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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. június 14-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, Varga Tamás, 
Kücsön Gyula, Balogh Ferenc 

online kapcsolódott: Vanczák Gergely, Deák Csaba 

Nincsenek jelen: Szántó Éva 

Meghívottak közül jelen van: Pignitzky Borbála főtitkár, Lőrincz Attila szövetségi kapitány, Ficsor László 
Edzőbizottság vezetője, Kokas Péter Felügyelő Bizottsági tag 

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

2022/96 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Cseh Ottót levezető elnöknek, Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés jegyzőkönyv vezetőjének 
és Herkules Jánost a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Cseh Ottó tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés végleges napirendi pontjai kiküldésre kerültek 
június 7-én, amikor a kapcsolódó dokumentumok is mellékelve lettek. További napirendi ponti javaslat 
nem érkezett. 

2022/97 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja az ülés napirendi pontjait. További napirendi ponti javaslat nem érkezett. 

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról   
2. Szakmai beszámolók (ifjúsági EB, Világkupa I, ORV, Bled NK) 
3. Alelnök/Alelnökök kijelölése, elnökség feladatok és felelősök meghatározása 
4. 2022. december 31-ig elnökségi ülések időpontjainak meghatározása 
5. Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Evezős Országos Bajnokság programjának elfogadása 
6. Sirály-telep  

 

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról 
Pignitzky Borbála rövid beszámolót tart a elnökségi határozatok végrehajtásáról és a folyamatban lévő 
ügyekről. 

 
2022/98 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadja a főtitkár beszámolóját az elnökségi határozatok végrehajtásáról. 

 

2. Szakmai beszámolók (ifjúsági EB, Világkupa I, ORV, Bled NK) 
Lőrincz Attila az ülést megelőzően megküldött írásos beszámolót megerősítve megtartja szóbeli 
értékelését az Ifjúsági Európa-bajnokság eredményeiről, a magyar csapat szerepléséről. Varga Tamás 
kérdésére, hogy véleménye szerint mi okozza a magyar ifjúsági válogatott egyre gyengébb szereplését, 
a szövetségi kapitány azt a választ adja, hogy véleménye szerint a minőségi toborzásra kellene nagyobb 
hangsúlyt fektetni. 

 

(Szántó Éva és Vanczák Gergely megérkezik) 
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Szántó Éva szerint tovább kellene szűkíteni a csapatot és a világversenyek helyett, több, környékbeli, 
olcsóbb versenyen versenyeztetni a válogatottat, hogy mielőtt Európa-bajnokságra vagy 
Világbajnokságra kerülne a csapat legyen lehetőségünk nemzetközi tapasztalatot szerezni. 

 
Molnár Dezső beszámol a belgrádi Világkupán elért eredményekről és tapasztalatokról.  

Székely Balász szerint nem a szakmai terv szerint zajlott a csapatkijelölés és a részvétel. 

Ficsor László szerint a verseny időszak végén kell az értékelést és a számonkérést megtenni, de egytért 
Székely Balázzsal abban, hogy nem az elfogadott szakmai tervet követve kerültek kijelölésre az utazó 
csapatok. 

A Bledi Nemzetközi Verseny beszámolóját későbbre halasztja az elnökség hivatkozva arra, hogy az 
elnökségi ülés időpontja és a verseny között nagyon kevés idő állt rendelkezésre a beszámoló 
elkészítésére.  

 
2022/99 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadja az Utánpótlás Szövetségi kapitány beszámolóját a magyar evezős válogatott Ifjúsági Evezős 
Európa-bajnokságon történt szerepléséről és a Felnőtt Szövetségi Kapitány beszámolóját az I. 
Világkupáról. (Szántó Éva nem szavazott). 

 

3. Alelnök/Alelnökök kijelölése, elnökség feladatok és felelősök meghatározása 
Cseh Ottó tájékoztatást ad a személyi és strukturális elképzeléséről, amelyről hosszan egyeztetnek az 
elnökségi tagok. Az egyeztetés során az általános és szakmai alelnöki pozíción kívül a harmadik alelnöki 
feladat meghatározása hosszabb időt vett igénybe. A sportágfejlesztési és a gazdasági alelnöki pozíció 
fontossági sorrendjéről, a prioritások meghatározásáról vitatkoztak az elnökségi tagok. 
Az elhangzottak alapján kettő javaslat került előterjesztésre, melyre az alábbiak szerint adták le 
szavazataikat az elnökségi tagok. 

2022/100 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége támogatja 
Vanczák Gergely stratégiai alelnöki visszahívását és azt a személyi struktúrát, amelyben Szántó Évát 
általános alelnök, Vanczák Gergelyt szakmai alelnök, illetve Varga Tamást sportégfejlesztési alelnök. 
(9/ 6 igen, Szántó Éva és Cseh Ottó tartózkodik, Deák Csaba nemmel szavaz) 

2022/101 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége támogatja 
Vanczák Gergely stratégiai alelnöki visszahívását, de nem támogatja azt a struktúrát, amelyben 
Szántó Évát általános alelnök, Vanczák Gergelyt szakmai alelnök, illetve Deák Csaba gazdasági 
alelnök. (9/ 6 nem, Szántó Éva tartózkodik, Deák Csaba és Cseh Ottó igennel szavaz) 

A fentieken kívül az alábbi feladatkörök kerülnek kijelölésre: 

Balogh Ferenc               Sirály-telep fejlesztése 
Deák Csaba                    gazdasági ügyek és feladatok 
Herkules János              hazai versenyszervezési és informatikai feladatok 
Kücsön Gyula                 rekreáció és szabadidős evezés 
Székely Balázs               ESUA (Evezős Sport Utánpótlásáért Alapítvány) 
 

4. 2022. december 31-ig elnökségi ülések időpontjainak meghatározása 
2022/102 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége meghatározza 
a MESZ elnökségi ülések időpontját az alábbiak szerint: 
2022. július 12, 2022. augusztus 16, 2022. szeptember 13, 2022. október 11, 2022. november 15, 
2022. december 13. 
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5. Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr Evezős Országos Bajnokság programjának elfogadása 
 

2022/103 (06.14) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége megerősíti 
korábban hozott határozatát (2022/66 (04.29.)) a 2022. évi Ifjúsági, U23, Felnőtt, Masters és Amatőr 
Evezős Országos Bajnokság programját illetően.  

 

6. Sirály-telep 
Határozat nem készült. 

 


