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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. március 22.-i elnökségi üléséről. Az ülésre a Magyar 
Sport Háza IV. emeleti nagy tárgyaló helyiségében került sor. Az ülésre online, ZOOM applikáción 
keresztül is lehetett kapcsolódni. 

17.30 órakor a helyszínen jelen vannak: Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Herkules János 

online kapcsolódott: Deák Csaba, Székely Balázs, Kücsön Gyula, Varga Tamás 

Nincsenek jelen: Pető Tibor, Szántó Éva 

Meghívottak: Pignitzky Borbála főtitkár, Molnár Dezső és Lőrincz Attila szövetségi kapitányok, Ficsor 
László edzőbizottság vezetője, Pénzes László a versenybíró bizottság vezetője és dr. Geréby Zsuzsa a 
versenybíró bizottság korábbi vezetője, valamint a Felügyelő Bizottság tagjai. 

Pignitzky Borbála köszöntötte a jelenlévőket és kérte a megjelenteket, hogy fogadják el személyét az 
ülés levezető elnökének és jegyzőkönyvvezetőjének, valamint felkérte Herkules Jánost, hogy a 
jegyzőkönyv hitelesítését vállalja el.  

2022/44 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének és 
Herkules Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Pignitzky Borbála tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés napirendi pontjai kiküldésre kerültek 2022. 
március 01-én, illetve a módosított verzió március 17-én, amikor a kapcsolódó dokumentumok is 
mellékelve lettek a határozati javaslatokkal együtt. A levezető elnök további napirendi pontok 
felvételét javasolja (pirossal jelölve) illetve jelzi, hogy két napirendi pont korábban, elektronikusan már 
kiküldésre és elfogadásra került. A napirendi pontok tárgyalási sorrendjére is javaslatot tesz, amely 
zárójelben olvashatóak a lenti felsorolásban. 

2022/45 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja az ülés napirendi pontjait, illetve a napirendi pontok tárgyalási sorrendjét az alábbiak 
szerint: 

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról    (1) 
2. Edzés és Versenyszabály módosítása     (6) 
3. Országos Bajnokság és Vidék Bajnokság programok elfogadása  (8) 
4. Ösztöndíj szabályzat módosítása      (4) 
5. Para evezős szakág helyzete és 2022. évi költségvetése    (7) 
6. 2022. évi Műhelytámogatás felosztásának elfogadása 
7. 2022. évi Sport XXI. műhelytámogatás felosztásának elfogadása 
8. 2022. évi Közgyűlés időpontjának kijelölése     (10) 
9. Lánchíd Regatta        (11) 
10. 2021. évi OB Lucsánszky-Dávid FM 2- hajóbaleset, kárigény   (12) 
11. Gerevich- és MESZ-ösztöndíj felosztása     (5) 
12. Tavaszi Alapozó Edzőtábor költségvetése     (3) 
13. Sukorói evezőspálya pontonok lehelyezése – árajánlatok  (9) 
14. Skradini edzőtábor, sportolói egyeztetések, beszámoló   (2) 
15. Egyebek        (13) 

-2021. évi Díjkiosztó helye és időpontja 

 

1. Tájékoztató az elnökségi határozatok végrehajtásáról 
Pignitzky Borbála röviden tájékoztatta az elnökségi tagokat a MESZ legfontosabb folyamatban lévő 
ügyeiről és az elnökségi határozatok végrehajtásáról. 
Témák: 
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• MTK -Sirály telep 15 méteres sáv használatba adási szerződés, XX. ker Önkormányzat nyilatkozat 
kérelem – folyamatban van. MTK által aláírt nyilatkozatra várunk. A MESZ és az MTK között létrejövő 
szerződés feltétele a nyilatkozat megléte és az Önkormányzat engedélye. 

• Sirály-telep kivitelezés. Akadályoztatás miatt 2022. január közepe óta nem halad a munka, 
várhatóan több hónapos csúszással kerül befejezésre és átadásra. A pótköltségvetés összeállítása 
és elfogadása a BMSK részéről folyamatban van. 

• Tengeri evezős hajók megrendelése megtörtént. 

• Tengeri evezős versenyek, illetve az Erzsébet-táborok helyszínbejárására 2022. március 24-én kerül 
sor. 

• NSR regisztráció folyamatban van. A tagszervezek regisztrálására 2022. június 30-ig bezárólag kell 
sort keríteni. 

• A 2021. évi KSF Szervezetfejlesztésből Edzői Életpályamodellel kapcsolatos feladatok ellátására 
elkülönített 5M FT felhasználása, szolgálati célú motorcsónak vezetői, illetve C kategóriás 
jogosítvány megszerzés támogatásának formájában megtörtént. 

• Az Óbudai Egyetem és a Pénzügyőr SE szervezésével egyetemi ergométeres verseny szerveződik 
2022. április 27-én, a PSE III. kerületi telepén.  

• 2022. március 1-től a hazai versenyek szervezésében Mátyók Heni helyett Bene Viki vesz részt. 

• az 1 mrd külön támogatásból vásárolt eszközök leltára folyamatban van, Szász Ákos március 31-ig 
minden egyesülethez ellátogat és felméri az eszközök állapotot. A felmérés eredményéről az 
elnökség tájékoztatva lesz. 

 
Szántó Éva megérkezik az ülésre. 

2. Skradini edzőtábor, sportolói egyeztetések, beszámoló  
Cseh Ottó és Molnár Dezső tájékoztatást ad az edzőtáborról, valamint az edzőtáborban a sportolókkal 
lefolytatott személyes beszélgetésekről, illetve hivatkozik az elnökség részére kiküldött írásbeli 
beszámoló tartalmára. 

Kiemeli a kommunikáció, illetve az elvégzett szakmai munka (edzés) mennyiségének fontosságát. 
Véleménye szerint minden sportolót az egyén szintjén kell kezelni, mert teljesen más igényei, háttere 
van egy középiskolásnak, mint egy 3 gyermekes családapának. Úgy gondolja sikert úgy lehet elérni, ha 
a szakmai munkán kívül az egyén mikró környezetét is ismerjük és figyelembe vesszük. Ezekkel a 
szövetségi kapitánynak rendszeresen foglalkoznia kell hiszen a szövetségi kapitány nem csak szakmai 
vezető, hanem menedzser is. 

Molnár Dezső kifejezi, hogy sok mindenben nem ért egyet Cseh Ottóval. Szakmai szempontból értékeli 
az edzőtábort és az általa a szakmai tervben leírt számokhoz ragaszkodik. Véleménye szerint a 
kommunikáció fontos, de ilyen szintű „lelkizés” fontosságát nem tartja lényegesnek. Úgy gondolja ez a 
klub edzők, a klub vezetők feladata. Nagyon sok probléma van, alapvetően ezek onnan indulnak, hogy 
a klubok el sem engedik válogatott sportolóikat edzőtáborozni.  

Cseh Ottó javasolja, hogy az edzőkkel is legyen külön személyes egyeztetés. 

Hosszú egyeztetés zajlott a táplálékkiegészítő beszerzéséről. Megállapodnak abban, hogy ezt is 
professzionálisabb orvosi, szakemberi hátérrel kell kezelni, mert sokszor azt sem tudják a sportolók, 
hogy a rendelkezésre álló keretüket milyen táplálékkiegészítőkre használják fel. 

Határozat nem születik. 

3. Tavaszi Alapozó Edzőtábor költségvetése  
Molnár Dezső tájékoztat az edzőtáborban résztvevőkről hivatkozik a főtitkár által kiküldött 
előterjesztésre és megrendelőre. A főtitkár jelzi az elnökségi tagoknak, hogy beadott egy kérelmet az 
EMMI felé, hogy ennek költségét a 2021. évi KSF Élsportra tudja a szövetség elszámolni. Székely Balázs 
nem ért egyet a 22 fős kerettel. 



3 

 

2022/46 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 1 tartózkodás 
mellett (Székely Balázs) jóváhagyja a Tavaszi Alapozó Edzőtábor költségvetését és a résztvevők 
listáját. 

4. Ösztöndíj szabályzat módosítása   
Ficsor László a MESZ Edzőbizottságának vezetője tájékoztatta az elnökségi tagokat asz ösztöndíj 
felosztási szempontrendszer javasolt módosításairól. A szempontrendszer 2013 óta rendelkezésre állt, 
elnökségi határozattal azonban az elmúlt évek során a szövetségi kapitányok az ösztöndíj felosztásánál 
figyelmen kívül hagyták. A módosítások az időközben létrejött nemzetközi versenyek beillesztését 
érintik, illetve egy 20%-os szubjektív részt meghagy a Szövetségi kapitány döntésének.  
Ficsor László szerint az eredményességi és a felkészülési juttatás egymás kiegészítő elemnek kell lennie. 
   
2022/47 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja a MESZ Ösztöndíj felosztási szempontrendszerének módosításait. A felosztási 
szempontrendszer hatálybalépése a jelen elnökségi üléssel azonos napon történik. 

5. Gerevich- és MESZ-ösztöndíj felosztása      
A főtitkár tájékoztat, hogy dr. Szabó Tünde, az EMMI Sportért Felelős Államtitkár asszony 2022. 03.04-
én értesítette a MESZ-t a 2022. évi Gerevich-ösztöndíj keretösszegről és a felosztás feltételeiről. 
Az értesítésben az EMMI 2022. évi ösztöndíj keretösszegét 7.848.000, - Ft-ban határozta meg (havi 
654.000 Ft) a MESZ részére. A keretösszeg felosztására vonatkozóan, a MESZ Edzőbizottsága az általa 
elkészített és az elnökség által az előzőekben elfogadott ösztöndíj felosztási javaslat alapján tett 
Molnár Dezső szövetségi kapitány felé javaslatot tett, aki azt a 20%-os saját keretének felosztásával 
kiegészítette. 
A javaslat alapján két verzió került az elnökség elé jóváhagyásra 
Gerevich-ösztöndíj: 

Sportolói „A” verzióban nem szerepel Pétervári Molnár Bendegúz, mert a Gerevich szabályzat nem 
tartalmazza a 100.000,- Ft automatikus folyósítását, így az edzőbizottság által számított pontok alapján 
és a szabályzatnak megfelelően lett fel osztva a keret. A Bendegúz + 100.000, - Ft keretét a MESZ 
ösztöndíj terhére adjuk, az olimpiától számított 1 évig. 

Sportolói „B” verzióban szerepel Pétervári Molnár Bendegúz, ha bár a pontszámításba az eredménye 
nem fér bele, de a költséget nem a MESZ viseli. Így a fennmaradó rész lett a szabályoknak megfelelően 
elosztva. 

Edzői „A” verzióban ugyan az mint a versenyzőknél, Molnár Zoltán személyében, csak az összeg 
80.000,- Ft. 

Edzői „B” verzióban ugyan az mint a versenyzőknél, Molnár Zoltán személyében, csak az összeg 
80.000,- Ft. 

Edzői MESZ ösztöndíj: 

Egy edző nem esik az ösztöndíj jogosultság hatálya alá a javasoltak közül, Simon Tamás, de tudomásul 
kell vennünk, hogy jelenleg ő foglalkozik a magyar válogatott legtehetségesebb versenyzőivel, vagy 
annak egy körével (Galambos, Szabó M, Bácskai, Krémer). Így biztos részvevő a szövetségi munkákban 
(edzőtáborok és hajószállítás), ahol számítok a munkájára. A többiek ugyan azon az analógián vannak, 
mint a Gerevich-ösztöndíj elosztásánál az „A” és „B” verziója.  

Varga Tamás kiemeli a női szakág támogatásának fontosságát. 

2022/48 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja a Gerevich- és MESZ Ösztöndíj „B” verziójának felosztását. 
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6. Edzés és Versenyszabály módosítása       
Szántó Éva a szabályzat módosító munkacsoport vezetője tájékoztatja az elnökségi tagokat a 
szabályzatot érintő módosítási javaslatokról. A módosítási javaslatok az ülést megelőzően kiküldésre 
kerültek. Az elnökségi tagoknak egy további módosítási javaslatuk volt: 

2022/49 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja a MESZ Edzés és Versenyszabályzatának módosításait. A szabályzat módosításainak 
hatálybalépési dátuma 2022. április 1. 

Kücsön Gyula elhagyja az ülést. 

7. Para evezős szakág helyzete és 2022. évi költségvetése     
A főtitkár tájékoztat, hogy a MESZ Elnöksége 2022. február 16-i elektronikus előterjesztése során 
elfogadta a para-evezős szakág költségvetését, de több elnökségi jelezte, a felosztás újra gondolását. 
Szántó Éva kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy az elnökség komplexitásában beszéljen a témáról, ne 
csupán a 2022-es költségvetésre szorítkozzon. A teljesség igénye nélkül az alábbiakat sorolta fel. 

• Mi a MESZ célja a para evezéssel? 

• Mi a klubok célja? 

• Hazai versenyrendszer 

• Lehet-e és honnan addicionális forrásokat para sport/fogyatékkal élő emberek életminőségének 
javítása stb. jogcímeken bevonni egyéb szervezetektől? 

• Ha a paralimpiai eredményesség a cél – további sportolók bevonása. Kapcsolat a Rehabilitációs 
Intézettel, más sportágakkal, MPB-vel stb. 

• Klasszifikáció 

• További szakemberek bevonása 
 

Az elnökségi tagok megállapodtak abban, hogy a költségvetés felosztása során mindenképpen 
figyelemmel kell lenni a para-evezéssel foglalkozó műhelyek támogatására, így erre el kell különíteni 
összeget. Ezért a nemzetközi versenyeken történő részvétel számát csökkenteni szükséges különös 
tekintettel arra, hogy jelenleg egy nemzetközi szintű evezős van. Fontosnak tartják, hogy para-evezős 
bázisokat kell kialakítani. Jelenleg 3 klubban folyik munka, mind a sportolók mind a klubok számának 
emelkedése fontosabb lenne mint maga a nemzetközi részvétel. 

Szántó Éva fontosnak tartja az MPB-vel való kapcsolatfelvételt. Kijelenti, hogy teljesen nyilvánvalóan 
mi nem tudunk nemzetközi szintű para-evezősöket, sportolókat kinevelni. Meg kell ismerni „ennek a 
világnak” a működését. 

Cseh Ottó szerint a jelenlegi erőforrások az előrelépést nem teszik lehetővé, de fontosnak tartja a 
műhelyek támogatását, a bázisok kialakítását és megerősítését. 

Elnökség kéri Nagy Gábor para-szakág vezetőt, hogy 2022. március 29-ig készítse el a költségvetés és a 
hozzá tartozó szakmai terv módosítását. 

Határozat nem születik. 

8. Sukorói evezőspálya pontonok lehelyezése – árajánlatok  
A főtitkár tájékoztat a bekért árajánlatokról és javasolja a legkedvezőbb árajánlatot megküldő Pro 
Rekreatione Kft megbízását. Az elnökségi tagok nagyon magasnak tartják az árajánlatok összegét. 
 
2022/50 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja, hogy a Sukorói evezőspálya indító pontonjainak lehelyezését a Pro Rekreatione Kft-től 
rendelje meg a MESZ. 

9. 2022. évi Közgyűlés időpontjának kijelölése      
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2022/51 (03.22) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja a MESZ 2022. évi közgyűlésének időpontját: 2022. május 30, 15:00 óra és a helyszínét: 
Magyar Sport Háza (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3, I. em. Konferencia terem). 
 
10. Lánchíd Regatta  
A téma elnapolásra kerül a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt.    
    
11. 2021. évi OB Lucsánszky-Dávid FM 2- hajóbaleset, kárigény   
Reagálva dr. Péchy Kristóf ügyvéd a MESZ-nek a fenti témában írt levelére, az elnökség egyetértésével, 
Cseh Ottó elvállalja, hogy személyesen egyeztet az érintetekkel. 
 
12. Egyebek 
Az elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy a 2021.évi Sport XXI. Program helyezettjei és a 2021. évi 
nemzetközi eredményeket elért sportolókat díjkiosztó gála keretén belül legyenek díjazva. Felkérik a 
főtitkárt, hogy a rendezvényt szervezze meg. 
 
Az ülést 22:30-kor berekesztették. 
 


