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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. május 24-i elnökségi üléséről. Az ülésre a Magyar Sport 
Háza földszinti nagy tárgyaló helyiségében került sor. Az ülésre online, ZOOM applikáción keresztül is 
lehetett kapcsolódni. 

17.30 órakor a helyszínen jelen vannak: Cseh Ottó, Herkules János, Székely Balázs, Deák Csaba, Varga 
Tamás, Kücsön Gyula 

online kapcsolódott: Herkules János 

Nincsenek jelen: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Szántó Éva 

Meghívottak: Pignitzky Borbála főtitkár 

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.  

2022/85 (05.24) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének 

 2022/86 (05.24) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Herkules Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Pignitzky Borbála tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés végleges napirendi pontjai kiküldésre 
kerültek május 20-án, amikor a kapcsolódó dokumentumok is mellékelve lettek a határozati 
javaslatokkal együtt. A levezető elnök további két napirendi pont felvételét javasolt (pirossal jelölve), 
a napirendi pontok tárgyalási sorrendjére is javaslatot téve a kibővített napirendi pontok elfogadását 
kéri. 

2022/87 (05.24) 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  

2. Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Bajnokság program (3)  

3. Sirály-telep további fejlesztése (1)  

4. 2022. évi Közgyűlés információk (2)  

5. Tengeri kettőpárevezős hajó beszerzése (6)  

6. 1 mrd 2. kör áremelés (4)  

7. Balaton Félmaraton tengeri evezős verseny (5)  

8. Egyebek  

- Pető Tibor leköszönés  

 

1. Sirály telep további fejlesztése 
Cseh Ottó röviden tájékoztatott a Sirály-telep folyamatban lévő felújításáról. Javasolja, hogy a jelenlegi 
kivitelezésből kivételre kerülő műszaki tartalmon túl az elnökség határozza meg, hogy a telep teljes 
felújításához milyen műszaki feladatok elvégzésére van szükség. Javasol egy helyszíni bejárást az 
érintett szakmai vezetőkkel, elnökségi tagokkal, ahol szükséges lenne az összes szükséges funkció 
meghatározására.  Az elnökségi tagok 2022. június 7 (kedd), 14:00 órát határozzák meg. 

Székely Balázs felhívja a figyelmet az Önkormányzat által tervezett Duna-parti sétány közelgő 
megnyitására. Értesülései szerint erre már a nyár folyamán sor kerülhet. 

Határozat nem készül. 
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2. 2022. évi Közgyűlés információk 
Pignitzky Borbála tájékoztat a 2022. évi közgyűlés (május 30) előkészületeiről és a közgyűlés menetéről. 

Ezt követően Cseh Ottó bemutatja elnökjelölti prezentációját az elnökségi tagoknak. A prezentáció a 
közgyűlésen lesz a tagságnak bemutatva. Cseh Ottó az elnökségi tagok támogatását kéri a prezentáció 
anyagát illetően. Az elnökségi tagok támogatják a prezentációban foglaltakat. 

Határozat nem készül 

3. Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Bajnokság program  
Pignitzky Borbála tájékoztat az előzményekről, mely szerint a 2022. augusztus 19-21-re tervezett 
Országos Bajnokság programját, Alföldi Zoltán által megküldött levélben foglalt versenyszámokkal 
együtt elfogadta az elnökség 2022. április 29-i ülésén azzal a feltétellel, hogy a levelet támogató klubok 
legalább egyben a levélben foglalt versenyszámok közül, csapatot állítanak ki a versenyen. A főtitkár, 
az érintett klubok tájékoztatása során szembesült azzal a ténnyel, hogy sokan nem Alföldi Zoltán által 
megküldött levél tartalmát támogatták és nem tudnak csapatot kiállítani a versenyen. Fény derült 
olyanra is, aki egyáltalán nem tudott levél létezéséről. Erre hivatkozva a főtitkár kérte az elnökséget, 
hogy vizsgálja felül döntését, hiszen nyilvánvaló, hogy a levél valóság alapja megkérdőjelezhető. 

Az elnökség hosszan tárgyalta a témát és végül arra jutott, hogy a további döntések érdekében a 
főtitkárnak meg kell vizsgálni a levél valóságtartalmát, az érintett kluboknak nyilatkoznia kell arról, 
hogy támogatták-e a levél létrejöttét és annak tartalmát. 

2022/88 (05.24) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége megbízza a 
főtitkárt, hogy a 2022. évi Ifjúság, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Országos Bajnokság programja 
kapcsán Alföldi Zoltán által megküldött levél tényleges támogatottságát vizsgálja ki. A vizsgálat 
eredményének ismeretében felülvizsgálja döntését a verseny programjával kapcsolatban.  

4. 1 mrd 2. kör áremelés  
Pignitzky Borbála főtitkár jelezte az elnökségnek, hogy az ülést megelőzően Szögi Lászlótól, a 
Vizisporteszköz.hu Kft ügyvezetőjétől kézhez vett egy megkeresést miszerint az 1 mrd külön 
támogatásból a 2. kör közbeszerzés eredményeként, a Vizisporteszköz.hu Kft-től megrendelt hajók és 
lapátok ajánlati ár emelésének lehetőségét vizsgálj felül az elnökség az elmúlt hónapok inflációjának 
és devizaárfolyam mértékének változására hivatkozva.  

2022/89 (05.24) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége forráshiányra 
hivatkozva nem támogatja a Vizisporteszköz.hu Kft-vel megkötött, hajó és lapát beszerzésre 
vonatkozó szerződésben foglalt ajánlati ár emelését. 

5. Balaton Félmaraton tengeri evezős verseny  
A főtitkár tájékoztat, hogy Denk András megkereste egy a Keszthely-i Öbölbe tervezett, Balaton 
félmaraton elnevezésű, július közepére tervezett tengeri evezősverseny megszervezéséről, amely 
verseny szervezésében, lebonyolításában kéri a MESZ segítségét, mint a verseny fő rendezője. 

A MESZ elnöksége nagy potenciált lát az eseményben, de a verseny tervezett időpontjára és az 
előkészületek jelenlegi helyzetére hivatkozva, azt a 2022-ben nem tudja támogatni azaz részt venni 
megszervezésében és lebonyolításában. Amennyiben Denk András 2023-ban is tervezi a verseny 
megszervezését úgy azt a versenynaptárba meg kell jelentetni. 

Határozat nem készül. 

6. Tengeri kettőpárevezős hajó beszerzése  
A főtitkár tájékoztat, hogy a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége 2022. 04.29.-i elnökségi ülésén 
döntött a 2022. évi KSF Szervezetfejlesztés alprojektjében elkülönített tengeri evezés hazai 
feladatainak ellátásra elkülönített támogatási összeg felhasználásáról. 
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A tengeri evezős hajók beszerzésével kapcsolatos árajánlatokat 2022. 05.11-én az alábbi táblázatban 
szereplő cégek kapták meg elektronikus úton és a táblázatban megjelölt árajánlatok érkeztek be a 
2022. 05. 20.-i árajánlattételi határidőre.  

A beszerzéshez további információ, hogy a 2022. évi közbeszerzési értékhatárt már a korábbi 
beszerzések miatt elértük, így csak lízing szerződés keretén belül tudjuk megrendelni a hajót.  

 

 

 
A fentiek alapján alábbi határozat született. 
 
2022/90 (05.24) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség támogatja, hogy a tengeri 
kettőpárevezős hajót a 2022. évi KSF SZF támogatás terhére a MESZ Elnökségének felhívására a 
legkedvezőbb árajánlatot beküldő F&L Solution Kft.-től rendelje meg a szövetség. A megrendeléssel 
és a lízingszerződés megkötésével felhatalmazza a főtitkárt. 

 

 

Rendelkezésre álló összeg 2 500 000 Ft      

Fizetés: 12 egyenlő részletben, lízingszerződés alapján

HUF EUR

ajánlattételi 

határidő EUR árfolyam

bruttó egységár bruttó egységár

F&L Solution Kft 2x 2 340 000 Ft      -  Ft                  90 nap -  Ft               

"Coastal Rowing Hungary by 

LaszloBoat NZ"

LaszloBoat 2x 2 650 000 Ft      -  Ft                  90 nap -  Ft               

"LaszloBoat Nz"

Invictus Bt 2x 3 963 375 Ft      10 287 Ft           90 nap 385,25 FT/EUR

az ár egyösszegben történő fizetésre 

vonatkozik. A részletfizetést a melléklet 

tartalmazza.

"LiteBoat"

Vizisporteszköz.hu Kft. 2x 4 308 872 Ft      11 340 Ft           30 nap 380 FT/EUR

"Wintech"

Orrlabda.hu Kft 2x 5 350 000 Ft      13 716 Ft           90 nap 390 FT/EUR


