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Előzmények

2022. május 30. 
Tisztújító közgyűlés
Cseh Ottó elnök
Balogh Ferenc új elnökségi tag

2022. július 19 – Edzőbizottsági ülés
Jövőbeli szakmai struktúra elképzelések
2022. augusztus 16. - Elnökségi ülés
Lehetséges szakmai struktúra 2022. október 
1-től

2022. július 14. - Elnökségi egyeztetés
Varga Tamás és Vanczák Gergely alelnököket kéri fel a MESZ 
elnöksége, hogy tegyenek javaslatot az új szakmai struktúrára.

2022. június 14.
Elnökségi ülés – alelnökök választása
Cseh Ottó elnök
Szántó Éva általános alelnök 
Vanczák Gergely szakmai alelnök
Varga Tamás sportágfejlesztési alelnök

2022. július 13.
Molnár Dezső felnőtt szövetségi 
kapitány benyújtotta lemondó 
nyilatkozatát a MESZ elnöksége 
részére

2022. szeptember 15. – Szakmai Team 
koncepciójának (pályázatának), mely illeszkedik a 
MESZ startégiájához.

2022. szeptember 27. - Elnökségi ülés 
új szakmai struktúra és a szakmai 
struktúra koncepciójának elfogadása

2022. október 1.
Szakmai Team (SzT) megkezdi működését



Edzőbizottság –
elképzelések
(2022.07.19)

A. Egyszemélyű vezetés, ahol a szakmai programok egyes
területeit az egyszemélyű vezető által kijelölt felelősök
(szakágvezetők) közreműködésével hajtják végre.

B. Team irányítás, ahol az irányításban részt vevő személyek,
feladatmegosztással, és többségi szavazat alapján hozott
döntésekkel valósítják meg a közös programot.

C. Területenkénti felelősök általi irányítás, ahol a MESZ szakmai
programját az evezés egészét átfogó utánpótlás sport, felnőtt
élsport, és az evezés egyéb területeinek fejlesztésével megbízott
személyek (utánpótlás szövetségi kapitány, felnőtt szövetségi
kapitány, sportigazgató) munkakörüket önálló
feladatmeghatározással, hatáskörrel, felelősséggel, de
együttműködve látják el, és ahol a programok végrehajtásának
ellenőrzését a MESZ szakma alelnöke, ill. az Edzőbizottság végzi,
véleményezi.



Új szakmai struktúra



Szakmai Team 
(SzT) működése

• A MESZ operatív szakmai irányító és döntéshozó testülete, melynek
tagjait a MESZ Elnöksége nevez ki.

• A Team közvetlen kapcsolattartói stratégai terület szerint az Elnökség
részéről a Szakmai Alelnök (élsport), illetve a Sportágfejlesztési Alelnök
(létszámnövelés, utánpótlásnevelés, Coastal szakág).

• Minden Team tag a feladatkörébe tartozó területért felel

• A munkaanyagokat közösen tárgyalják, majd közös határozatban döntést
hoznak róla.

• A szavazást a Team Vezető kezdeményezi és az eredményt dokumentálja.

• Amennyiben első körben nincs konszenzus, akkor újabb egyeztetés után
második körben kerül szavazásra az adott kérdés, ezesetben a Team
többségi szavazattal fogadja el a döntést.

• A Team tagjai egyenlő szavazattal rendelkeznek minden, a testület
hatáskörébe tartozó kérdésben.



Feladat és hatáskör

• Az evezős sport stratégiai szakmai programjainak kidolgozása,
menedzselése

• Válogatott szakmai irányítása és a hozzá szükséges
szakmai háttér koordinálása

• Az Utánpótlásnevelés szakmai irányítása

• Szakágak, projektek felosztása és szakemberek kijelölése

• Létszámnövelő programok menedzselése

• Szabályzatok, szakmai motivációs rendszerek kidolgozása

• Edzők, sportszakemberek és egyéb munkatársak szakmai irányítása

• Szakmai döntéselőkészítés a MESZ Elnökség számára



Szakmai Team tagjai
és fő feladataikLőrincz Attila - Felnőtt Szövetségi kapitány – Team vezető

• élsport (felnőtt és U23-as válogatott, para)
• élsport kiválasztási és tehetséggondozási rendszer

korosztályi kidolgozása és alkalmazása
• sporttudományi háttér kialakítása és koordinálása
• menedzseli a válogatott egységeket és a körülöttük

dolgozó edzők és egyéb sportszakemberek munkáját
• irányítja a válogatás menetét
• szakmai programok és beszámolók elkészítése
• Szakmai Team Vezetőjeként koordinálja a belső

munkamenetet (értekezletek, szavazások levezetése)
• Elsődleges kapcsolattartó (MESZ iroda, Főtitkár,

Szakmai Alelnök, Sportágfejlesztési Alelnök,
Edzőbizottság)

• Szakmai partnerek és állami szervek felé ellátja a Team
képviseletét



Szakmai Team tagjai
és fő feladataik

Ifj. Pergel László – Utánpótlás Szövetségi kapitány

• Utánpótlásnevelés
• élsport (serdülő és ifjúsági, para)
• élsport kiválasztási és tehetséggondozási rendszer

korosztályi kidolgozása és alkalmazása
• menedzseli a válogatott egységeket és a körülöttük

dolgozó edzők és egyéb sportszakemberek munkáját
• irányítja a válogatás menetét
• szakmai programok és beszámolók elkészítése



Szakmai Team tagjai
és fő feladataik

Szögi László – Fejlesztési igazgató

• stratégiában meghatározott sportágfejlesztési feladatok
megvalósítása

• ösztönző és támogatási rendszereinek kidolgozása
• Hazai versenyrendszer fejlesztése és felügyelése
• létszámnövelő és népszerűsítő programok

menedzselése
• válogatási folyamat műszaki háttrének biztosítása
• versenyzői profil és teljesítmény adatbázis kezelése



Az Elnökség által kért
elsődleges feladatok
2022. október 1-től.  

ASAP feladat:
o Párizs 2024 Kiemelt Olimpiai Program, Szakmai feltételrendszer

meghatározása és keret kijelölés (Projekt edzők és Párizs keret
kijelölése (2022. december 31.)

o 2022. negyedik negyedév, ösztöndíjak meghatározása

• SzT koncepciójának egyeztetése az Edzőbizottsággal, az
Edzőbizottság észrevételeinek bedolgozása a felkészülési
programokba

• Élsport felkészülési programja utolsó negyedévre, és a hozzá tartozó
költségvetés (elkészült)

Jelenleg:
• Élsport program 2023-2024 (minden korosztályra) (koncepció anyag

idevonatkozó része, válogatási elvek, működési struktúra, döntési
mechanizmusok) (Edzőbizottság véleménye figyelembevéve)

• Felnőtt és U23, valamint Utánpótlás felkészülési terv 2023-ra, ami
hivatkozik élsport programra

• Teljes leltár és eszközelosztási rendszer felülvizsgálata



KÖSZÖNÖM A
FIGYELMET!


