összetételéről 
szóltak. Minden gond nélkül átment. A következő pontban pedig egy videós bemutató keretében 
röviden áttekintettük hogyan állnak az európai viszonyok, pálya és részvételi arányokat tekintve, 
valamint kormegoszlás tekintetében.  A növekedés, a részvételi arány változása mindenhol bíztató, 
de van még hova fejlődni. (A mi szempontunkból pálya tekintetében mindenképp.) A kávészünetet 
követő prezentációk közül mindenképp kiemelendő norvég kollégáinké, mely több megdöbbentő 
részletet is tartalmazott, különös tekintettel arra, hogyan lehet a bevándorlók és a perifériára szorult 
kisebbségek integrálásával sikertörténetté alakítani egy olyan sportég útját, melyet 2016-ig nem 
ismertek el kormányzati szinten hivatalos sportnak Norvégiában. A prezentációk és az ünnepi ebéd 
után következhetett a tisztségviselők megválasztása. Újabb elnöki ciklust kezdhet a választás után 
Marijke Fleuren, valamint a kincstárosi tisztségben Mika Rithila-t is folytatja. Az elnökség új tagjai 
közé kerültek továbbá az ír Inez Cooper az olasz Sabina Zampetti, továbbá a lengyel Magdalene 
Nazaret. A közgyűlés zárásaképp elfogadásra és aláírásra került az EHF női egyenjogúsági kartája, 
mellyel kapcsolatban komoly várakozások fogalmazódtak meg és a testület nagy büszkeséggel tekint 
a dokumentum elfogadására. Ezután nem maradt más hátra, mint az újraválasztott elnök asszony 
záróbeszéde, melyben ismét hangsúlyozta a karta fontosságát és tekintettel a kongresszus mottójára 
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„My Hockey” megosztott egy kedves történetet az unokáiról és ezen keresztül mutatta be, mit is 
jelent számára a sport és miket tart elmúlt elnöki ciklusai legfontosabb eredményének, köztük a 
szóban forgó kartát. Mindenképp fontos megemlíteni, hogy az előkészítő megbeszéléseinknek 
köszönhetően a közeljövőben tervben van egy EHF-en belüli érdekérvényesítő platform kialakítása. A 
tervek szerint Oroszország, Fehéroroszország, Ukrajna, Lengyelország, Szlovákia és Magyarország 
részvételével. Ha minden a tervek szerint alakul, még idén sor kerülhet az első, Lengyelországba 
tervezett egyeztető összejövetelre. A kongresszust követően megtekintettük az Európa Bajnokság 
nyitómérkőzését, ezzel zárva a produktívnak mondható kongresszusi összejövetelt.             
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