
Tisztelt Küldöttek! 
  
Herczeg György vagyok, a Budapest Sportmarketing tulajdonosa.  2008-óta tevékenykedem a Budapesti Honvéd 
SE Atlétika szakosztály életében, mint elnökségi tag, illetve szervezési és marketing tevékenységgel támogatom 
a Budapesti Atlétika Szövetséget.  

1968-ban születtem Mezőtúron. Feleségemmel és két fiunkkal Budapesten élünk.  Tanulmányaim a San 
Francisco-i Golden Gate Egyetemen és a New York-i Cornell Egyetemen végeztem.  Közel 10 évet éltem az 
Egyesült Államokban és több mint 1 évet Franciaországban.  Ebből kifolyólag angolul folyékonyan, franciául 
társalgási szinten beszélek.  Ha lesz rá időm és elég elszántságom, akkor felfrissítem az orosz nyelvtudásom is. 

Ifjúsági és junior versenyzőként a Mezőtúri VSI-ben és a Szolnoki MÁV sportegyesületben tízpróbáztam Barta 
Gyula, majd később Sárközi Lajos irányítása alatt.  Habár sosem lettek nemzetközi szintű eredményeim, örömmel 
gondolok vissza, hogy a tízpróba megtanított összpontosítani a feladatok elvégzésére.  Veteránként a 
gerelyhajítást választottam versenyszámként, amelyet remélem, hosszú ideig fogok űzni. 

Az elmúlt években együttesen számos sikereket értünk el.  A magyar szenior atlétika komoly hazai és nemzetközi 
tekintélynek örvend, ezt számos világ és Európa-bajnoki érem és helyezés, sikeresen elnyert és megrendezett 
európa bajnokságok bizonyítják.  Büszkén viseltem a 2010-ben rendezett nyíregyházi szenior európa 
bajnokságon a magyar mezt, és jó volt látni a magas színvonalon megrendezett versenyt.  A hab a tortán 
számomra, a gerelyhajításban elért második helyezésem volt az M40-es korosztályban.  

 

Köszönettel vettem a jelölést a SZAMOSZ elnöki szerepkörére, melyet köszönök és tisztelettel elfogadok. 

Az elmúlt évek jó hangulatát és sikereit tovább építve feladatomnak a klubokkal és versenyzőkkel való 
kapcsolattartást, elnökséggel történő közös együttműködést a programok kidolgozásában, a szakmai 
szövetségek (MASZ, Nemzetközi Veterán Szövetség), és az elnökség viszonyának szorosabbá fűzését tűzöm ki.  

Fontosnak tartom a versenyzők és klubvezetők gondolatait, kéréseit, kérdéseit a vezetés elé terjeszteni és 
ügyeiket képviselni.  Eltökélt szándékom továbbá - amennyiben lehetőségem lesz rá - hogy képviseljem hazánkat 
nemzetközi fórumokon. 

Képviselni szeretném azt az álláspontot, hogy a SZAMOSZ-nak legyen szakmai és gazdasági koncepciója. Ez a 
koncepció tartalmazza az anyagi feltételek mellett, a versenyszervezési hátteret, a média szerepét és 
természetesen nem utolsó sorban a versenyzők és klubok helyét a felépített rendszerben, hisz elsősorban róluk 
kellene, hogy szóljon a szenior atlétika. 
  
Úgy gondolom, hogy továbbra is példát kell mutatnunk a magyar társadalom részére aktivitásunkkal, sport-és 
család centrikus életünkkel.  Jó és hatékony működéshez szükségesnek tartom, hogy az ország több városában 
szenior atlétika klubok alakuljanak, ezáltal is növelve a taglétszámunkat (amely jelenleg 250-300 fő). 

   
A fent említett feladatokat a magunk iramában kell megoldani, figyelve hogy mindenki részese legyen, illetve 
lehessen.  Szükségünk lesz minden szenior atléta részvételére és támogatására.  Kellemes légkör, és egymás 
iránti bizalom jellemezze ezután is a SZAMOSZ működését! 

Budapest, 2011. március 21. 
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