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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. október 11-i elnökségi üléséről. Az ülésre a Magyar 
Sport Háza földszinti nagy tárgyalójában került sor. 

17.30 órakor a helyszínen jelen vannak: Cseh Ottó, Szántó Éva, Varga Tamás, Székely Balázs, Balogh 
Ferenc, Deák Csaba,  

Online: Kücsön Gyula, Herkules János 

Nincs jelen: Vanczák Gergely 

Meghívottak közül jelen van: Pignitzky Borbála főtitkár, Ficsor László EB vezető, Lőrincz Attila 
szövetségi kapitány, Szögi László Fejlesztési igazgató, Kokas Péter Felügyelő Bizottsági tag 

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

2022/158 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Cseh Ottót levezető elnöknek, Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés jegyzőkönyv vezetőjének 
és Deák Csabát a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

Cseh Ottó tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés napirendi pontjai az Alapszabály szerinti időpont 
előtt kiküldésre kerültek, amelyeket szóban is ismertet. További napirendi ponti javaslat nem érkezett. 

2022/159 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja az ülés napirendi pontjait. 

1.Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról 
2. Párizs Olimpiai Válogatott keret kijelölése 
3. Sportolói ösztöndíj szabályzat és felosztási javaslat 
4. Edzői ösztöndíjak felosztása - projekt edzők kijelölése 
5. Felnőtt + U23 + Ifi + Serdülő - Utolsó negyedév szakmai terve költségvetéssel 
6. MESZ Szervezeti és Műkődési Szabályzat módosításinak elfogadása (I. rész). 
7. A MESZ bizottságainak megújítása, működésük katalizálása 
8. 2023. évi Evezős Ergométeres OB és MEFOB helyszín kijelölése 
9. Balkán Evezős Szövetség – tagság 
10. Poznan hajótörés 
11. FF ks2- eredményességi juttatás 
12. 2024. évi Evezős Európa-bajnokság megrendezése - pályázat 
 

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról 
Cseh Ottó elnök tájékoztat a folyamatban lévő ügyekről, illetve a legutóbbi elnökségi ülés óta létrejött 
sportdiplomáciai egyeztetésekről. Ezek közül kiemelendő Révész Máriusszal folytatott egyeztetés az 
Aktív Magyarország Programhoz történő kapcsolódási lehetőségekről, a Duna-sétány megnyitásával 
kapcsolatos Önkormányzati egyeztetés, a Dunai Regattán történt együttműködési megállapodások 
aláírása (MEFS, BME) illetve a Miskolc/Debrecen-i helyszínnel 2024-ben megrendezésre Egyetemi 
Európa-Játékokhoz történő csatlakozási lehetőségeink.  

2022/160 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadja a főtitkár és az elnök beszámolóját az elnökségi határozatok végrehajtásáról. 

2. Párizs Olimpiai Válogatott keret kijelölése  
Az elnökség részére az ülést megelőzően kiküldött szakmai anyag szóbeli ismertetését Lőrincz Attila 
teszi meg.  
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Cseh Ottó érdeklődik, hogy a táplálékkiegészítő beszerzés felett ki tartja a kontrollt. Korábban a MESZ 
rendelte meg a sportolók igényei szerint, az új terv szerint megkapják ezt az összeget a sportolók és 
saját maguk intézik. 
Lőrinc Attila válaszol, hogy a dietetikus javaslatait a keretorvos látni fogja és jelzi, ha valamely termék 
beszerzésével/fogyasztásával nem ért egyet.  
Székely Balázs jelzi, hogy Szabó Márton 2022-ben minden a szakmai tervben előírt szintet teljesített, 
megnyerte az Ergo OB-t, a válogató versenyeket, mégsem szerepel a 2022. október 1.-től javasolt 
Párizsi Olimpiai Keret tagjai között. Mi az oka ennek? 
Lőrincz Attila tájékoztat, hogy Marci minden támogatása megegyezik a keret tagjainak támogatásával, 
az egyetlen különbség, hogy neki indulnia kell az ŐHT-n.  
Ficsor László hiányolja a 2022. év szakmai értékelését. Véleménye szerint mielőtt további szakmai terv 
készülne, le kell vonni a konzekvenciákat, értékelni kell az év szakmai vonatkozású eredményeit, 
eseményeit. Véleménye szerint negyedéves tervezés nem jó, egész évre kellene (2023. VB-ig) 
elkészíteni a szakmai tervet. Az olimpiai kerettagokkal ne negyedévre hanem a VB-ig kössünk sportolói 
szerződést. 
Lőrincz Attila tájékoztat, hogy természetesen a teljes szakmai terv elkészül, de miután költségvetést 
csak év végéig látunk, így a szerződéseket, kötelezettségvállalásokat eddig tudjuk felelőséggel 
megtenni. 
Szántó Éva hiányolja a női szakág támogatását. 
Lőrincz Attila szerint az elemzések azt mutatják, hogy a legnagyobb eséllyel a női kormányos kettesben 
lehetne kvalifikálni az olimpiára. Ehhez a jelenlegi párevezős lányoknak (Krémer, Preil) át kellene ülnie 
kettesbe, de Molnár Zoltán (Preil Vivien) edzője elzárkózik ettől. 
Varga Tamás és Szántó Éva sem ért egyet azzal, hogy egy edző a szakmai vezetés iránymutatását nem 
támogatja. Ebben az esetben ne legyen válogatott a sportoló. 
Cseh Ottó fontosnak tartja, hogy a szakmai jellegű döntésekről közvetlen a döntést meghozatalát 
követően személyes és/vagy online konzultáció formájában értesüljenek a sportolók és az edzők is. 

 
2022/161 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja a 
Párizsi Olimpiai Kvalifikációra készülő Válogatott Keret tagjait. Hatálybalépés dátuma: 2022. október 
1. Felhatalmazza a főtitkárt, a sportolói és a szakmai tervben szereplő egyéb rájuk vonatkozó 
szerződések megkötésére (Székely Balázs tartózkodott). 

 
3. Sportolói ösztöndíj szabályzat és felosztási javaslat 

Szögi László tájékoztatja az elnökséget az ülés előtt írásban is megküldött javaslatról, illetve az ösztöndíj 
felosztási szempontrendszer alapján az ösztöndíjban és eredményességi juttatásban részesülő 
sportolók és edzők köréről és a juttatások mértékéről. 
A főtitkár jelzi, hogy az eredményességi juttatás kiutalásának feltételeiről egyeztet a könyvelőkkel és a 
jogásszal. 
 

2022/162 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja a MESZ ösztöndíj felosztás szempontrendszerét, valamint ez alapján a 2022. december 
31-ig Gerevich-ösztöndíjban és az eredményességi juttatásban részesülők körét és a juttatások 
mértékét. Felhatalmazzák a főtitkárt, hogy a szükséges teendőket végezze el a kifizetésekkel 
kapcsolatban. 

4. Edzői ösztöndíjak felosztása - projekt edzők kijelölése 
Szögi László és Lőrincz Attila tájékoztat a javaslatról szóban, amely írásban is megküldésre került az 
elnökségi tagoknak. 
Szántó Éva szerint nem szerencsés, hogy az ifjúsági szövetségi kapitány U23/Felnőtt válogatott 
csapatok felkészítésében is részt vesz. Véleménye szerint túl sok feladatot jelent egyszerre (emellett 
klubcsapatok felkészítésében és klubjában vezetőedzői feladatokat is ellát). Fizikailag megoldhatatlan, 
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hogy ha éppen egy nemzetközi versenyen vesz részt akkor a másik korosztály felkészítését hogyan 
végzi/ellenőrzi. 
Lőrincz Attila összeegyeztethetőnek tartja a feladatok ellátását. 
Elnökségi kéri, hogy a szakmai team a megjegyzések és vélemények ismeretében gondolja át és később 
elektronikus úton terjessze elő a javaslatát. 
 
5. Felnőtt + U23 + Ifi + Serdülő - Utolsó negyedév szakmai terve költségvetéssel 

Lőrincz Attila szóbeli tájékoztatást ad a korábban írásban megküldött anyag kiegészítéseként. Miután 
a költségvetés számai 2022. december 31-ig ismeretesek, ezért költségvetéssel ellátott, konkrét 
szakmai tervet eddig az időpontig lehet elkészíteni. 
Elnökségi tagok a Los Angeles-i keret kapcsán véleményezik a ks versenyzők nagy számú jelenlétét a 
keretben. Kérik, hogy tekintettel arra, hogy a 2028. Los Angeles-i olimpián nagy valószínűség szerint ks 
versenyszámok már nem szerepelnek az olimpia programján, a szakmai team vizsgálja felül javaslatát 
és később elektronikus úton kerüljön a javaslat előterjesztésre. 
 
 
6. MESZ Szervezeti és Műkődési Szabályzat módosításinak elfogadása (I. rész). 
7. A MESZ bizottságainak megújítása, működésük katalizálása 
Szántó Éva tájékoztat a korábban elkezdett, munkacsoport által tárgyalt és előkészített SZMSZ-t érintő 
módosítási javaslatok irányáról és a főbb változtatási pontokról. Ennek szerves és egyik legfontosabb 
része a Bizottságok megújítása lenne, amely nagyon időszerű. Az elnökség megállapodik abban, hogy 
ebben a témában már konkrét javaslatokról 2022. november 15-i ülésen dönt az elnökség. 
 
8. 2023. évi Evezős Ergométeres OB és MEFOB helyszín kijelölése 
A MESZ által kiírt pályázatra egyedül a GYAC jelentkezett rendezési szándékkal, győri helyszínnel. 
 
2022/163 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja a 2023. évi Evezős Ergométeres OB és MEFOB helyszínének Győr városát és 
társszervezőnek a Győri Atlétikai Clubot. Felhatalmazza a főtitkárt a GYAC-al történő szerződés 
mielőbb megkötésére. 

 

9. Balkán Evezős Szövetség – tagság 
Cseh Ottó tájékoztat a Balkáni Evezős Szövetség megkereséséről. Az írásbeli anyagot a főtitkár az ülést 
megelőzően közzétette az elnökségi tagok részére. 
Az elnökség a kiszámíthatatlan gazdasági helyzetre való hivatkozással, jelenleg nem támogatja további 
külföldi utazásokkal járó kötelezettségvállalásokat. A kérést – amennyiben a körülmények terén 
változás lépne fel - újra napirendre tűzi. 
 
2022/164 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége nem támogatja 
a MESZ Balkán Evezős Szövetségbe történő csatlakozását a hazai és nemzetközi bizonytalan 
gazdasági helyzetre történő hivatkozással. 

 

10. Poznan hajótörés 

Főtitkár tájékoztat a júniusi poznani világkupát követő hazafele úton történt szerencsétlen esetről, 
amikor egy vélhetően rossz állapotban lévő hajókötő gurtni elszakadt és lezuhant egy Filippi négyes 
hajó (MESZ/CSEK) aminek következményeként egy Filippi kettőpárevezős (MESZ/BEE) hajó is 
megsérült. Az esetet Molnár Dezső és Szierer János vontavezetők leírták, amely megküldésre került az 
elnökségnek. A főtitkár tájékoztat, hogy a biztosító miután nem külső hatásra történt az eset nem 
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fizette a kárt, így egy korábbi elnökségi döntés értelmében, felelős hiányában a kár a MESZ 
költségvetését terheli 

2022/165 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
egyetért abban és egyben jóváhagyja azt a javaslatot, hogy amennyiben egy klub tulajdonú vagy 
klub használatában lévő hajót MESZ vonta szállít, úgy egy esetleges káreset kapcsán – biztosítással 
nem fedezett káreset esetén, amennyiben a felelős nem megállapítható – a teljes anyagi felelősség 
a hajó használatában/tulajdonában lévő klubé legyen. Felhatalmazzák a főtitkárt a döntés ki 
kommunikálására. 

11. FF ks2- eredményességi juttatás 

Cseh Ottó javasolja, hogy az EB I és VB II. helyezett felnőtt könnyűsúlyú kettes tagjai és a csapat edzői 
egyszeri eredményességi juttatásban részesüljenek. 

Lőrincz Attila felhívja a figyelmet, hogy a korábban elfogadott ösztöndíj rendszerben a nem olimpiai 
számokat 0,2-ről 0,5 szorzóra emelték, itt „kezelték”, vagyis értékelték ezekben a versenyszámokban 
elért eredményeket. Külön nem javasolja a juttatást, mert ezzel torzítaná rendszerüket és abbéli 
elképzelésüket, hogy a nem olimpiai versenyszámokban történő versenyzést háttérbe szorítsák az 
olimpiai versenyszámokkal szemben. Úgy érzi ezzel felerősödne ismét a nem olimpiai számok szerepe, 
holott pont ellenkező a cél. 

Szántó Éva úgy gondolja, hogy az U23 EB-n szintén érmes helyezést elért csapatokat is jutalomban 
kellene részesíteni. 

Cseh Ottó szerint ezek az eredmények nem egyenértékűek a felnőtt eredményekkel mert nem 
eladhatóak a médiában. 

Szántó Éva szerint, ha eladható egy eredmény akkor az ahhoz kapcsolódó eredményességi jutalom a 
költségvetést ne terhelje, hanem szponzor pénzből kerüljön kifizetésre. 

Az elnökségi vélemények alapján az alábbi határozatok születnek. 

2022/166 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja, hogy a 2022. évi Evezős EB-n I, Evezős VB-n II. helyezést elért férfi könnyűsúlyú 
kormányos kettes tagjai nettó 200 -200 000 Ft, edzőik 100 – 100 000 Ft egyszeri eredményességi 
juttatásban részesüljenek. Felhatalmazzák a főtitkárt a kifizetésekre. 

2022/167 (10.11) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja, hogy a 2022. évi Evezős U23 EB-n I. helyezést elért férfi könnyűsúlyú kormányos kettes 
tagjai, illetve a II. helyezést elért férfi könnyűsúlyú kettőpárevezős tagjai nettó 100-100 000 Ft, 
edzőjük 50 – 50 000 Ft egyszeri eredményességi juttatásban részesüljenek. Felhatalmazzák a 
főtitkárt a kifizetésekre. 

További hozzászólás, napirendi pont hiányában az ülés berekesztésre került. 

 

 

 


