Emlékeztetı
A Magyar Evezıs Szövetség elnökségi ülésérıl
Helyszín: Agroinvest Zrt.
Idıpont: 2009. május 13. 14:30
Jelenlevık: mellékelt jelenléti ív szerint
Az elnökség határozatképes. Az ülést vezeti: Dávid Imre elnök.
Napirend
1. A férfi könnyősúlyú négypárevezıs tagjai és edzıi által írt levél
2. A MESZ bizottságainak feladata (a május 2-án megkezdett ülés folytatása)
3. Egyebek
1. A könnyősúlyú négypárevezıs tagjai és edzıi által az elnökségnek írt levél
tárgyalása.
Az elnökség körében a levél kapcsán felmerül, hogy szakmai kérdésekben az edzıbizottság
és/vagy a szövetségi kapitány javaslatai legyenek irányadók, az elnökség ilyen mélységben
ne szóljon bele a csapatösszeállításokba. A MESZ elnökségének a szakmai munkával
kapcsolatban iránymutatást kell adnia. A jelenlegi finanszírozás mellett az olimpiai számok
kerülnek elıtérbe. A szövetségi kapitány irányító szerepének fontossága, szakmai szintő
megerısítése is szóba kerül.
2009/05/13/01 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy
nyilatkozott, hogy sem most, sem a késıbbiekben nem kíván sportszakmai kérdésekben
dönteni.
2009/05/13/02 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy
határozott, hogy a ks 4x 2009. évi világversenyeken való indulása ügyében felkéri az
edzıbizottságot és a szövetségi kaptányt, hogy tárgyalják meg a hajóegységben részt vevı
versenyzıkkel és edzıkkel a helyzetet és szakmailag releváns álláspontot alakítsanak ki,
melyrıl az elnökséget tájékoztassák.
A csillagprogramból csak akkor kerülnek ki, ha van jobb eredménnyel rendelkezı versenyzı
náluk és erre vonatkozóan a szövetségi kapitánytól javaslat érkezik az elnökséghez.
A versenyzıi bizottság is legyen tájékoztatva az ügyrıl.

2. bizottságvezetıi beszámolók – a május 2-i ülésen megkezdett bizottsági
munkarendek, tervek ismertetése.
Szántó Éva írásos anyagot ad körbe. Nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció
Szóbeli kiegészítés: külföldi partnerek: CDJ, világversenyek rendezıi, környezı országok
szövetségek stb.
Kiemelt feladat a 2010-es Egyetemi Világbajnokság elıkészítése.
Belsı kommunikációs csatornák erısítése (elnökség-klubok, MESZ iroda stb.)
Külsı kommunikációs csatornák kialakítása, erısítése – különbözı célcsoportoknak,
különbözı témák – folyamatos jelenlét biztosítása.
A feladat humán-erıforrás háttere jelenleg nem megoldott – erre forrást kell találni.
Médiatervet kell készíteni. Kommunikációs tréning a versenyzıknek, edzıknek,
sportvezetıknek. Promóciós film készülıben.
Egyértelmő felelısség és hatáskörök kialakítása fontos – ki tárgyalhat kivel, milyen ügyben.
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SZMSZ hivatott a felelısségek és hatáskörök pontos meghatározására – ez kerüljön
kialakításra, módosításra, ha szükséges.
Mitnyan György javaslata – versenytechnikai bizottság létrehozása. Vállalja, hogy május 30ig átnézi az szmsz-t a kompetenciák és hatáskörök tekintetében a MESZ elnöksége,
bizottságai és egyéb szervei tekintetében, ezek összefésülésére javaslatot tesz.
Zsömle Balázs írásos anyagot ad körbe. Marketing bizottság
A MESZ honlapjának megújulása elindult, fontos, olcsó legkézenfekvıbb kommunikációs
eszköz.
Szabadidıs oldalak, kiadványok. Új arculat kialakítása. Fotók győjteménye. Kutatás az
evezés ismertségérıl. Szurkolói klub kialakítása.
D.I. Ami nem kerül pénzbe azonnal meg kell csinálni. A bizottságok mőködjenek együtt.
Mihály Tibor – rekreációs és túraevezıs bizottság
6 fıs bizottság – Kertészné H. Ágnes, Pozsonyi Anikó, Tarján Tamás, Bakonyi József,
Márkus Ferenc.
Tarján Tamás jelzi, hogy nem tud részt venni a bizottság munkájában.
4 fordulós túraverseny, szabados emlékverseny, Bécs – Bp (MKKSZ-szel és saját)
Gemenci barangolás, fixüléses és Gig hajók elterjesztése.
2009/05/13/03 elnökségi határozat: a MESZ elnöksége 2009. május 25-ig kéri a
bizottságvezetıktıl az írásos javaslatokat a bizottság mőködésére és tervezett feladataira
vonatkozóan.
A bizottságok összetételérıl, szmsz-érıl és feladatairól a szavazást elhalasztja az elnökség.
3. Létesítmények:
1. Római part: megjelent a sportlétesítmények vállalat eladására felhívás.
2009/05/13/04 elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag úgy határozott, hogy a
fıtitkár vegye meg a Sportlétesítmények vállalat eladására meghirdetett pályázati kiírást.

2. dr. Mitnyan György vázolja a kisduna mellett, Erzsébeten kialakítandó vízi bázis
lehetıségeit – céltorony áthelyezéssel a versenyek ott is lebonyolíthatók lennének.
Kelt: Budapest, 2009. június 18.

Jegyzıkönyvvezetı:

Ott Zsuzsa
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