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A 9 tagú elnökségből 8 fő jelen van, az ülés határozatképes.
Simon Gábor nincs a teremben.
Az elnökség gratulál a müncheni világkupán elért szép eredményekhez a csapatnak.
A Magyar Evezős Szövetséget az a megtiszteltetés érte, hogy Szendey Antal lánya édesapja evezős
olimpiai bronzérmét és Európa-bajnoki érmeit felajánlotta a szövetségnek. Köszönjük a családnak a
belénk vetett bizalmat.
Az elnökségi határozatok betartatásának határideje és az erősebb kommunikáció a szövetség
részéről fontos!

A MOB által kért jövő évi pénzügyi és szakmai terv időben elkészült, és el tudtuk küldeni a MOB-nak.
Köszönet azoknak, akik ebben részt vettek és segítettek.
Az elnökség a módosított napirendet egyhangúlag elfogadta.

1. napirend: Országos Bajnokság tervezett költségei

12/06/20/01. számú elnökségi határozat:
A 2012. évi Országos Bajnokság tervezett költségvetését az elnökség elfogadja, maximum 5millió
327ezer forint kiadási keretig.
A határozatot az elnökség 6 igen, 1 tartózkodással (Szántó) elfogadta.

Országos Bajnokság várható ktg-e
evezős pálya/terem
Mentő szolgálat vagy orvosi ügyelet
Vízimentő és motorcsónak vezetők
Búvárok
Jegyzőkönyvvezetés
Bírói díjak
Nemzetközi bírók
Utazási ktg (vbíró, szervező)
Hangosítás
érmek, serlegek
Mobil WC-k
szállás
étkezés
fénymásolás
időmérés
műsorközlő, bemondó
motorcsónak üa
Mazsorett díjátadók
rajtgép
szombat esti fogadás
doppingvizsgálat
koszorúzás
ásványvíz
on-line közvetítés
kivetítés
Egyéb

óra/nap
4
4
280
80
1
64
10
4
1005
75
140
1
4
4
360
4

560

1

óradíj/napidíj
áfa
ár
Kedvezménnyel?
662 000 Ft
0 Ft 2 648 000 Ft
1 324 000 Ft
90 000 Ft
0 Ft
360 000 Ft
360 000 Ft
1 400 Ft
0 Ft
392 000 Ft
392 000 Ft
1 400 Ft
0 Ft
112 000 Ft
112 000 Ft
80 000 Ft
0 Ft
80 000 Ft
60 000 Ft
6 000 Ft
64 000 Ft
448 000 Ft
448 000 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
15 000 Ft
0 Ft
150 000 Ft
150 000 Ft
75 000 Ft
81 000 Ft
381 000 Ft
381 000 Ft
450 Ft
122 108 Ft
574 358 Ft
574 358 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
1 845 Ft
37 361 Ft
175 736 Ft
175 736 Ft
4 500 Ft
170 100 Ft
800 100 Ft
720 090 Ft
30 000 Ft
8 100 Ft
38 100 Ft
38 100 Ft
47 300 Ft
51 084 Ft
240 284 Ft
240 284 Ft
6 000 Ft
1 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft
455 Ft
44 226 Ft
208 026 Ft
208 026 Ft
15 000 Ft
16 200 Ft
76 200 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
60 Ft
9 072 Ft
42 672 Ft
42 672 Ft

60 000 Ft

16 200 Ft

76 200 Ft
6 827 676 Ft

76 200 Ft
5 327 466 Ft

2. napirend: Erzsébeti telep sitt-szállítással kapcsolatos lépések

12/06/20/02. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a pesterzsébeti vízi centrum területéről a 2000-3000 m3
mennyiségű építési törmelék és hulladék azonnali elszállítására adott megbízást és az ezzel
kapcsolatos lépéseket okszerűnek és célszerűnek fogadja el. A megtett intézkedések a Magyar Evezős
Szövetség érdekét szolgálják. A megállapodás tartalmát és a teljesítés kivetően befogadandó
bizonylatokat az elnökség részére elérhetővé kell tenni.
A hulladékelszállítás költségét a MESZ továbbhárítja arra a bérlőre, akinek a területéről ez az
elszállítás történt, és neki lett volna az elszállítás jogszerűen a kötelessége.
Az elnökség a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta.

Simon Gábor visszajött a terembe.

3. napirend: Olimpiai részvétellel kapcsolatos határozatok (utazó csapat, speciális versenyruházat

beszerzése, hajószállítás)
12/06/20/03. számú elnökségi határozat:
Az elnökség új válogatóverseny kiírását javasolja.
2 igen (Simon, Regényi) 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Szántó) elutasította.

12/06/20/04. számú elnökségi határozat:
A szövetségi kapitány által meghatározott csapatok legyenek a végleges olimpiai indulók, és ne
kerüljön sor újabb válogató versenyre.
A szövetségi kapitány javaslata az induló csapatokra: Varga Tamás - Hirling Zsolt (FFks 2-), Simon
Béla - Széll Domonkos (FF 2-). (amennyiben Juhász Adriánt a doppingfegyelmi bizottság eltiltja)
Az elnökség a határozatot 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal (Simon, Regényi) 1 tartózkodással
(Szántó) elfogadta.

12/06/20/05. számú elnökségi határozat:
Ha július 5-ig kiderül, hogy mégis Juhász Adrián indulhat, akkor az elnökség az eredeti Simon –
Juhász párost javasolja olimpiai indulónak.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Olimpiai kísérők személye:
A MOB közgyűlési határozatát figyelembe véve 6 fő utazásában gondolkozik a MESZ, Dani Zsolt és
Molnár Dezső edzőkkel. Regényi Tamás elnök erről írásban fogja tájékoztatni a MOB főtitkárát.

Matheisz József kiment a teremből
4. napirend: Felnőtt csapatok felkészülésének, versenyzésének támogatása
Az olimpiára készülő csapatok támogatására 4.600.000 forint keretet határozott meg a költségvetés.
A férfi -2 csapat 2.100.000 forintot használt fel ebből a keretből, így a fel nem használt 2.500.000 forint
keretösszeg felhasználásáról tárgyal az elnökség. A javaslat szerint 1.000.000 forintot kap
támogatásként a ks 2x csapat a pótkvalifikációig történő felkészülés költségeinek visszatérítésére, a
fennmaradó 1.500.000 forintot, fele-fele arányban a -2 és a ks 2x csapat az olimpiáig tartó
felkészülése támogatására kapja.
Székely Balázs szövetségi kapitány pontosítja, hogy 2.100.000 forint már kifizetésre került, de ezen
kívül 416.584 forint felhasználásra került, de még nem került kifizetésre.
Azért, hogy emiatt ne csökkenjen a javaslatban származó támogatási keret, a hiányzó különbözet a
felnőtt válogatott számára rendelkezésre álló keretből pótolja a szövetségi kapitány.
Molnár Dezső május 1-től a visszavont Gerevich ösztöndíja okán havi 100.000 edzői díjazás
ellenében vállalja a férfi -2 csapat felkészítését az olimpiáig. Az edzői díj a -2 csapat-ra jutó 750.000
forint keretből finanszírozható. (3 x 100.000 forint).

12/06/20/06. számú elnökségi határozat:
1.000.000 forint a ks 2x csapat pótkvalifikációra történő felkészülése támogatására utólag
visszatérítésre kerül.
A 2 olimpiai csapat az Olimpiára való felkészülésre az egyéb eszköz (hajó, lapát, mez, stb)
támogatáson kívül 750ezer-750ezer forint pénzügyi támogatást kap edzőtábor, táplálék-kiegészítő,
utazás, sportegészségügyi szolgáltatások, stb céljára. A támogatás igénybevételéhez a két csapat
előre felhasználási tervet készíti, a felhasználást a MOB felé elszámolható bizonylatokkal kell
alátámasztani. A támogatások felhasználásáról a csapatok elismervényt írnak alá.
A különbözet a felnőtt válogatottra rendelkezésre álló keret terhére kerül elszámolásra.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

5. napirend: Szövetségi kapitányi pályázatok kiírása
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet „Felnőtt Szövetségi Kapitány” pozíció betöltésére a
következő olimpiai ciklusra:
Pályázati feltételek és elvárások:
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU
polgár, aki az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok
ellátását vállalja.
Minimum elvárás:
- felsőfokú képesítés, evezős szakedzői végzettség

- sportági eredményesség
- gyakorlati edzői tapasztalat
- számítógép felhasználó szintű ismerete (word, excel, e-mail levelezés)
- német, vagy angol nyelvtudás tárgyalóképes szintű ismerete
- a törvényi előírások szerinti, edzésvezetéshez szükséges motorcsónak vezetői engedély
- „B” és „E” kategóriás gépjárművezetői engedély
- budapesti munkavégzés vállalása (rugalmas munkaidőben)
- motivált legyen az edzői munkában
- csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség
Kiválasztott jelentkező feladata lesz, többek között:
 Elkészíti a hatáskörébe tartozó, válogatott keretek programját (felnőtt, U23, adaptív), az edző
bizottsággal, és szakág vezetőkkel való egyeztetés után az elnökség elé terjeszti azokat.
 Elkészíti a válogatott keretek programjának éves szakmai költségvetését.
 Kijelöli a válogatott kereteket, majd csapatokat, és a felkészülésben közreműködő
szakembereket, szakág vezetőket.
 A MESZ lehetőségeihez képest, gondoskodik a válogatottak működéséhez szükséges
eszközök (hajók, lapátok, motorcsónakok stb) elosztásáról.
 Együttműködik a felkészítésben résztvevő edzőkkel és szakmai bizottságokkal.
 Szakmai iránymutatást ad, segítséget nyújt az operatív edzéstervek elkészítésében, részt
vesz végrehajtásuk (edzésnapolók) ellenőrzésében. A válogatott keret tagjainak
edzésmunkáját és teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri.
 Megszervezi a felméréseket, közös edzéseket, a felmérésekről nyilvántartást vezet, és az
eredmények tükrében az edzéstervek módosítására javaslatot tesz. Összehangolja a
felkészítésben közreműködő szakemberek (szakág vezető, edző, orvos, pszichológus, gyúró
stb) munkáját.
 Felelős kapcsolattartó személy a szövetség részéről, aki ellátja a szövetségre háruló
doppingvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a doppingmegelőzés
folyamatában, gondoskodik az erről szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról,
szükség és igény szerint tájékoztatók szervezéséről.
 Az éves szakmai program alapján megrendeli az edzőtábori szolgáltatásokat, gondoskodik a
szükséges technikai-sport eszközök helyszínre viteléről.
 Az elnökséget, főtitkárt, és az edző bizottságot folyamatosan informálja a szakmai munkáról.
 Nemzetközi versenyekre előkészíti a kiutazást, kijelöli az utazó csapatokat.
 A versenyeredményekről, nemzetközi tapasztalatokról értékelést és beszámolót készít. A
szakma nemzetközi újításait, edzésmódszereit követi (szakirodalom, konferenciák,
versenyeken szerzett tapasztalatok), a hazai szakembereket ezekről tájékoztatja.
 Időszakosan a helyszínen tájékozódik a klubokban folyó szakmai munkáról.
 Igényeknek megfelelően tudományos szakirodalmi anyagokat juttat el az érdekeltekhez.
 Irányítja, felügyeli és értékeli (közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási joga van a
válogatottakat felkészítő edzők és a szakágvezetők felé). Havi rendszerességgel igazolja
munkavégzésüket.
 Részt vesz a sportág-fejlesztéssel, válogatott keretek finanszírozásával kapcsolatos
programok kialakításában, lebonyolításában.
 Feladata az edzői fórum megszervezése, a fórum szakmai programjának összeállítása (az
utánpótlás szövetségi kapitánnyal együtt).
Hazai versenyrendszer működtetésében való közreműködés:
 Közreműködik a versenynaptár, a részletes versenykiírás és a minősítések elkészítésében.
 Kiemeléses versenyeknél elkészíti a futambesorolást, kiemelést.
 Segíti a MESZ apparátusát, a MESZ által rendezett versenyek előkészítésében.
Technikai feltételek területén:




Figyelemmel kíséri a MESZ tulajdonában lévő, elsősorban a válogatott keret tagjai által
használt eszközök (versenyhajók, ergométerek, motorcsónakok stb) állapotát és javaslatot
tesz javításukra, esetleges pótlásukra.
Javaslatot tesz új eszközök beszerzésére (előzetes árajánlatok alapján).

Munkakörébe tartozhat ezen felül minden szakmai jellegű feladat, amivel a főtitkár, az elnök vagy az
elnökség megbízza.
Munkakapcsolat:
- Magyar Olimpiai Bizottság
- Magyar Evezős Szövetség
- Magyar Edzők Társasága
- evezős klubok, egyesületek
Hatáskör:
- A közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jog a válogatottakat felkészítő edzők és a szakágvezetők felé.
- A 18 évnél idősebb felnőtt és U23-as válogatott sportolók szakmai munkájának irányítása.
Jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik:
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
- részletes szakmai program
- képzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- bérigény megjelölése
- nyelvtudást igazoló okirat, (hiányában személyes meghallgatás)
- elérhetőségek megadása
A kiválasztott jelentkezőkkel a MESZ határozatlan idejű szerződést köt.
Foglalkoztatás formájával, pontos idejével, bérezéssel és egyéb juttatásokkal, munkaidő
meghatározásával kapcsolatos kérdések, személyes meghallgatás alapján, a szakmai elvárások és a
finanszírozási lehetőségek függvényében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján történik.
Munkavégzés helye döntő mértékben Budapesthez kötődik.
Nem feltétel, hogy klub független szakember legyen a pályázó.
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 28. 18:00 (nem a postára adás ideje!).
A pályázók személyes meghallgatásáról, a beérkezett pályázatok alapján az elnökség dönt. A
meghallgatás időpontjáról a főtitkár közreműködésével értesíti az érintett személyeket.
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem tartja megfelelőnek
a beérkezett pályázatokat, vagy nem tud megegyezni a munkavégzés feltételeiről a kiválasztott
pályázóval, a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.

A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet „Utánpótlás Szövetségi Kapitány” pozíció
betöltésére a következő olimpiai ciklusra:

Pályázati feltételek és elvárások:
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU
polgár, aki az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok
ellátását vállalja.
Minimum elvárás:
- felsőfokú képesítés, evezős szakedzői végzettség
- sportági eredményesség
- gyakorlati edzői tapasztalat
- számítógép felhasználó szintű ismerete (World, Excel, e-mail levelezés)
- német, vagy angol nyelvtudás tárgyalóképes szintű ismerete
- a törvényi előírások szerinti, edzésvezetéshez szükséges motorcsónak vezetői engedély
- „B” és „E” kategóriás gépjárművezetői engedély
- Budapesti munkavégzés vállalása (rugalmas munkaidőben)
- motivált legyen az edzői munkában
- csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség
Kiválasztott jelentkező feladata lesz, többek között:
 Elkészíti az utánpótlás válogatott keretek programját (18 éves korig), az edző bizottsággal, és
szakág vezetőkkel való egyeztetés után az elnökség elé terjeszti azokat.
 Elkészíti a válogatott keretek programjának éves szakmai költségvetését.
 Kijelöli a válogatott kereteket, majd csapatokat, és a felkészülésben közreműködő
szakembereket, szakág vezetőket.
 A MESZ lehetőségeihez képest, gondoskodik a válogatottak működéséhez szükséges
eszközök (hajók, lapátok, motorcsónakok, …) elosztásáról.
 Együttműködik a felkészítésben résztvevő edzőkkel és szakmai bizottságokkal.
 Szakmai iránymutatást ad, segítséget nyújt az operatív edzéstervek elkészítésében, részt
vesz végrehajtásuk (edzésnapolók) ellenőrzésében. A válogatott keret tagjainak
edzésmunkáját és teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri.
 Megszervezi a felméréseket, közös edzéseket, a felmérésekről nyilvántartást vezet, és az
eredmények tükrében az edzéstervek módosítására javaslatot tesz. Összehangolja a
felkészítésben közreműködő szakemberek (szakág vezető, edző, orvos, pszichológus, gyúró,
…) munkáját.
 Felelős kapcsolattartó személy a szövetség részéről, aki a feladatkörébe tartozó korosztály
(18 éves korig) vonatkozásában ellátja a Szövetségre háruló doppingvizsgálatokkal
kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a dopping megelőzés folyamatában, gondoskodik az erről
szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról, szükség és igény szerint tájékoztatók
szervezéséről.
 Az éves szakmai program alapján megrendeli az edzőtábori szolgáltatásokat, gondoskodik a
szükséges technikai-sport eszközök helyszínre viteléről.
 Az Elnökséget, Főtitkárt, és az Edző Bizottságot folyamatosan informálja a szakmai munkáról.
 Nemzetközi versenyekre előkészíti a kiutazást, kijelöli az utazó csapatokat.
 A versenyeredményekről, nemzetközi tapasztalatokról értékelést és beszámolót készít. A
szakma nemzetközi újításait, edzésmódszereit követi (szakirodalom, konferenciák,
versenyeken szerzett tapasztalatok), a hazai szakembereket ezekről tájékoztatja.
 Időszakosan a helyszínen tájékozódik a klubokban folyó szakmai munkáról.
 Igényeknek megfelelően tudományos szakirodalmi anyagokat juttat el az érdekeltekhez.
 Irányítja, felügyeli és értékeli (közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási joga van a
válogatottakat felkészítő edzők és a szakág-vezetők felé). Havi rendszerességgel igazolja
munkavégzésüket.
 Részt vesz a sportág-fejlesztéssel, válogatott keretek finanszírozásával kapcsolatos
programok kialakításában, lebonyolításában.



Feladata az edzői fórum megszervezése, a fórum szakmai programjának összeállítása (az
utánpótlás szövetségi kapitánnyal együtt).

Hazai versenyrendszer működtetésében való közreműködés:
 Közreműködik a versenynaptár, a részletes versenykiírás, és a minősítések elkészítésében.
 Kiemeléses versenyeknél elkészíti a futambesorolást, kiemelést.
 Segíti a MESZ apparátusát, a MESZ által rendezett versenyek előkészítésében.
Technikai feltételek területén:
 Figyelemmel kíséri a MESZ tulajdonában lévő, elsősorban a válogatott keret tagjai által
használt eszközök (versenyhajók, ergométerek, motorcsónakok, …) állapotát, és javaslatot
tesz javításukra, esetleges pótlásukra.
 Javaslatot tesz új eszközök beszerzésére (előzetes árajánlatok alapján).
Munkakörébe tartozhat ezentúl minden szakmai jellegű feladat, amivel a Főtitkár, az Elnök vagy az
Elnökség megbízza.
Munkakapcsolat:
- Magyar Olimpiai Bizottság
- Magyar Evezős Szövetség
- Magyar Edzők Társasága
- Evezős klubok, egyesületek

Hatáskör:
- A közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jog a válogatottakat felkészítő edzők és a szakágvezetők felé.
- A 18 éves és fiatalabb (ifjúsági és serdülő korú) válogatott sportolók szakmai munkájának irányítása.
Jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik:
- szakmai önéletrajz és motivációs levél
- részletes szakmai program
- képzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- erkölcsi bizonyítvány
- bérigény megjelölése
- nyelvtudást igazoló okirat, (hiányában személyes meghallgatás)
- elérhetőségek megadása
A kiválasztott jelentkezőkkel a MESZ határozatlan idejű szerződést köt.
Foglalkoztatás formájával, pontos idejével, bérezéssel és egyéb juttatásokkal, munkaidő
meghatározásával kapcsolatos kérdések, személyes meghallgatás alapján, a szakmai elvárások és a
finanszírozási lehetőségek függvényében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján történik.
Munkavégzés helye döntő mértékben Budapesthez kötődik.
Nem feltétel, hogy klub független szakember legyen a pályázó.
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, Istvánmezei út
1-3.
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 28. 18:00 (nem a postára adás ideje!).

A pályázók személyes meghallgatásáról, a beérkezett pályázatok alapján az elnökség dönt. A
meghallgatás időpontjáról a főtitkár közreműködésével értesíti az érintett személyeket.
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem tartja megfelelőnek
a beérkezett pályázatokat, vagy nem tud megegyezni a munkavégzés feltételeiről a kiválasztott
pályázóval, a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja.

12/06/20/07. számú elnökségi határozat:
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kokas) elfogadta.

6. napirend: Gerevich ösztöndíjak változásai

Név (edző/versenyző)
Molnár Dezső
Rapcsák Károly
Bene László
Ficsor László
Galambos Péter
Bártfai Péter
Vermes Péter
Bíró Márk
Kaszás Kornél
Gyimes Krisztina
Simon Béla
Juhász Adrián
Szabó Kati
Varga Tamás
Hirling Zsolt
Hajdú Zsuzsa
Novák Edvin
Vallyon Bence
Forrai Dávid
Krpesics Péter
Matyasovszky Dániel
Pozsár Bence
Kiss László
Bartos Nándor
Székely Balázs
Lakatos Tamás
Mácsik Miklós
Szierer János
Pétervári-Molnár
Bendegúz
Papp Gergő
Matheisz József
Mészáros Csongor

Júni1-jén
érvényes

JAV
2012 júni1-től

105 000 Ft
75 000 Ft
50 000 Ft
65 000 Ft
50 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
110 000 Ft
110 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
- Ft
50 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
50 000 Ft
65 000 Ft
78 000 Ft
65 000 Ft
65 000 Ft
65 000 Ft

- Ft
75 000 Ft
50 000 Ft
65 000 Ft
100 000 Ft
- Ft
- Ft
30 000 Ft
- Ft
30 000 Ft
110 000 Ft
- Ft
30 000 Ft
160 000 Ft
160 000 Ft
50 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
- Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
35 000 Ft
50 000 Ft
65 000 Ft
78 000 Ft
65 000 Ft
65 000 Ft
65 000 Ft

30 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft

30 000 Ft
30 000 Ft
- Ft
- Ft

Dani Zsolt
Széll Domonkos
Összesen:

- Ft

1 563 000 Ft

130 000 Ft
100 000 Ft
1 713 000 Ft

12/06/20/08. számú elnökségi határozat:
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Zsömle) mellett elfogadta. Szántó Éva
nem szavazott.
Matheisz József visszajött a terembe.

9. napirend: Országos Bajnokság kiírásának változása
Elektronikus szavazás lesz az OB kiírás változásairól

8. napirend: VB csapatok jelölése

12/06/20/09. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadja, hogy az U23-as vb csapatvezetője Székely Balázs, szövetségi kapitány lesz.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Csapatjelölés az U23-as Világbajnokságra
A tavaszi, hazai tájékoztató és válogató valamint a nemzetközi felmérő versenyek alapján a következő
csapat kijelölését javasolja Székely Balázs szövetségi kapitány az elnökség számára:
Egység

Versenyző

Edző

Női ks 1x

Bálint Sára

Szierer János

Női ks 2x

Karácsony Dorottya
Gláser Rebeka

Nagy Gábor

Női 1x

Gyimes Krisztina

Ficsor László

Női 2-

Klötzl Ildikó
Abid Syham

Saáryné Pető Tímea

FF ks 2x

Matyasovszky Dániel

Szierer János

Pozsár Bence
FF ks 4-

Szigeti Roland
Krpesics Péter
Vallyon Bence
Novák Edvin

FF 1x

Csankó Péter

FF 4x

Bíró Márk
Elekes Szilveszter
Papp Gergely
Pétervári-Molnár Bendegúz

Kiss László

megbízott: Nagy Gábor
Molnár Zoltán

A csapattal utazik még:
Szigeti György – gyúró
Székely Balázs – szövetségi kapitány
Az előterjesztés pénzügyi hatása és fedezete:
A Csillag Programos” versenyzőknek valamint edzőiknek (Szierer J., Ficsor L., Kiss L., Molnár Z.
valamint a gyúrónak – Szigeti) a program fedezi a költségeiket; a többiek az utazás és kint tartózkodás
teljes költségét a MESZ számlájára befizetik.

Csapatjelölés az 2012. évi ifjúsági világbajnokságra
A tavaszi, hazai tájékoztató és válogató valamint a nemzetközi felmérő versenyek alapján a következő
csapat kijelölését javasolja Ficsor László utánpótlás szövetségi kapitány az elnökség számára:
Egység

Versenyző

Edző

NI 2x

Kurdi Laura
Bácskai Dominika

Mácsik Miklós

NI 2-

Turi Frida
Erdélyi Zsófia

Molnár Dezső

FI 2-

Vancsura Bendegúz
Csányi Péter

Bartos Nándor

FI 4x

Jenei Domonkos
Rozsos Péter
Matheisz József
Farkas Norbert

Lakatos Tamás

FI 4-

Bedők Gergely
Krenák Mihály
Bakaity Attila
Rippert András

Kiss László

NI 4-

Bene Dorottya
Polivka Dóra
Major Kata

Bartos Nándor

Bartos Adél
A csapattal utazik még:
Mesz elnökségi tag
– csapatvezető
Ficsor László
– utánpótlás szövetségi kapitány
Az előterjesztés pénzügyi hatása és fedezete:
A szövetségi kapitány, valamint a két hajószállító költségeit a MESZ fizeti; a többiek az utazás és kint
tartózkodás teljes költségét a MESZ számlájára befizetik úgy, hogy a sí táborozáskor és a tavaszi vízi
alapozó táborozáskor befizetett hozzájárulások összege (~500.000 Ft) a VB ifjúsági résztvevői között
költségcsökkentésként szétosztásra kerülnek.

12/06/20/10. számú elnökségi határozat:
A MESZ elnöksége a csapatkijelöléseket a 2012. évi ifjúsági világbajnokságra és az U23-as
világbajnokságra megszavazza.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Dr Simon Gábor és Vácy Emese távozott

10. napirend: Paralimpiai meghívás

12/06/20/11. számú elnökségi határozat:
A 2012. évi Paralimpián a Magyar Evezős Szövetség elnökségét Regényi Tamás elnök és Ott
Zsuzsanna főtitkár képviselje a Magyar Paralimpiai Bizottság meghívására.
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta.

7.napirend: 2012. évi Sport XXI programok
A SPORT XXI sportágfejlesztési keretének felhasználása 2012.
Felhasználás szerződésben rögzített lehetőségei:
1.
Testnevelők, edzők és szervezők díjazása
2.
Sportesemények, versenyrendszerek támogatása
3.
Átfogó teljesítmény-mérési rendszer működtetésének támogatása
4.
A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása
5.
A programban részt vevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása
6.
Sporteszközök és felszerelések beszerzése.
Programcsomag:
1. Sport XXI sportági instruktor, szervező megbízása
2. Utánpótlás versenyek:
a) Evezős Diák Ranglista és Sport XXI mini versenyek 2012

3.000.000 Ft
4.600.000 Ft
2.000.000 Ft

3.

b) Országos Diák Evezős-Ergométer Felmérő Program 2012-2013
c) „Több-tusa” képesség-felmérő versenyek
Evezős akadémiai rendszer:
a) Regionális utánpótlás-nevelő központok kialakítása, támogatása
b) Utánpótlás-nevelő egyesületek támogatása
c) Központi akadémia fejlesztése, eszközbeszerzés

2.000.000 Ft
600.000 Ft
10.400.000 Ft
4.500.000 Ft
3.500.000 Ft
2.400.000 Ft

________________________________________________________________________________
Összesen:
18.000.000 Ft

Részletek:
1.) Sport XXI sportági instruktor megbízása
A programok szervezése, nyomon követése, bonyolítása, az akadémiai rendszer kialakításának
koordinálása.
XY - programvezető: havi nettó 140.000 Ft munkabér (2012. április – 2013 március)
(járulékokkal együtt kb 250.000 Ft/hó ktg = 3.000.000 Ft)
2.) Utánpótlás versenyek
Evezős Diák Ranglista Verseny: 5 fordulós tehetséggondozó verseny a korábbi években sikeres
lebonyolítása alapján ismét kiírásra kerül. Célja a 10-14 évesek versenyzési lehetőségeinek növelése,
valamint az iskoláknak az evezős sportágba való bevonása. A Sport XXI mini versenyek kiírásával két
versenytávon versenghetnek a fiatalok 500 és 1000 méteren.
Országos Diák Evezős-Ergométer Felmérő Program:
A korábbi években sikerrel lebonyolított program az egyesületek segítségével több, mint 100 iskola
bevonásával, jelentősen növeli az evezés ismertségét a fiatalok körében, lehetővé teszi az evezős
utánpótlás tömegbázisának szélesítését, ugyanakkor a tehetségek kiválasztását is.
„Több-tusa” képesség-felmérő versenyek:
Evezős „Több-tusa” versenyek, teljesítmény-mérések, egyéb kiválasztást segítő mérések.
3.) Evezős akadémiai rendszer:
a) Regionális utánpótlás-nevelő központok kialakítása, támogatása
- Testnevelők, edzők és szervezők díjazása
- A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása
- A programban résztvevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása
- Sporteszközök és felszerelések beszerzése
b) Utánpótlás-nevelő egyesületek támogatás
- Testnevelők, edzők és szervezők díjazása
- A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása
- A programban résztvevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása
- Sporteszközök és felszerelések beszerzése
c) Központi akadémia fejlesztése, eszközbeszerzés
- Evezős lapát és versenyruházat beszerzése versenyzéséhez, edzéshez, telepfenntartási költségek

A programcsomag végrehajtása az iskolák és a sportegyesületek kapcsolatrendszerét tovább erősíti,
növeli a sportág ismertségét és jelentősen növeli az evezős sport utánpótlás bázisát a SPORT XXI
program által támogatott korosztályokban. A különféle rendszeres, látványos, sikerélményt biztosító
versenyek, ugyanakkor lehetőség biztosítanak a tehetségek kiemelésére is.
A programcsomag egyes elemei a további években is folytathatóak, sőt kiterjeszthetőek akár más
korosztályokra is. A ranglista verseny az evezős sportág médiában való fokozott megjelenésére is
lehetőséget ad, további lehetőségeket teremtve a sportág népszerűsítésére.
A program felelőse: Ott Zsuzsanna, Petrity Rudolf elnökségi tag

12/06/20/12. számú elnökségi határozat:
A fenti sportágfejlesztés anyagot az evezős szövetség a MOB-NSI felé beterjeszti, és ha jóváhagyva
visszaérkezik, akkor az elnök aláírja.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

8. napirend: Egyebek

12/06/20/13. számú elnökségi határozat:
Az Ifjúsági Európa-bajnokságon történt fegyelmi esetet az elnökség megismerte, de ülésén nem
tárgyal róla. Az esetet továbbítja a Fegyelmi Bizottságnak, és felkéri, hogy haladéktalanul tárgyalja
meg, hozzon róla döntést. Az elnökség tájékoztatót küld az érintett versenyző szüleinek, hogy a
problémát tudomásul vette, és a Fegyelmi Bizottság felé továbbította.
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.

Ott Zsuzsanna
főtitkár

dr Regényi Tamás
elnök

Kovácshegyi Eszter
irodavezető, jegyzőkönyvvezető

