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JEGYZŐKÖNYV 

amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2022. december 13.-i elnökségi üléséről. Az ülésre a Magyar 
Sport Háza negyedik emelti nagy tárgyalójában került sor. 

17.30 órakor a helyszínen jelen vannak: Cseh Ottó, Szántó Éva, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Kücsön 
Gyula, Balogh Ferenc, Székely Balázs 

Nincs jelen: Deák Csaba, Herkules János 

Meghívottak közül jelen van: Pignitzky Borbála főtitkár, Ficsor László EB vezető, Lőrincz Attila 
szövetségi kapitány (online), ifj. Pergel László (UP szöv.kap – online), Szögi László fejlesztési igazgató, 
Körmendi Edit és Kokas Péter FB tagok. 

Cseh Ottó köszöntötte a jelenlévőket és napirend előtt megköszönte az iroda és a jelenlévők egész 
éves munkáját, valamint röviden értékelte a 2022. évet. 

Ezt követően kérte az Elnökségi tagokat, hogy fogadják el személyét az ülés levezető elnökének, 
Pignitzky Borbálát jegyzőkönyvvezetőnek, valamint felkérte Balogh Ferencet, hogy a jegyzőkönyv 
hitelesítését vállalja el.  

2022/197 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja Cseh Ottót levezető elnöknek, Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés jegyzőkönyv vezetőjének 
és Balogh Ferencet 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 pontok tekintetében a lent 
pirossal jelzett témákat javasolta felvételre. Kéri a tagokat, hogy a kiegészített napirendi pontokat 
fogadják el. 

2022/198 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja az ülés napirendi pontjait. 

1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról  
2. Sirály-telep fejlesztés koncepció bemutatása 
3. 2023. évi versenynaptár elfogadása 
4. 2023. évi OB program elfogadása 
5. 2023. évi Sport XXI. program elfogadása 
6. 2023. évi Elnökségi időpontok kijelölése 
7. Eredményességi juttatás 2022/4 
8. 2022. évi Héraklész Program díjra jelöltek 
9. 2023. évi MESZ versenyek tagdíj és nevezési díj összege 
10. Egyebek 

 
1. Beszámoló az elnökségi határozatok végrehajtásáról 

Cseh Ottó elnök tájékoztat a folyamatban lévő ügyekről, illetve Pignitzky Borbála főtitkár az elnökségi 
határozatok végrehajtásáról. 

2022/199 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadja a főtitkár és az elnök beszámolóját az elnökségi határozatok végrehajtásáról. 

2. Sirály-telep fejlesztés koncepció bemutatása 
Cseh Ottó bemutatja a Sirály-telep továbbfejlesztésének koncepció tervét. 

Nincs határozat. 

3. 2023. évi Sport XXI. program elfogadása 
ifj. Pergel László tanulmányi elfoglaltsága miatt ezt a napirendet tárgyalja az elnökség a soron 
következő helyett.  
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Pergel László szóban kiegészíti az elnökség részére, írásban az ülést megelőzően kiküldött szakmai 
tervet. Tájékoztatásában kitér a versenytáv módosítási javaslatokra, amivel kapcsolatban neki más 
véleménye és javaslata volt, mint az OB munkacsoport tagjainak, akik a táv emelése mellett 
voksoltak. 

Székely Balázs nem javasolja a táv emelését, hivatkozik a nemzetközi gyakorlatra, ahol szintén más 
távokon versenyeznek a versenyzők. 

Varga Tamás: havonta maximum 2 versenyt javasol ennek a korosztálynak a túlversenyzés elkerülése 
érdekében. A tengeri beach sprint miatt szintén nem javasolja a táv hosszának emelését. 

Szögi László kitér arra, hogy új rendszer felállítását javasolt annak érdekében, hogy minél több 
sportolót motiváljon a versenyeken, eseményeken való részvételre. A program összeállításakor ezt a 
szemléletet kell szem előtt tartani. 

Ficsor László: Túlversenyeztetés elkerülése a fő szempont kell, hogy legyen, az élmény alapú részvétel, 
evezés, versenyzés kezd megszűnni ezért véleménye szerint a versenyek számát csökkenteni kell. 

Pergel László a hosszabb távok létjogosultságát abban látja, hogy ebben a korosztályban az 
evezősöknek a megfelelő hajó hajtást kellene megtanulniuk és ezt a rövid távok nem szolgálják 
megfelelően. Állóképességre és hatékonyságra kell a hangsúlyt fektetni. 

Az ő javaslata T1-T2 korosztály esetén az 1000/6000 m, a T3-T4 korosztály esetén 2000/6000 m. 

Cseh Ottó azt javasolja, hogy miután szakmán belül eltérő nézetek vannak ezért ezeket az eltérő 
véleményeket figyelembe kell venni, újabb egyeztetést javasol a Szakmai Team és az Edzőbizottság 
tagjai között az egységes konszenzus kialakításának érdekében. 

A szakmai program elfogadása a januári ülésre elnapolásra kerül. Nincs határozat. 

 

4. 2023. évi versenynaptár elfogadása 
Szögi László a korábban az elnökség tagjainak megküldött táblázatot szóban kiegészítette. 

Szántó Éva észrevételezi, hogy a Budapest Bajnokság és Vidék bajnokság összevonásával eggyel 
kevesebb 2000m-es verseny kerül megrendezésre, ezzel egyre több rövidebb távú verseny a 
versenynaptárban, a normál távúak pedig háttérbe szorulnak. Véleménye szerint ez a nemzetközi 
eredmények rovására fog menni. 

További hozzászólás nem volt.  

2022/200 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
elfogadja a MESZ 2023. évi Versenynaptárát. 

 

5. 2023. évi OB program elfogadása 
Szögi László szóban kiegészíti az elnökségnek az ülést megelőzően megküldött, az OB program 
munkacsoport által összeállított, a program javaslatot. Véleményük szerint az eredményesség és a 
létszámnövelés érdekében változásokat kell meghozni, illetve fontosnak tartják, hogy az OB magasabb 
színvonalon kerüljenek megrendezésre és lebonyolításra. A kiemelés kapcsán a sorsolás adta 
igazságtalanságok elkerülése az egyik legfontosabb cél. 

Az elnökségi tagok ezt követően pontról pontra megtárgyalják az OB munkacsoport szempontjait: 

1. Legyen kiemelés az előfutamokban kisegységekben, a hosszútávú verseny és a válogató verseny 
eredményei, valamint az „OB kvalifikáció” versenyek alapján. (A pontos szabályrendszer később kerül 
kialakításra.) Indoklás: Kisebb szerepe legyen a szerencsének a döntőbejutásban. – elnökség támogatja 
az elképzelést. Kéri a kiemelés szempontrendszerének kidolgozását a januári ülésre. 
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2022/201 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja az evezős Országos Bajnokságon a kiemelés alkalmazását. Megbízza Szögi Lászlót a 
kiemelés szempontrendszerének és alkalmazásának kidolgozásával (Balogh Ferenc nem szavazott). 

 
2. A T1-T4 kategóriák is 2000m-ről induljanak. 
Indoklás: ebben a korosztályban az állóképesség és a technika fejlesztése a feladat. Ezeket jobban 
előtérbe helyezi a 2000m versenytáv. A rajtok közötti idő nem változik, ui. a versenybíró leküldi a 
pályáról azokat, akik zavarják a következő futamot. – az elnökség a Sport XXI. program napirendi 
pontban érintette már ezt a témát, további szakmai egyeztetést kér a döntéshez a javaslat 
vonatkozásában. 
 
3. T1-T4 ben minden dobogóra nem jutott versenyző kapjon egy névre-szóló oklevelet a versenytáv 
sikeres teljesítéséért, amit a MESZ képviselője az érintett edzőnek ad át. 

Indoklás: minden gyerek kapjon valami emléket, ami a sporthoz köti. - habár az elnökség támogatja, 
nem szorosan az OB programhoz kapcsolódó kérésnek/kérdésnek tartja.  

2022/202 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag 
támogatja, hogy az evezős Országos Bajnokságon minden Tanuló korosztályos induló személyre 
szóló oklevelet kapjon (Balogh Ferenc nem szavazott). 

4. Limitáljuk az indulók számát 4*6=24 -ben ill. 6*6=36-ban (a legutóbbi 4 napos OB. indulószámai 
alapján). Kvalifikáció a kijelölt évközi versenyeken. 
Indoklás: Futamszám csökkentése, a kvalifikációs versenyek népszerűségének növelése. (Indulószámok 
2021-ben: FS1x:49, FI1x:26, FIks1x:28, NS1x:27, NI1x:24, NIks1x:24) – az elnökség a kvalifikációs 
szabályzatot kéri a döntéshez. Szántó Éva nem ért egyet az OBn indulók számának korlátozásával. 

 
5. Minden résztvevő klubtól kérjünk határozott számú pontonos és díjkiosztáskor hajótartó gyereket a 
benevezett versenyzőinek száma arányában. 
Indoklás: Ha igazságos és átlátható a kérés, akkor mindenki erkölcsi kötelességének érzi a teljesítését, 
és szívesebben együttműködik. - habár az elnökség egyetért, nem szorosan az OB programhoz 
kapcsolódó kérésnek/kérdésnek tartja. 

 
6. Azokban az esetekben amikor egy masters versenyszám után 90’-en belül van másik olyan szám is, 
ahol indulhatnak a kérdéses versenyszám résztvevői, a díjkiosztás ne a futam után legyen közvetlenül. 
Ilyen esetben az első szám díjkiosztása az utolsó masters blokk díjkiosztásával együtt történjen. A 
masters számok díjkiosztásainak időpontjai legyenek előre kihirdetve. 
Indoklás: A mastersek gyakran naponta több számban indulnak, ezért sok esetben a futamuk után 
azonnal nem tudnak megjelenni a díjkiosztáson. Az érintettek megtalálása mindig sok esetlegességet 
hordoz. E helyzet javítására szolgál a leírt intézkedés. – elnökség nem az OB-hoz programhoz szorosan 
kapcsolódó kérdésnek tartja. Megfontolásra tudomásul veszi a javaslatot. 
 
7. Maradjanak meg a következő (programról levett, de mégis megtartott) versenyszámok: FF2+, FFks 
.8+, és FF4+ úgy, hogy a 2+ ban és 2- ban való indulás zárja ki egymást, valamint ezekre a 
versenyszámokra ne járjon pont. 
Indoklás: Legyen versenyzési lehetőségük a lassabb felnőtt versenyzőknek is, így nagyobb eséllyel 
maradjanak meg az evezésben, és gyarapítsák a klubok tagjainak számát. A MESZ támogatások felnőtt 
élsportra szánt része viszont jusson inkább a magasabb színvonalú teljesítményt nyújtóknak. 
 
Az elnökségi tagok ismételten hosszan tárgyalták a megnevezett versenyszámok OB programban 
történő szerepeltetését, többen úgy gondolták – a 2022. évi OB munkacsoport javaslatával egyetértve 
-, hogy ezen versenyszámok a MESZ stratégiai elképzeléseit és céljait (eredményesség és létszám 
növelése) nem szolgálják ezért az amúgy is nagyon sűrű, feszített programban szerepeltetésük nem 
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indokolt. Évek óta néhány klub rendelkezik csak 2+ hajóval és nevez ebben a versenyszámban, ami 
viszont a 2- színvonalat csökkenti. A 4+ mellett hasonló érvek szolgáltak, a versenyprogramról való 
levétel a 4- versenyszám színvonalát erősíti. A ks 8+ versenyszámban évek óta 1-2 egyesület 
versenyez, és miután a ks a jövőben kevésbé lesz hangsúlyos a nemzetközi programban ezért az itthoni 
elképzeléseket is ehhez kell igazítani egyúttal a klubokat arra ösztönözni, hogy normál 
versenyszámokban állítsanak ki csapatokat és versenyezzenek. 
 

2022/203 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége támogatja a férfi 
felnőtt FF2+, FFks8+ és a FF4+ számok levételét az evezős Országos Bajnokság programjáról (6 igen, 
Cseh Ottó és Vanczák Gergely tartózkodott, Balogh Ferenc nem szavazott). 

 

6. 2023. évi Elnökségi időpontok kijelölése 
 

2022/204 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége jóváhagyja a 
MESZ 2023. évi Elnökségi ülések időpontjait az alábbiak szerint: 2023. január 17, 2023 február 14, 
2023. március 14, 2023. április 11, 2023. május 16, 2023. június 13, 2023. július 11, 2023. szeptember 
12, 2023. október 10, 2023. november 14, 2023. december 12. 

 
7. Eredményességi juttatás 2022/4 
 

Pignitzky Borbála szóban kiegészíti a szakmai team eredményességi juttatásra vonatkozó javaslatát. 
A javaslat az elnökség részére írásban megküldésre került. 
 
2022/205 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége jóváhagyja a 
MESZ 2022 IV. negyedévi eredményességi juttatásában részesülők névsorát és a juttatás összegét (1 
tartózkodás: Székely Balázs) 
 
8. 2022. évi Héraklész Program díjra jelöltek 
 

2022/206 (12.13) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag 
jóváhagyja a 2022. évi Héraklész Program díjra jelölt sportolókat. Pádár Lucát női egyéni, Bridge 
Henry + Szőllőssi Balázs egyéni sportág, férfi csapat kategóriában. 

 

9. 2023. évi MESZ versenyek tagdíj és nevezési díj összege 
Székely Balázs szerint a beülők díját (nevezési íjat) emelni kell. 
 
Cseh Ottó a jelen gazdasági helyzetben nagyon végig gondolná, hogy a klubokat lehet-e terhelni 
további nevezési díj emeléssel.  
 
Szántó Éva szerint a beülők díjának emelésén kívül – amelyet támogatni tud - a MESZ egyéb bevételi 
lehetőségeket is meg kell vizsgálni és a kérdés komplexen kezelni.  
 
Az elnökség a témát a soron következő ülésre elhalasztja. 
 
További hozzászólás hiányában az ülés berekesztésre kerül. 


