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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. április 29.-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. 

15.00 órakor a helyszínen jelen vannak: Cseh Ottó, Szántó Éva, Herkules János, Székely Balázs, Deák 
Csaba 

online kapcsolódott: Kücsön Gyula, Varga Tamás 

Nincsenek jelen: Pető Tibor, Vanczák Gergely 

Meghívottak: Dr. Bartha Csaba MOB Sportigazgató, Pignitzky Borbála főtitkár, Molnár Dezső és Lőrincz 
Attila szövetségi kapitányok, Ficsor László edzőbizottság vezetője 

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.  

2022/58 (04.29) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés levezető elnökének és jegyzőkönyv vezetőjének 

 2022/59 (04.29) 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 április 25-én, amikor a kapcsolódó dokumentumok is mellékelve lettek a határozati 
javaslatokkal együtt. A levezető elnök további napirendi javaslat hiányában, a napirendi pontok 
tárgyalási sorrendjére is javaslatot téve a napirendi pontok elfogadását kéri. 

2022/60 (04.29) 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. Szakmai programok módosítása, válogatott kijelölése (1) 
3. Országos Bajnokság és Vidék Bajnokság programok elfogadása (4) 
4. MOB-tagság (5) 
5. Adatvédelmi Szabályzat módosításának elfogadása és Adatvédelmi Biztos kijelölése (6) 
6. 2021. évi Bizottsági beszámolók elfogadása (7) 
7. 2022. évi Tagdíj javaslat elfogadása (9) 
8. Sirály-telep fejlesztéséről beszámoló és felmerülő kérdések (2) 
9. 2022. évi Hazai versenyek és Szervezetfejlesztés, működési költségvetés elfogadása (8) 
10. Siófoki Tengeri evezős bázis (3) 
11. 2022.évi MPB Közgyűlés képviselő kijelölése (10) 
12. Versenybíró kijelölés (11) 
13. 2022. évi Közgyűlés, meghívó kiegészítése (12) 
14. Egyebek 

 
1. Szakmai programok módosítása, válogatott kijelölése  
Molnár Dezső az Elnökségnek korábban kiküldött dokumentumokra hivatkozva javaslatot tesz a Párizsi 
Olimpiai Válogatott keret felkészülésének és a válogató eredményének ismeretében a válogatott keret 
módosítására. A lenti táblázat tartalmazza a javaslatát. 
Szántó Éva Bácskai Máté, Fehérvári Eszter személyére kérdez rá. 
Molnár Dezső Bácskai Máté sorozatos betegségére és sérülésére vonatkozóan nem javasolja a 
válogatott kerettagság meghosszabbítását, Fehérvári Eszter esetén úgy gondolja, hogy rá az U23-as 
válogatottban kell számítani.  
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(Vanczák Gergely megérkezik) 
 
2022/61 (04.29) számú elnökségi határozat: Az elnökségi tagok Molnár Dezső Párizsi Olimpiai 
Felkészülési Keretre vonatkozó módosítási javaslatát elfogadják azzal a kiegészítéssel, hogy 
amennyiben a május 7-re tervezett kettőpárevezős „szétlövés” során a győztes csapatban Bácskai 
Máté ül, úgy ő továbbiakban is maradjon a jelen keret tagja. A könnyűsúlyú kétpárevezős esetén is 
a május 7-i szétlövés, győztes csapat tagjai legyenek továbbra is a Párizsi Olimpiai Keret tagjai. A 
sportolói szerződések a szakmai terv szerint 2022. június 30-ig kerülnek meghosszabbításra.  (7 igen, 
1 fő- Székely Balázs tartózkodott). 
 
2022/62 (04.29) számú elnökségi határozat: Az elnökségi tagok Molnár Dezső Belgrád-i I. Evezős 
Világkupára tervezett csapatkijelölését támogatják, azzal a feltétellel, hogy a csapathoz 1 fő gyúró 
és 1 fő orvosi személyzet is kisérőként csatlakozzon. (7 igen, 1 fő- Székely Balázs tartózkodott). 
 
Lőrincz Attila tájékoztatást ad a válogató eredményei alapján az UP válogatott keret kijelöléséről, 
illetve javaslatot tesz a Varese-i Ifjúsági Evezős Európa-bajnokság csapathirdetésére és a részvétel 
költségvetésére. Mindkét esetben az elnökség részére írásban, előzetesen a javaslatok kiküldésre 
kerültek. 
 
2022/63 (04.29) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja az UP válogatott keretet, valamint az Ifjúsági Evezős Európa-bajnokságon résztvevő 
csapatokat, illetve a részvétel költségvetését.  
 
(Varga Tamás eltávozik) 
 
2. Sirály-telep fejlesztéséről beszámoló és felmerülő kérdések 
Cseh Ottó tájékoztatást ad a Sirály-telepet érintő kivitelezési és felújítási problémákról. 

A BMSK tájékoztatása szerint a jelenlegi felújítás kapcsán a kivitelezői szerződés műszaki tartalmának 
megváltoztatása szükséges mert az alapozással kapcsolatos munkák és a pótköltségvetés meghaladja 
azt a közbeszerzési értékhatárt, amiben jelen kivitelezési szerződés módosítása a közbeszerzési 
törvény szerint engedélyezett. Az összeghatár túllépésének elkerülése érdekében a műszaki 
tartalomból bizonyos tételek kivétele vált szükségszerűvé. 

A kivett feladatokról, illetve a Sirály-telep felújításának teljes befejezéséhez szükséges feladatlista és 
költségvetési terv később kerül összeállításra. 

Határozat nem készül. 

Vízi eredmény Szerződés betartása Sportórák

s.szám. Olimpia keret névsor 2000 O.szint 6000 O.szint -2 % nyeri a versenyszámát Igazolatlan hiányzás teljekörű hozzáférés

1. Krémer Eszter teljesítve teljesítve teljesítve, N2X, 1 hely 17 nap ? igen javaslom

2. Prei Vivivien teljesítve teljesítve teljesítve, N2X, 1 hely 0 nap igen javaslom

3. Horváth Kitti X X X 25 nap igen nem javaslom

4. Csepel Zsófia X X X betegségi távolét 60 nap igen nem javaslom

5. Fehérvári Eszter teljesítve X N Ks 1X  1.hely 0 nap igen nem javaslom

6. Szentpáli Gergő X X X 0 nap igen nem javaslom

7. Szentpáli Balázs X X X 0 nap igen nem javaslom

8. Juhász Adrián teljesítve teljesítve teljesítve, F2-, 1 hely 5 nap igen javaslom

9. Simon Béla teljesítve X teljesítve, F2-, 1 hely 5 nap igen javaslom

10. Ács Kristóf teljesítve teljesítve teljesítve, F2X, 1 hely 14 nap igen javaslom

11. Gerei Tamás teljesítve teljesítve teljesítve, F2X, 1 hely 11 nap igen javaslom

12. Szabó Márton teljesítve teljesítve teljesítve, F2X, 1 hely 13 nap igen javaslom

13. Bácskai Máté X X X 6 nap igen nem javaslom

14. Galambos Péter teljesítve teljesítve teljesítve, F2X, 2 hely 11 nap igen javaslom

15. Szklenka Bence X X X 18 nap igen nem javaslom

16. Pétervári Molnár Bendegúz teljesítve teljesítve felmetve felmetve igen javaslom

17. Furkó Kálmán teljesítve teljesítve 5 nap igen

18. Szabó  Bence X X 5 nap igen

19. Szigeti Roland X X teljesítve, F ks2X, 1 hely 0 nap igen

F 2-, 94,17 % elmarad -0,13%

teljesítve, N2X, 95,81%

teljesítve, N2X 95,81 %

vis maior

Követelmények az olimpiai válogatottal szemben

Ergométer szint Vízi kiküldetési szint

Felkészülési terv szerint

X

teljesítve, F2X 95,84 %

Kapitányi javaslat 

szerződés 

hosszabbításra

2 státusz 

fentartását 

javaslom

X

X

X

felmetve

vis maior

F 2-, 94,17 % elmarad -0,13%

teljesítve, F2X 95,63 %

teljesítve, F2X 95,63 %

vis maior

vis maior

X

X

X
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3. Siófoki Tengeri evezős bázis 
Vanczák Gergely tájékoztatást ad a Siófokon, az NSK üzemeltetésében működő vízi-bázis egyik tároló 
helyiségében felszabadult helyről, ahol elképzelése és javaslata szerint a MESZ a tengeri evezős-hajóit 
tárolhatná, illetve bérbe adhatná. Később egy tengeri evezős bázis kialakítása is megfontolandó 
lehetne. A bérleti díj bruttó 130 000 Ft. Felajánlja, hogy amennyiben a MESZ 2022. évi költségvetésébe 
ez az összeg nincs tervezve és a forrás nem áll rendelkezésre, úgy ő előfinanszírozza ezt, azzal a 
feltétellel, hogy a bérbeadás során befolyó összegből, a bérleti díj mértékéig visszatérítést kapjon.  

2022/64 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag támogatja Vanczák 
Gergely javaslatát a siófoki NSK bázison, a tengeri evezős hajók tárolására vonatkozó 
helyiségbérlettel kapcsolatban. Elfogadja Vanczák Gergely a bérleti díjra vonatkozó elő 
finanszírozásával kapcsolatban tett felajánlását. Felhatalmazza a főtitkárt az NSK-val történő 
szerződés megkötésére. 
 
4. MOB-tagság 
Cseh Ottó tájékoztat a kialakult helyzetről hivatkozik Dávid Imre által a MESZ Elnöksége részére 
megküldött levélről a MOB tagsága kapcsán. Vanczák Gergely felajánlja lemondását a MOB tagságról 
annak érdekében, hogy a MESZ rendelkezésére álló két mandátum egyike Dávid Imréé legyen. Imre 
amennyiben MOB taggá válik, hogy a MOB Felügyelő Bizottság vezetőjének is jelöltje lehet. 
 
2022/65 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag elfogadja Vanczák 
Gergely MOB tagságról történő lemondását és egyúttal támogatja Dávid Imre MOB tagsági jelölését. 
 
(Varga Tamás ismét csatlakozik az üléshez. 
Dr. Bartha Csaba eltávozik.) 
 
5. Országos Bajnokság és Vidék Bajnokság programok elfogadása 
Pignitzky Borbála tájékoztatja az elnökségi tagokat az előzményekről. A MESZ Elnöksége 2021. ősz 
folyamán munkacsoportot jelölt ki a 2022. évi Evezős Országos Bajnokság programjának 
összeállítására. A program átgondolására és módosítására azért volt szükség mert a versenyszámok 
nagyon magas száma a 4 napos lebonyolítást veszélyeztette másrészt azok a MESZ stratégiai céljainak 
megvalósítását (létszámnövelés és nemzetközi eredményesség) nem szolgálta. 

A munkacsoport 2021. október második felétől kezdődően heti rendszereséggel ülésezett, a téma a 
2021. októberi edzői fórumon is napirendre került ezenkívül egy kérdőív keretén belül a tagszervezetek 
véleményét is kikérte. A munkacsoport 2022. február közepén letette javaslatát a versenyszámokra 
vonatkozóan, amely alapján Herkules János és Lőrincz Attila munkacsoport tagok egy program 
javaslatot és tervezett időtáblát állítottak össze. Technikai okok miatt, ez április elejére készült el. 
Menetközben az is kiderült, hogy 2022-ben nem egy hanem két Országos Bajnokság kerül 
megrendezésre, így két három napos program kerül összeállításra. Az Edzőbizottság két ülésén 
tárgyalta a program javaslatokat, majd kis változtatásokkal azt elfogadta. Alföldi Zoltán edzőbizottsági 
tag, a GYAC nevében több egyesület állítólagos támogatásával a jelen elnökségi ülés napjának reggelén 
egy levelet küldött a MESZ Elnökségének arra vonatkozóan, hogy a programról levett versenyszámok 
közül a férfi felnőtt kormányos kettes, könnyűsúlyú négyes és nyolcas versenyszámok ne kerüljenek 
levételre. Az elnökség a levél tartalmát figyelembevéve az alábbi határozatot hozta. 

Az ülésen jelen lévő munkacsoport tagok (EB vezető – Ficsor László, Lőrincz Attila – UP szöv.kap, 
Pignitzky Borbála – főtitkár) felhívta a figyelmet Alföldi Zoltán „etikátlan” tettére, hiszen Edzőbizottsági 
tagként neki a demokrácia elvei alapján a többség véleményét el kellett volna fogadnia. Ezzel a levéllel 
gyakorlatilag megkerülve az Edzőbizottságot írt levelet közvetlenül az Elnökségnek, úgy, hogy 
állítólagosan a levelet támogató klubok közül nem mindenki a levélben foglaltakat támogatta.  

2022/66 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége elfogadja a munkacsoport által 
elkészített, az Edzőbizottság által támogatott 2022. évi Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr 
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Országos Bajnokság programot, a GYAC által küldött levélben szereplő három versenyszám 
kiegészítésével – hivatkozva arra, hogy a versenyprogram későn került összeállításra - azzal a 
feltétellel, hogy a levél tartalmát támogató klubok valamely versenyszámban ezen versenyszámok 
közül csapatot kötelesek kiállítani a versenyen. Az elnökség egyben jóváhagyja, hogy a 2023. évi 
Országos Bajnokság programját 2022. október 30.-ig közzéteszi. (Deák Csaba nem támogatta a 
döntést, Szántó Éva eltávozott az ülésről a téma tárgyalása közben). 
 
2022/67 (04.29) számú elnökségi határozat: A 2022. évi Vidék Bajnokság/Tanuló, Serdülő és Para 
Országos Bajnokság programját az elnökség egyhangúan elfogadta.  
 

6. Adatvédelmi Szabályzat módosításának elfogadása és Adatvédelmi Biztos kijelölése  
 
2022/68 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja a MESZ 
Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát és kijelöli Pignitzky Borbálát adatvédelmi biztosnak. 
 

7. 2022. évi Hazai versenyek és Szervezetfejlesztés, működési költségvetés elfogadása  
 
2022/69 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége jóváhagyja a MESZ 2022. évi Hazai 
versenyek és Szervezetfejlesztés, működési költségvetését. (Varga Tamás tartózkodott). 
 
8. 2022. évi Tagdíj javaslat elfogadása 

Főtitkár javaslatot tett a kiküldött előterjesztésre hivatkozva a MESZ 2022. évi éves tagdíjára. Éves 
tagdíj 60 000 Ft/mandátum. 

Székely Balázs javasolja az emelést, 80 000 Ft/mandátum összegre, hivatkozva az inflációra és arra, 
hogy az ebből befolyó összeg szabadon felhasználható a MESZ részére. 

Elnökségi tagok közül többen túlzó emelésnek tartják egy éven belül a 20 000 Ft-t, de az infláció 
mértéke indokolttá teszi. 

2022/70 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége jóváhagyja a MESZ 2022. évi tagdíj 
összegének javaslatát, amelyet 80.000 Ft/mandátum összegben határoz meg. (Vanczák Gergely, 
Herkules János nem támogatja. Cseh Ottó, Szántó Éva, Pető Tibor nem szavazott). 
 
9. 2022.évi MPB Közgyűlés képviselő kijelölése 

 
2022/71 (04.29) számú elnökségi határozat: A MESZ Elnökség egyhangúlag támogatja, hogy a 
Magyar Paralimpiai Bizottság 2022. évi Közgyűlésén a Magyar Evezős Szövetséget Pignitzky Borbála 
képviselje. 
 
10. Versenybíró kijelölés 

 
2022/72 (04.29) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja Négyesi Noémi versenybírói kinevezését. 

11. 2022. évi Közgyűlés napirendi pont kiegészítése  
A főtitkár tájékoztat, hogy a módosítás oka, a tisztújítás kapcsán felmerült elnökségi tag választás 
abban az esetben, ha a későbbi elnök a jelenlegi elnökségi tagok közül kerülne ki. Alapszabályunk 21 
§. (3) pontja szerint az elnökség taglétszáma 9 fő, így ebben az esetben a kilencedik tag megválasztása 
kötelező. 

2022/73 (04.29) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
támogatja a 2022. évi Közgyűlés napirendi pontjai közé az elnökégi tag választás napirendi pontjának 
felvételét. 


