A Magyar Evezős Szövetség
rendes közgyűlésének
jegyzőkönyve
mely készült 2019. május 23. napján, Budapest Danubius Hotel Arena Szállodában (1148
Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
Pető Tibor:
Köszöntök mindenkit a 2019-es Magyar Evezős Szövetség éves közgyűlésén. Külön köszöntöm Dávid
Imre tiszteletbeli elnök urat és Szántó Évát a FISA eseményeket szervező bizottságának elnökét. Ami
egy külön diplomáciai siker, hogy ezt a tisztséget Magyar Evezős Szövetséghez szorosan kötődő
személy tölti be. Innen is gratulálunk neki ehhez a diplomáciai sikerhez.
Egy ilyen éves közgyűlés lehetőséget ad arra, hogy értékeljük az elmúlt esztendőben elvégzett
feladatokat, beszéljünk a sikerekről, beszéljünk az esetleg kudarcokról vagy konfliktusokról, és
kijelöljük azokat a feladatokat, amelyek elvégzése ahhoz szükséges, hogy mind szövetségi, mind pedig
egyesületi szinten ez a sportág sikeresebb legyen, mint az elmúlt esztendőkben volt.
Sportágunk rendkívül aktív időszakot él. Ez köszönhető azoknak a támogatásoknak, amelyeket a
sportág az elmúlt időszakban és a tavalyi évben kapott, és amelyek felhasználásán mind a Magyar
Evezős Szövetség, mind pedig a klubokat érinti. Ennek köszönhetően a klubok én azt gondolom, hogy
rendkívül aktívan dolgoznak a mindennapi munka elvégzése mellett. Talán a legfontosabb ilyen
forrásunk az a sportágfejlesztési támogatás, amelyet 1 milliárd forint összegben bocsátott
rendelkezésünkre a magyar kormány. Az elmúlt évben nagyon aktív együttműködés keretében az
elnökség egyetértésben elosztotta a klubok és a szövetség felhasználására szánt forrásokat, és a
klubokkal pedig elég aktív kommunikációban felmértük azt, hogy egyes kluboknak mi az, amire
szükségük van annak érdekében, hogy minél sikeresebb munkát tudjanak végezni. Ez egy nagyon
komoly feladat és munka volt mind a Magyar Evezős Szövetség irodai dolgozóinak, mind pedig a klubok
menedzsmentjének, főleg azért, mert a legtöbb klubban társadalmi munkában végzik ezt a feladatot,
elég jelentős terhet ró ez a klubokra. De amint már a klubvezetői értekezleten is mondtam, én azt
szoktam mondani, hogy vannak a jó problémák és vannak a rosszak. Én azt látom, hogy az elmúlt évben
a jó problémákkal kell és tudunk küzdeni. Ez mindenféleképpen az, hogy egymilliárd forintot fel tudunk
osztani a sportág fejlesztése érdekében az olyan lehetőség, amely az elmúlt évtizedekben soha nem
állt rendelkezésünkre, éppen ezért az Evezős Szövetség és az Evezős Szövetség elnöksége rendkívül
körültekintően próbált eljárni akkor, amikor ezt a támogatást rendkívül demokratikusan osztotta fel.
Én köszönöm a kluboknak is az együttműködést, és köszönöm a szövetség dolgozóink, kollégáknak is
azt, hogy ebben az együttműködésben, talán néha kicsit konfliktusok árán is, de valamiféle megoldás
született. Örömmel mondhatom, hogy a legnehezebb feladat a hajó és lapát közbeszerzése, bízzunk
benne, hogy holnap kiírásra kerül. Ez egy óriási feladat volt, hiszen, aki bonyolított már közbeszerzést,
az tudja, hogy úgy kiírni egy közbeszerzési pályázatot, hogy az a közbeszerzési törvénynek
maradéktalanul megfeleljen, de lehetőleg olyan minőségű terméket tudjunk beszerezni, amelyre a
klubok és a versenyzőink vágynak, az egy elég nagy feladatot rótt mind a közbeszerzési kiíróra, mind
pedig ránk.
A másik ilyen forrás, amely a sportág fejlődését hivatott szolgálni az a létesítményfejlesztés. Az elmúlt
évekhez hasonlóan a 2019-es évre is a tegnapi napon kaptuk az EMMI-ből a levelet, hogy 350 millió
forint forrást tud a Magyar Evezős Szövetség is, illetve a klubok felhasználni. Ezt jövő hét hétfőn egy
elnökségi ülés keretében fogjuk megtárgyalni és felosztani. És ami még egy sikernek mondható, hogy
a létesítményfejlesztés 5-ös programját, ami a választások és az átszervezések miatt a Fejlesztési
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Minisztérium és az EMMI közötti átadás-átvétel kapcsán úgymond beszorult a rendszerbe, ezt sikerült
aktivizálni, és a BMSK-nál van már az a forrás, amelyet fel tudunk használni. Ezt bizonyára mindannyian
tudjátok, hiszen a klubok már erre is közvetlen a BMSK-val kell, hogy szerződjenek. Ebben is – noha a
szövetség szerződés szerint nem résztvevője ennek a folyamatnak –, nagyon szívesen segítünk. Saját
magam részéről, miután a váci példán látva az önkormányzatok is érintettek, hiszen nagyon sok klubnál
maga a székház, illetve az ingatlan az önkormányzati tulajdon, ha szükséges, akkor nagyon szívesen
segítek is abban, hogy az önkormányzatokkal valamilyen úton-módon dűlőre jussunk, és ezt a
létesítményfejlesztést is optimálisan fel tudjuk használni.
A harmadik ilyen nagy volumenű fejlesztési lehetőség és cél, ez a csepeli pályaépítés, amelynek a
tervezése folyamatban van. A parti létesítmények engedélyezése, ha jól tudom, akkor szintén
folyamatban van, az engedélyes tervek a pályára vonatkozóan pedig készülnek. Én bízom abban, hogy
ez a szintén több évtizedes álom a közeljövőben megvalósul, és itt Csepelen egy nemzetközi szintű
pályát tudunk átadni még ebben a ciklusban. Mindenféleképpen ez fontos előrelépés lenne, akár hazai,
akár nemzetközi szinten a magyar evezésnek.
Szintén egy óriási feladat és egy óriási lehetőség arra, hogy a magyar evezés megmutassa magát
nemzetközi vizeken, ez az idei Masters VB, amit Velence – Budapest néven Velencén szervezünk az idei
évben. Ez is egy nagyon jelentős feladat, és bízom abban, hogy sikeresen vesszük ezt az akadályt is. De
ez is jelentős feladatot rótt ránk.
Amit pedig, a végére hagytam, de nem utolsó sorban egy nagyon fontos cél az, hogy olimpiai
kvalifikációs helyet szerezzünk az idei VB-n. A magyar evezésnek talán a legfontosabb célja az, hogy a
tokiói olimpiára minél több kvalifikációt szerezzünk. A legjobb lenne már az idei évben ezt a lécet
megugrani, és nem várni a pótkvalifikációra, mert noha négy évvel ezelőtt ez sikerrel vettük, azért
mindenki tudja azt, hogy a pótkvalifikáción kijutni felkészülés szempontjából sem optimális, és egy
rendkívül nehéz feladat. Nem mondom, hogy a kvalifikációs VB-n nagyon könnyű, mondjuk, első 9-be
bejutni, de az, hogy a pótkvalifikáción első, második helyet szerezzen egy egység az mindig nagyon
nehéz. Én örülnék annak, hogyha már az idén ünnepelhetnénk kvalifikációs helyet. És külön örülnék
annak, hogyha mondjuk, az idei világbajnokságon, tehát az idei évben nemcsak a közgyűlésünkön
hangozna el a himnusz, hanem mondjuk, a világbajnokságon is átélhetnénk újra azt, hogy a magyar
himnusz szóljon. Én bízom abban, hogy akár például Galambos Péter ezt a lécet végre pályafutása során
meg tudja ugrani. Mindannyian, azt gondolom, hogy bízunk ebben.
Láthatjátok azt, hogy akár a kluboknak, akár a szövetségnek mennyi olyan feladata van, amely a
mindennapos működésen messze túlmutat. Én mindig megragadom az alkalmat, hogy elmondjam azt,
hogy nem hiszek abban, hogy versengeni kell egy szövetségnek és a kluboknak. Sokszor felmerül az a
vita, hogy erős klubok, erős szövetség hivatott szolgálni egy sportág fejlődését. Én azt hiszem, és abban
bízom, hogy akkor tud egy sportág igazán fejlődni, ha erősek a klubjai, és erős az általuk létrehozott
sportági szakszövetség. Éppen ezért képviseljük az elnökségben mindannyian azt, hogy valamennyi
döntésünket minél szélesebb körben egyeztessük a klubokkal, és a klubok támogatását élvezze, noha
ez néha azért látható, hogy konfliktusokat szül, akár egy forrásfelosztásnál, akár egy szakmai döntésnél.
Soha nem egyéni célok vagy külön, egy-egy marginális egyesületi cél vezérelt minket, hanem az, hogy
a magyar evezés minél jobb eredményt tudjon elérni. Én azt kérem, hogy ebben mindenki legyen
partner, és minél aktívabban képviselje a saját érdekeit. De a közösségi elveket mindenféleképpen
helyezze elé, mert ha a közösségi érdek látótérbe kerül, akkor én azt gondolom, hogy akár az
egyesületek, akár a saját személyes, egyéni érdekünk az margóra kell, hogy kerüljön.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És bízom abban, hogy közös erővel egy nagyon sikeres évet
tudunk zárni.

Ezennel megállapítom, hogy a közgyűlés összehívása szabályszerűen történt. A meghívók 2019. április
12-én megküldésre kerültek. Napirendet ezen a napon a tagok kézhez vették. Valamennyi előterjesztés
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az alapszabálynak megfelelő időpontban kiküldésre került, amely 2019. május 16. Illetve ettől a naptól
kezdve a honlapon elérhetőek voltak.
Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jegyzőkönyvbe csak a mikrofonba elhangzott vélemények,
javaslatok fognak bekerülni. Reméljük, hogy bekiabálás nem is lesz egyébként!
A Mandátumvizsgáló Bizottság kijelölése április 29-én megtörtént. A Mandátumvizsgáló Bizottság
elnöke dr. Lakatos Ágnes. Tagok: dr. Bodó Barbara és Tóth Orsolya.
Ezennel felkérem a Mandátumvizsgáló
határozatképességünket.

Bizottság

elnökét,

hogy

állapítsa

meg

a

dr. Lakatos Ágnes:
Jó napot kívánok! Lakatos Ágnes vagyok. És megállapítottuk, hogy határozatképes a közgyűlésünk,
ugyanis a 64 szavazásra jogosultból 40-en jelen vagyunk. Köszönöm szépen.

Pető Tibor:
Most pedig a levezető elnök megválasztása történik. Én nagyon szívesen levezetem ezt az ülést,
amennyiben más személyi javaslat nincs. Akkor ezt fölteszem szavazásra. Aki egyetért azzal, hogy
levezető elnökként levezessem az ülést, az kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Akkor
megállapítható, hogy ez egyhangú. Köszönöm szépen a bizalmat.
Ezennel Pignitzky Borbála főtitkár asszonynak átadom a szót.

Pignitzky Borbála:
Köszönöm szépen. Napirendi pont előtt– egy pár köszöntőt szeretnénk mondani, illetve a
túraversenyek minőségi és mennyiségi versenyének díjátadását, valamint a 2018. évi egyesületi
pontverseny végeredmény kihirdetésére is sor fog kerülni, ahogy ez az elmúlt években is megtörtént
a közgyűlésen.
Először szeretnénk a születésnaposokat köszönteni. És ehhez szeretném felkérni dr. Alliquander
Annának a segítségét, aki a Hagyományőrző Bizottságnak a tagja, illetve szeretném felkérni Pető Tibor
Elnök Urat és Kakas Dóra kolléganőmet, hogy működjön közre ebben a díjátadásban. Köszönöm.

Dr. Alliquander Anna:
Hölgyeim és uraim, tisztelt közgyűlés, kedves ünnepeltek! Mielőtt a Hagyományőrző Bizottság
tagjaként köszönteném a kerek évfordulós örökifjú sporttársakat, szomorú kötelességemnek kell
eleget tennem. Az elmúlt pár hónap elhunyt evezősei: Zsitnik Béla, Radványi Rudolf és Lénárd Imre.
Róluk pár szót szeretnék szólni. Zsitnik Béla Európa-bajnok olimpiai bronzérmes 95. életévében január
12-én hunyt el. Hadd idézzem a 90. születésnapi köszöntőn a MESZ közgyűlésen elhangzott szavait:
„Tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket is, és mindazokat, akik az evezős sporttal kapcsolatban
bármilyen tevékenységet tettek. Mert ezt nem a megélhetésünkért tettük, hanem azért, mert szeretjük
a sportágunkat, és büszkék voltunk arra, és büszkék vagyunk mind a mai napig arra, hogy evezősök
voltunk, és maradunk is halálunkig. Köszönöm.”
Radványi Rudolf 91. életévében hunyt el. Budapesti Vízügyi Igazgatóság tagja. Az evezőssport
támogatója, egyszersmind Skodnitzki Ilona kiváló evezős hölgynek a férje. Március 25-én hunyt el.
Lénárd Imre 73. életévében április 16-án hunyt el. Még friss az élmény. A MEC és a Regatta Club
Soroksár alapítója volt, elindítója a Budapest--Baja és kitalálója a MEC Sprint és Tass-MEC
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versenyeknek. 1960 óta volt a Dunán. Az angol--magyar jó kapcsolatokért sokat tett. Ő szervezte meg
‘93-ban a MEC fennállása 100. évfordulójának tiszteletére a hazai Oxford-Cambridge magyar
válogatott nyolcas versenyt.
Hármuk, és az elmúlt evezős közgyűlés óta elhunyt evezősök emlékének tiszteletére kérem, álljunk fel,
és néma főhajtással tisztelegjünk.
Köszönöm.

Immár hagyománnyá vált, hogy az adott esztendő kerek évfordulót ünneplő egykori kiválóságait,
evezőseit, edzőit, sportvezetőit díjazzuk, kitüntetjük, ünnepeljük. Ez a rövid visszaemlékezés tisztelgés
a múlt és egyben a jelen nagy bajnokai előtt, hiszen közülük többekkel reményeink szerint találkozni
fogunk nyár végén a velencei Masters VB-n, vagy csak nap mint nap találkozhatunk velük a vizeken, ha
mi magunk is vízre szállunk az evezés öröméért. Igazi példaképek lehetnek ők. A 70. születésnaposoktól
felfele kezdjük. És a kihívás sorrendje aszerint fog történni, hogy az éven belül melyik hónapba
születtek. Tehát így elsőként megkérem Mihály Tibort, hogy fáradjon ki, mint a legifjabb születésnapos
ünnepelt. Mihály Tibor mindenki által Misi Tibinek ismert, tulajdonképpen a Duna elválaszthatatlan
része. És a Külker Evezős Klub Óbuda elnöke, a MESZ alelnöke, a MESZ tiszteletbeli elnökségi tagja. Ami
talán nagyon friss, hogy a világ legelső tájékozódási evezős versenyének megálmodója a Tisza-tavon,
és az Extrém4 verseny tulajdonképp mozgatórugója, és a túra és a szabadidő evezésért felelős
bizottság vezetője és egyben ennek éltetője. Köszönöm.
75. születésnapját ünnepli – február 23-án ünnepelte – Erdős Györgyi, az Európa-bajnoki 4. helyzet
1967-ben, 1972-ben négyesben, illetve nyolcasban, Európa-bajnoki 5., majd Európa-bajnoki 6.
helyezése is van nyolcasban, illetve négyesben.
Szintén 75. születésnapját ünnepelte március 26-án Szappanos Zsuzsa Európa-bajnok evezősünk. Ő az
Európa-bajnoki aranya mellé még ‘67-ben Európa-bajnoki ezüstérmet is szerzett, Illetve háromszor volt
Európa-bajnoki 4. helyezett, Európa-bajnoki 5. és Európa-bajnoki 6. Kiváló evezősünk. Sajnos nem
tudott eljönni.
Június 4-én, hamarosan ünnepli születésnapját Dávid Imre. Kilencszeres Masters világbajnok. 1991 óta
a Magyar Olimpiai Bizottság tagja. ‘96 óta a MOB Felügyelő Bizottságának elnöke. ‘91 és 2010 között a
Magyar Evezős Szövetség elnöke. 2010 óta a Magyar Evezős Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke.
Versenyzőként Európa-bajnoki 4. helyezés, világbajnoki 7. helyezés, és olimpiai 7. helyezést ért el
nyolcasban.
November 22-én ünnepli születésnapját Erdős Zoltánné. Versenybíró 1983-tól 2010-ig. Nemzetközi
bíró ‘92-től 2009-ig. A MESZ Felügyelő Bizottság elnöke ‘89-től ‘93-ig. MESZ elnökség tagja ‘93-tól 2009ig. Közben alelnök ‘97-től 2001-ig. A MOB tagja 2001 és 2005 között. Eszterházy Miksa-díjjal kitüntetett
1996-ban.
Május 28-án ünnepli 80. születésnapját Pál Tibor. MESZ főtitkár ‘97 és 2001 között. MESZ Igazolási,
Nyilvántartási és Minősítési Bizottság vezető 2005-től napjainkig. Versenybíró 1978 óta. Az Evezős
Sport Utánpótlásáért Alapítvány kuratóriumának elnöke 2003 óta. A Magyar Sportért-díj 3. fokozatával
kitüntetve 2011-ben. Gratulálunk!
November 19-én ünnepli születésnapját Balla Sára Európa-bajnoki 4. helyezett evezősünk. Kormányos
négyesben érte el az eredményét.
85. születésnapját ünnepli, illetve ünnepelte március 15-én Csermely Józsefné Gersi Magdolna,
kormányos. Európa-bajnoki 4. helyezést ért el ‘62-ben, ‘64-ben, ‘65-ben négyesben. És Európa-bajnoki
5. helyezést Amszterdamban szintén négyesben.
Június 13-án ünnepli születésnapját Terelmes Lászlóné Orodán Ida. Európa-bajnoki ezüstérmes,
kétszer: ‘56-ban és ‘57-ben négypárban. És Európa-bajnoki bronzérmes volt szintén négypárban ‘55-
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ben. További bronzérmei: ‘58-ban, ‘60-ban, és Európa-bajnoki 4., 5. és 6. helyezést is begyűjtött, többet
Dublóban is.
Következő ünnepeltünk a november 3-án születésnapját ünneplő Lábodi Alajosné dr. Sebestyén
Borbála. Kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes négyesben, nyolcasban, Európa-bajnok 4. és 5.
négyesben és nyolcasban.
És végül, de nem utolsósorban 90. születésnapját ünnepli Ütő Géza. Október 9-én fogja ünnepelni a
születésnapját, és Európa-bajnoki ezüstérmes 1956-ban Bledben, négyesben, majd az ‘56-os olimpián
9. helyezést értek el. Én Géza bátyámmal, nem tudom, emlékszik-e rá, de 9 évvel ezelőtt tegeződni
kezdtünk. 2010-ben október 23-án egy ilyen sport sátrat állítottak az október 23-án a melbourne-i
olimpikonok tiszteletére, és ott az evezősöket Ütő Géza képviselte, és nagyon érdekes sztorikat
mondott, hogy ez az Európa-bajnoki ezüstérem után a forradalom napjaiban, hogy pecsételte meg az
ő sorsukat, hogy az olimpián nem tudták azt az eredményt hozni, mint amire képesek lettek volna. És
talán most is majd a közgyűlés után erről mindannyiuknak szívesen beszél
Köszönöm szépen a figyelmet.

Pignitzky Borbála:
Köszönöm szépen, Anna, a segítséget. Köszönöm nektek. Tibi, megkérlek, hogy maradjál, légy szíves.
Folytatnák akkor a túraversenyeknek az eredményhirdetésével. Először a minőségi verseny
végeredményét szeretnénk kihirdetni, 3 2 1 sorrendben fogunk haladni. A 3. helyezettet a Hattyú VSE
érte el 155 ponttal. Kérjük a Hattyú VSE képviselőjét, hogy ha itt van, akkor fáradjon ki, és oklevelet
vehetnek át.
Második helyezett ebben a kategóriában Vízügyi Sport Club 183,6 ponttal. Gratulálunk!
És a minőségi versenyt 2018-ban a Külker Evezős Klub Óbuda nyerte. Gratulálunk! 243,8 ponttal.
Következő a mennyiségi verseny végeredményének kihirdetése. Ugyanígy haladunk, tehát a
bronzéremtől visszafele. Itt is a harmadik helyet a Hattyú VSE érte el 4571 ponttal. Gratulálunk!
A második helyezést Budapest Evezős Egyesület érte el 8208 ponttal.
És az első a Külker Evezős Klub Óbuda lett 13634 ponttal. Gratulálunk!
A következő az egyesületi pontverseny kihirdetése. Itt ugye három kategória van, a nagy klubok, a
közepes és a kis klubok. Vándorserleget kapnak a kategóriák győztesei. Én csak kettő vándorserleget
látok a három helyett. Köszönöm annak, aki elhozta. Aki nem hozta el, azt megkérjük, hogy majd a
következő években ne tegyen így a többiekkel. A nagy kategóriát a Csepel Evezős Klub nyerte. Sajnos
nincs itt. Nem hozták el, és nincsenek itt. Úgyhogy majd átadják maguknak.
Második kategóriában a közepes klubokat a Danubius Nemzeti Hajós Egylet nyerte 1397,32 ponttal.
Gratulálunk!
És a kis klubokat pedig a tavaly a közepes kluboknál legutolsó, visszacsúszó Műegyetemi Evezős Club
nyerte 543,72 ponttal. Gratulálunk!
A teljes listát közzé fogjuk tenni a honlapon, és kiküldjük nektek, hogy melyik klub melyik kategóriában
hány pontot szerzett, és milyen helyezést ért el.
És itt napirendi pont előtt egyetlenegy dolgot szeretnénk átadni, ez a Magyar Sportcsillagok
ösztöndíjasainak díjátadása, ez a díjátadás megtörtént múlt hét hétfőn, csak nem mindegyik sportoló
tudott jelen lenni. Én úgy látom, meghívtuk az összes érintett sportolót, de úgy látom, hogy egyikük
sem jött el. Ez azt jelenti, hogy edzenek, aminek szerintem mindannyian örülünk. Szeretném akkor
felkérni a klub képviselőit, vagy esetleg jelenlévő családtagot, hogy vegye át az oklevelet, a
díszoklevelet. Ezt egyébként Pető Tibor elnök úr vette át a helyszínen, és tőle is vehetik át a megjelent
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képviselők. Gadányi Zoltánának a képviselőjét szeretném. Tamás, igen, kérlek, hogy vedd át. Egyébként
Zoltána átvette a helyszínen, csak Zoltán névre szólt az oklevél, úgyhogy kértük a módosítást. Bácskai
Máté képviselőjét szeretnénk felkérni, hogy fáradjon ki, és gratulálunk. Danó Dániel képviselőjét
szeretnénk megkérni, hogy vegye át a díszoklevelet. Gratulálunk! És ezen kívül pedig elfogytak az
oklevelek, de szeretném megemlíteni, hogy Simon Béla volt még díjazott, illetve ösztöndíjas, Szabó
Márton, illetve Preil Vivien. Köszönöm.

Pető Tibor:
Köszönöm szépen. A közgyűlés szerveinek megválasztása következik. Az alapszabály 17. §-a szerint a
közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással a jelenlévők egyszerű többségével hozza.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem Nagy Gábort. Egyéb személyi javaslat van-e? Amennyiben nincs,
kérem, szavazzunk. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy egyhangú. Jegyzőkönyvhitelesítőknek felkérném Herkules Jánost és Horváth Lászlót. Egyéb személyi javaslat van-e?
Amennyiben nincs, akkor kérem, először Herkules Jánosról szavazzunk. Köszönöm. Ellene?
Tartózkodott? Ez egyhangú. És Horváth Lászlóról. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Ez is egyhangú.
Köszönjük szépen. Szavazatszámláló Bizottságnak javaslom Nagy Csabát, Kakas Dórát és Pósza Beátát.
Egyéb személyi javaslat van-e? Amennyiben nincs, akkor ha nem probléma, akkor hármójukra egyben
szavaznánk. Aki egyetért a szavazatszámláló bizottsággal kapcsolatban az kérem, szavazzon.
Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is egyhangú.
A napirend a korábban elmondottaknak megfelelően kiküldésre került. Egy napirendi pontot
javasolnék még felvenni napirendre ez pedig a Felügyelő Bizottság tagjainak és elnökének
megválasztása. Mint tudjátok, ennek a bizottságnak a mandátuma lejárt. Ezzel kapcsolatban van-e
egyéb más napirendi javaslat? Jó. Akkor kérem, aki a kiküldött és a Felügyelő Bizottsággal kiegészített
napirenddel egyetért az kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is
egyhangú. Rá is térhetünk a napirendre.

1. napirend: 2018 évi szakmai beszámolók. Felkérném először Szierer János szövetségi kapitány urat,
hogy röviden a kiküldött anyagot egészítse ki, amennyiben szeretné.

Szierer János:
Tisztelettel köszöntöm a közgyűlést. Tavaly kaptam tíz percet az egészre, most azt mondták, hogy öt,
de lehet kevesebb is. Tehát nagyon rövidet csináltam, remélem, bele fogok férni. Tényleg csak a
legfontosabb, leglényegesebbek lesznek kivetítve. A teljes anyag az fönn volt a MESZ honlapján, és
megkapta minden klub is, avval kapcsolatban is lehet majd kérdéseket föltenni. Tehát itt a rövid
előzmények, hogy októbertől én vezetésemmel kezdődött a felkészülés. De az elnökségváltással lett
egy struktúraváltás is, és Robert Sens szakmai tanácsadóból szakmai igazgató lett, és így a szakmai
vezetés az átkerült az ő kezébe, pontosabban egy teamként dolgozunk úgy, hogy Robert Sens, Lőrincz
Attila, Vanczák Gergely és én. És a már az edzőbizottság által elfogadott felkészülési tervet csak
annyival módosítottuk ezután Robert Sens javaslatával, hogy aki az első válogatót nagy fölénnyel, tehát
hét másodperccel megnyeri, utána az védettséget élvez, és már készülhet a világversenyekre.
A felkészülési tervben három nagy cél került meghatározásra: eredményesség, létszámnövelő
programok és a kvótaszerzésre esélyes csapatok megtalálása, kialakítása, és a VB-n a kvótaközeli
helyek megszerzése.
Minden egyes verseny után, tehát világkupa, nemzetközi verseny, ahol a magyar válogatott részt vett,
készült a versenyről egy nagyon részletes szakmai beszámoló csapatokra lebontva. Itt most ebben a
beszámolóban csak a főbb eredményeket szeretném ismertetni. Tehát a felnőtt világbajnokság, itt
egyértelműen látszik, hogy milyen csapatokat terveztünk, milyen eredménycélokkal, és mi lett az
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eredmény végül is. Tehát itt azért jól látszik, hogy a felnőtt VB-n részt vett hét csapatunkból három
teljesítette a kitűzött célt, és négy nem. A női ks egypárevezős, akkor a férfi ks egypárevezős, ugyan ő
érte el a legjobb eredményt, de hát a kitűzött célt, az 1-4-et nem érte el Galambos Peti, ami úgy
kifejezetten csalódás volt, az a pair-oar és a szkiff teljesítménye.
Az Európa-bajnokság tekintetében itt vannak megint a tervek és a tények. Itt látszik, hogy négy csapat
teljesítette a tervet, és azért voltak itt nagyon súlyos komoly fejreállások is. Kifejezetten csalódás volt
a pairoar és a szkiff, de megjegyzem, hogy a szkiff, tehát az egypárevezős, az nem a Pétervári volt,
hanem a Papp Gergő. Tehát nem a legjobb csapatunk indult elvileg. Annyit tudni kell, hogy a pontok
számát tekintve viszont hoztuk a tavalyi szintet, tehát ez a négy csapat termelt annyi pontot, mint a
tavalyi évben a több csapatunk, akik teljesítették a tervet.
Az EB az a tavalyi, a legelső EB, ami volt U23 EB, ugye ott az egy nagyon nagy sikertörténet volt. Hát
látszik, hogy azért ez a U23 EB is azért egyre inkább felkapott verseny lesz. És nem sikerült mondjuk,
az, mint tavaly, hogy minden csapatunk döntős lett, de hát ott azért még kevés induló volt, most már
azért lényegesen nagyobb, tehát szinte dupla akkora mezőny indult. Hát ez nagyon jól sikerült meg lett
egy Európa-bajnokunk a férfi négypárevezős.
És akkor itt az egyéb nemzetközi versenyek, amiken részt vettünk: Essen, Belgrád, világkupák, és hát
itt van az, hogy hány fő versenyző és edző vett részt. Ennek is megvan a teljes anyagban a teljes
beszámolója, hogy milyen eredményeket értünk el. Akkor van még, hogy ugyan nem szorosan a
versenysporthoz tartozik, de azért az egyetemi evezés az meghatározó az evezőssportban, és ott azért
egész kiváló eredményeket értünk el. Egyetemi Világbajnokságon két csapatunk indult, mind a kettő
győzni tudott. És az egyetemi Európa-játékokon is lett két első helyünk, második helyünk, három
harmadik helyünk, és egy negyedik helyünk. Tehát az egyetemi versenyeken nagyon jól szerepeltünk.
A harmadik kiemelt terület ez a létszámnövelési tervek, tények. Ugye ezt a programot 2016-ban
találtuk ki és indítottuk el, hogy ez egy kitörési pont lehet. Itt látszik, hogy ‘16-hoz képest ‘17-ben azért
jelentősen tudtuk emelni a létszámot. Azt sejtettük, hogy ‘18-ra nem tudunk megint megduplázni
mindent. Tehát itt már az is eredmény, hogy tulajdonképpen megtartottuk ezt a létszámot. Tehát
tovább növelni nem tudtuk, megtartottuk.
És akkor egy ilyen összegzés, tehát hogy a magyar válogatott a felnőtt és U23-as válogatott
pontszerzésben és érmekben, eredményekben teljesítette az előző évi szintet meg az elvárt szintet, de
ezt hangsúlyozni szeretném, hogy az U23-ok nagyon jó teljesítménye miatt történt. Tehát a
felnőtteknél még ugye azt szeretném kiemelni, hogy a három kvótaközeli helyünk volt, hát ezt lehet
úgy is magyarázni, hogy félig tele volt a pohár vagy félig üres volt. 12. helyek azokra rámondhatjuk,
hogy kvótaközeli hely, akkor bíztunk abban, hogy ha ehhez képest tudnak egy kicsit javulni, akkor
egészen biztos, hogy kvótát tudnak szerezni. Na most ez ingott meg tavasszal, és ezért voltak ezek a
változtatások, ami úgy eléggé megosztotta a magyar evezős társadalmat, de ezt majd elmondom az
idei terveknél.

Pető Tibor:
Köszönjük szépen. Lőrincz Attilát kérjük, hogy az utánpótlást érintő szakmai beszámolót ismertesse

Lőrincz Attila:
Akkor gyorsan rá is térnék az utánpótlás szakmai beszámolóra. Szintén 2017-től kezdtünk ugyanolyan
programokat párhuzamosan a felnőttekkel, ami nemcsak az eredményességet, hanem hosszabb távon
az eredményesség megalapozását célzóan létszámnövelést is megfogalmazott. Ugyanakkor itt elég
vázlatosan van végig véve, de ez a létszám kifejezetten arra a létszámra vonatkozik, akiket a szakmai –
mondhatom – élsport felkészítésben próbálunk megtartani, és olyan kiválasztási rendszert,
tehetséggondozó rendszert is próbálunk ezzel megvalósítani, ami egyrészt megtartja a fiatalokat,
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másrészt bevonz olyan fiatalokat, akik alkatilag, képességben alkalmasak arra, hogy később a felnőtt
programokba bekapcsolódjanak, és akár olimpiai eredményeket érjenek el. Röviden a bementi oldalt
próbáltuk több oldalról megváltoztatni ‘17-től. Itt kiemelendő ez a 8-as program hosszú távú
tervezésnek az egyik megvalósulási pontja. Igazából az a lényege, hogy egy központilag irányított,
szervezett és támogatott, nagy létszámmal dolgozó szakmai programot valósítsunk meg. A lányoknál
idén kezdtük el először, ez majd az eredményeknél látszik. A 8-asnál ‘17-ben. Ennek volt azért egy
előzménye a MEC részéről, ami igazából megmutatta nekünk azt, hogy lehetséges, csak több erőforrás
és támogatás kell. Igazából a szellemi tőkét egy kicsit köszönjük is szépen a MEC-nek. Ehhez meg kellett
változtatni az ifjúsági felkészülés menetét, az ORV felkészülést. Tehát nagyobb létszámot kell mozgatni
ahhoz, hogy ifire maradjon, akiből csinálunk csapatot. Illetve Sport XXI Program, már korábban a
klubvezetőin szóba került, hogy fokozatos átdolgozást indítottunk el, pont azért, hogy a szakmai alapok
olyanok legyenek, amik lehetővé teszik, hogy ezek a fiatalok olyan képességekkel érkezzenek ifibe,
amiből lehet is valamit csinálni.
Itt gyorsan a létszámok. Ezt annyira nem szeretném részletesen kibontani. Az a lényeg, hogy van három
verseny, ami a válogatottság szempontjából kritérium. És itt érdemes megnézni a létszámok változását.
Itt egy régebbi, 2012-es adatot vettem alapul. És ahhoz képest az évfolyamok, hogy változnak a tavaszi
és hosszútávú kishajós verseny kapcsán. Itt annyi változtatás történt, hogy csináltunk egy új
versenyszámot, illetve a serdülőknek végre megadtuk azt a lehetőséget, hogy ne csak négypárban,
hanem egypárban és kettesben is rajthoz álljanak. És az a tapasztalat, hogy gyakorlatilag amint ezt
elkezdtük, kötelező is lett természetesen. Féltünk, hogy a létszámok csökkenni fognak, de elkezdtek
megugrani igazából, főleg serdülőtől. És amióta bevezettük, annál az évfolyamnál ez folyamatosan
végig követhető, hogy ősz, tavasz, kishajós versenyek létszámai elkezdtek növekedni. Remélem, hogy
a mostani őszi adatok is ezt vissza fogják igazolni, hogy a létszámok azoknál a versenyzőknél, akik
komolyan edzenek, azoknál emelkedni fognak. Köszönöm.
A ‘18-as szezonnak az eredményesség szempontjából olyan sajátossága volt, hogy az ifjúságiaknál
olyan kvalifikációs verseny volt az EB, ezért a szakmai program meg kellett, hogy változzon, kétszintű
felkészülés lett, a kis egységek célzatosan az Európa-bajnokságra készültek, és speciálisan a nagy
egységek, főleg a 8-as létszámnövelő programok keretében már a válogatókat követően egyből a vbre készültek. Ennek majd később látni is fogjuk egy kis eredményét. A serdülőknél kezdjük, az ORV-nél,
sikerült egy kicsit előre lépni, tehát nagy csapattal érkeztünk Poznanba, a legnagyobb létszámú
csapattal. Ennek tudható be szerintem az is, hogy nagyobb verseny volt itthon. És megközelítettük
végre évek óta a cseheket, a férfi pontversenyben sikerült is nyerni, nem is tudom, hány év óta először.
Itt van egy felsorolás az eredményekkel, ezen, ha mindenki megbocsát, akkor tovább ugranék. Európabajnokság olimpiai kvalifikációs verseny volt. Szépen helytálltak a legjobb versenyzők, de a kvóta az
körülbelül a negyedik és harmadik hely között vándorolt a versenyszámok tekintetében. Ez is egy
újragondolást serkentett bennünk, hogy a következő ilyen versenyre már tényleg úgy tudjuk a
versenyzőket kiküldeni, hogy szakmailag felkészültebbek. Mert itt, amikor mindenki ide koncentrál,
akkor nagyon nehéz kijutni.
A világbajnokság, ez volt az év fő versenye. Ugye minden programunk ezt célozta. A kis egységben
szereplő versenyzők az EB-t követően beültek csapategységbe, és igazából pozitív mérlege volt az
egésznek, nagyon sok versenyzőt indítottunk el, annak köszönhetően, hogy a vb nagyon olcsó volt, a
Jeuness Kupa egy kicsit drágább, tehát mindent gyakorlatilag ide koncentráltunk. Nagyon változóak
voltak az eredmények, ez most látható is majd a felsorolásban. De lényeg a lényeg, hogy a kétéves
program végre sikerrel zárult, meghozta az első sikerét. Egy VB A döntős helyezés a nyolcas számára,
ami szerintem az utánpótlás programban egy mérföldkő, pláne úgy, hogy most ezt az EB-n sikerült
megismételni egy ötödik hellyel. Tehát látszik, hogy ez egy szisztematikus, végre működő, fenntartható
dolog. És remélem, hogy ennek lesz folytatása. Köszönöm.
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Nagy Gábor:
Köszöntöm a tisztelt közgyűlést. Előbb hallottunk a felnőttekről, az utánpótlásról. Nagyon kis része a
para evezés a magyar evezésnek, sajnos. Annyit kell tudni, 2018-ban pár ergométer versenyen, illetve
vízi versenyeken vettünk részt. Nemzetközi ergométer versenyen, ergométeres Eb-n Amszterdamban,
osztrák ergométer bajnokságon Bécsben, ergométeres világbajnokságon Washingtonban. Gyorsan
átmennénk, nem szeretnék sokat mondani. Az ergométeres EB-n egy aranyérem és egy bronzérem
született. Az osztrák bajnokságon szinte minden versenyzőnk dobogós lett – majdnem hogy. A PR3asoknál ott több induló, ott nagyobb helyezéseket értek el. A világbajnokság nagy siker volt, 3
aranyéremmel térhettünk haza, para sportolóink ID kategóriában, PR1-es kategóriában és PR2 női
kategóriában is.
Négy vízi versenyen vettünk részt. Kettő világkupán Gavirátében, a nemzetközi versenyen, illetve a
plovdivi világbajnokságon. Gavirátéval kezdtünk, ott két sportolóval mentünk ki. Egy sportoló
versenyzett, illetve Farkas Attila pedig nemzetközi klasszifikációt szerzett. Pető Zsolt 17. és 12. lett. Elég
sok, 27 ország 147 para sportolója vett részt. Tehát az egész para mezőny ott kint volt Gavirátéban. A
világkupára Belgrádba érkeztünk, ahol is Pető Zsolt 4. helyezést ért elSajnos Zsolt lecsúszott a
dobogóról, 4. helyezéssel térhettünk haza.
A második világkupán Linzben az idei világbajnokság tesztversenyén szép mezőny indult. És végül Pető
Zsolt B döntőben 11. helyen végzett összesítésben. Plovdivi világbajnokság. Itt is elég sok induló volt,
összesen 20 sportoló vett részt para kategóriában. 19 nevezés érkezett, bocsánat. Úgy volt, hogy 20,
de egy lemondta. És végül is 16. helyezést ért el a Zsolt. Mivel a 10-13. helyre vártuk, látszik, hogy a
paralimpiai kvalifikációs világbajnokság előtt azért elég népes a mezőny, és eléggé besűrűsödött a 1016. hely, mindösszesen 20 mp volt a két, a 10. és 16. hely között. Úgyhogy ez parában nagyon-nagyon
kevésnek számít.
Hazai versenyeket nem sorolnám fel… Méhecske Ergométer Verseny, Mikolovits Veronika
Emlékverseny, ergométeres verseny, Tavaszi hosszútávú, Szegedi Válogató, Vidék Bajnokság, Győri
Kupa. És az Evezős Országos Bajnokságnál kicsit álljunk meg. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy 13 para
versenyző részt vett már vízen is. És ami a legnagyobb büszkeségem az, hogy tavalyi évben először
utánpótláskorú versenyző is részt vett a Magyar Bajnokságon.
Óvár Kupa következett, Őszi Hosszútávú evezősverseny Szolnokon, illetve Mikulás Kupa
Mosonmagyaróváron. Ezzel zárult az év a parások számára. Úgyhogy köszönöm a figyelmet. Nem
tudom, kérdés, hogyha van, akkor rendelkezésre állok.

Pető Tibor:
Köszönjük szépen a beszámolókat. Kérdés van-e bármelyik beszámolóhoz?

Mihály Tibor:
Az a tisztem, hogy kaptam öt percet, hogy a szabadidős és rekreációs versenyekről megmozdulásokról
mondjak nektek egy pár szót. A beosztása az lesz, hogy egy percet fogok beszélni, és utána kapunk egy
háromperces kis videót, hogy legyen egy kis élményetek is. Az egy perc az persze sokkal pontosabb,
mint a videó. A lényeg az, hogy elég sok megmozdulást szervezünk, túrafordulókat, egyesületi
versenyeket. És rendezünk 4 extrém versenyt, aminek az a lényege, hogy minél izgalmasabb, minél
érdekesebb, minél publikusabb események legyenek. Ez a négy a Budapest--Baja, mert extrém hosszú,
164 km. A mosonmagyaróváriak szervezésében a Szigetköz Regatta, ebben az az izgalmas, hogy olyan
vízen evezünk, amit egy evezős életében nem szokott meg. Tehát vannak kis kanyarok, kis bukók. Tehát
ez nem evezős víz, azért csináljuk, hogy érezzétek, hogy hát bizony még ilyen vízen is lehet evezni,
nagyon izgalmas. A harmadik extrém versenyünk az a Tisza-tavon, sarudi helyszínről indulva egy
tájékozódási evezős verseny. Ebben az az izgalmas, hogy meg kell találni bizonyos pontokat, úgy, mint
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egy tájékozódási futóverseny. Ezt a világon senki nem csinálja. És erről lesz egy picike kis videót. Hadd
menjen!
[VIDEÓ 00:59:11-01:01:59]
Még van fél percem, csak meg kell említenem a 4. versenyünket is, a Balatonon, a Balaton Regattát,
ahol extrém hullámos vízen kell evezni. Ezt a tavalyi év bebizonyította, mert igen sok csapatunk
elsüllyedt, de hát ez hozzájár ezekhez az extrém versenyekhez. És utoljára egyet szeretnék még
mondani, hogy idén harmadszor rendezzük meg ezt az extrém versenysorozatot, de harmadszor lesz a
Tisza-tavon tájékozódási evezős verseny. És nagyon szeretnénk, hogyha segítenétek abban, hogy minél
többen legyünk, és esetleg minél több veterán vb-résztvevőt is elhívjunk, mert ilyen vízen, ilyen
élményben nagyon-nagyon ritkán kap egy evezős lehetőséget ahhoz, hogy élvezze szeretett
sportágunkat. Úgyhogy hajrá idén is! Szevasztok!

Pető Tibor:
Köszönjük szépen. A beszámolókhoz kapcsolódóan van-e kérdés. Amennyiben nincs, aki a
beszámolókat elfogadja, kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy
egyhangú.

2. napirendi pontra áttérhetünk, ez a 2019. évi szakmai terv elfogadása. Van-e a kiegészítés a
kiküldöttekhez? Nincsen. Nagyon helyes. Attila? Van-e kiegészítésed a kiküldötthöz képest? Nincsen.
Gábor? Fantasztikus! Köszönöm szépen. Van-e kérdés a felkészülési tervekhez? Amennyiben nincs,
akkor aki a kiküldött felkészülési terveket elfogadja, kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene?
Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is egyhangú.
Itt akkor Dávid Imre Tiszteletbeli Elnöknek átadnám a szót.

Dávid Imre:
Köszönöm a szót. És még egyszer köszöntök mindenkit. Nagyon röviden, engedjétek meg – két percnél
nem hosszabb időben – Magyar Olimpiai Bizottság legutóbbi ülésén foglalkozott és határozatot hozott
a Magyar Csapat nevű klubnak a létrehozásával, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi olimpiai keret
tagságnál egy magasabb presztízsű, a szponzorok számára jobban, nagyobb érdeklődést kiváltó klubot
hoz létre. És gyakorlatilag, hogy a számokat, illetve a nagyságrendet és a minőségkülönbséget
érzékeljétek, jelenleg az olimpiai sportágak, olimpiai kerettagság létszáma összesen 800 fő körül van,
a MOB számítása szerint azok szerint a kritériumok szerint, amit majd nagyon röviden gyorsan
elmondok, 150-200 ember tartozhat majd ebbe a bizonyos Magyar Csapatba. Ami kétféle időszakot
ölel föl. Egyrészt az úgynevezett olimpiai időszakot, ami azt jelenti, hogy a short list leadása és az
olimpiai játékok befejezésének időpontját követő 60 napig tart ez az időszak. A short list gyakorlatilag,
akiket benevez a Magyar Olimpiai Bizottság az olimpiai játékokra, jelen esetben a tokiói olimpiai
játékokra. Az olimpia időszakon kívüli Magyar Csapat tagja lehet – és akkor röviden mondom –
egyrészt, akik az elmúlt két felnőtt olimpiának valamelyikén érmet szerzett. Tehát ők automatikusan
tagjai ennek a Magyar Csapatnak. A másik csoport lényegében, akik az illetékes tagszövetség, jelen
esetben a Magyar Evezős Szövetség által benyújtott sportági felkészülési tervek szerint felnőtt
válogatott kerettagjaként versenyez. Egyrészt. Másrészt pedig föl vannak sorolva mellékletben az
egyes sportágaknak, hogy milyen eredmények elérése esetén kerülhetnek be ebbe az elmúlt év, két év
felnőtt Európa-bajnoki, és itt egy nagyon lényeges dolog, csak az olimpián szereplő versenyszámokban
elért eredmények, tehát jelen esetben az a 14 szám, amelyik evezésben az olimpián szerepel. Felnőtt
vb-n, vagy pedig Európa-bajnokságon. Gyakorlatilag az eredeti javaslata az volt az Olimpiai Bizottság
elnökség elé hogy az evezést illetően az EB, VB első hat, tehát magyarul az A döntőbe bekerültek. Én
interveniáltam ezt, és néhány más sportághoz hasonlóan az volt a javaslatom, hogy az első 8, tehát 1-
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8. helyezettek kerülhessenek bele. Végül is ezt az elnökség elfogadta. Tehát az evezés vonatkozásában
azt jelenti, hogy aki 1-8. helyet ér el az olimpiai sportágak EB vagy VB-jén, azok bekerülnek ebbe a
bizonyos Magyar Csapatba, és természetesen, akik kvalifikálják magukat, és benevezésre kerülnek a
soron következő olimpiára, a tokiói olimpiára bekerülnek. Ehhez hozzátartozik az is, és megelőzendő
bármiféle kérdést, miután az evezés egyéni sportágnak minősül, de hogyha fölmerül az, hogy egy
nyolcas netalántán bekerül vagy az 1-8. között végez felnőtt EB-n vagy VB-n, akkor mi történik. A
csapatjátékokat illetően, és ez vonatkozik a nyolcasra, nem azért, mert csapatjáték, nyilván nem egy
teljes kézilabda keret vagy egy vízilabda keret kerül be, hanem az volt a döntés, hogy annyi versenyzőt
javasolhat mondjuk, egy vízilabdától vagy kézilabdától, nem akarom sorolni a csapatsportágakat,
ahányan egyszerre a pályán lehetnek. Na most a nyolcas esetében ez azt jelenti, hogyha egy nyolcas
elér 1-8. helyezést, akkor mind a 9 versenyző automatikusan, ha a szövetség egyébként javasolja,
bekerülhet a Magyar Csapatba. Gyakorlatilag az, hogy erről milyen kizárási kritériumok, egyebek, hadd
ne soroljam föl, mert doppingvétség, egyéb dolgok kidolgozásra kerülnek, a kötelezettségek és a
jogosultságok, ez nyilván meg fog jelenni. Tehát én mindenkit arra biztatok, különösen arra tekintettel,
hogy néhány nap múlva Európa-bajnokság lesz, aztán majd a világbajnokság, hogy függetlenül a
kvalifikációtól, ami persze természetesen legfontosabb dolog, nem mindegy, hogy milyen helyezést
tudnak elérni a csapatok, mert bekerülnek egy úgynevezett elit klubba, hogyha teljesítik ezt a feltételt.
Köszönöm szépen.

Pető Tibor.
Köszönjük a tájékoztatást.
Rátérhetünk akkor a 3. napirendre, a tagdíj mértékének megállapítása. Ezzel kapcsolatban a kiküldött
anyagban a Magyar Evezős Szövetség elnöksége a tagdíj változatlanul hagyását javasolja, amely 50 ezer
forint mandátumonként. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor aki
ezzel egyetért, kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy egyhangú.

4. napirendi pont a 2018-as évi mérleg és közhasznúsági melléklet elfogadása. Felkérem, Benkő Szilviát,
hogy röviden ismertesse.

Benkő Szilvia:
Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! A 2018. évi beszámolónál a mérlegfőösszeg az 1.361.725.000
Ft. A tárgyi eszközöknek a nettó értéke az nem nagyon változott 2017-hez képest, 226.515.000, ez már
az értékcsökkenéssel csökkentett érték. A pénzeszköze az Evezős Szövetségnek 1.000.105.000 Ft. Ez a
989.000.000 fejlesztési támogatásból, illetve a folyószámlán 114.749.000 Ft volt december 31-én. A
társaságnak az eredménye az pozitív lett, 11.353.000 Ft. Ez abból adódott, hogy ugye a Zöld Dunás per
miatt 2018 év végén már ki kellett fizetni 5 millió forintot a Zöld Duna felé, viszont támogatást kapott
az Evezős Szövetség a Microsec Zrt.-től 5 millió forint, ami egyéb bevételként jelent meg az Evezős
Szövetségnél. Illetve az SUA kölcsönt is, ez egy nagyon régi kölcsön volt, ami elengedésre került, ez
2.665.000 Ft volt. Illetve az előző évek elévült követelését, amit kivezettünk, az 1 millió forint volt. És
ami az előző évben is volt az alaptevékenységnek a 2,2 millió nyeresége az nagyjából volt pluszban
ugyanúgy 2018-ban is. És ezekből a számokból jött össze a 11 milliós nyereség. Az evezős szövetségnek
14.454.000-ért volt nettó árbevétele, ez ilyen továbbszámlázott bérleti díjból, nevezési díjból és
licencdíjból tevődött össze. És 452 millió támogatás jött be. Ami még esetleg érdekes lehet a személyi
jellegű ráfordítások, az egy 73 millió forint volt, ez a bér és a közterhei. Így alakult az Evezős
Szövetségnek a 2018-as éve. Esetleg ezzel kapcsolatban lenne-e kérdés?
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Pető Tibor:
Köszönjük szépen. Akkor, ha kérdés, hozzászólás nincs, akkor kérem, szavazzunk. Akkor aki a 2018. évi
mérleget és közhasznúsági mellékletét elfogadja, az kérem, szavazzon. Köszönöm. Ellene?
Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is egyhangú.

5. napirend a 2019. évi költségvetés elfogadása. Költségvetés kiküldésre került. Kiegészítésünk nincsen.
Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Jó, akkor aki a 2019. évi költségvetést elfogadja, kérem,
szavazzon. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is egyhangú.

6. napirendi pont a Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása. Van-e kiegészítés? Nincsen.
Kérdés, hozzászólás van-e a Felügyelő Bizottság beszámolójához? Amennyiben nincs, kérem,
szavazzunk. Aki elfogadja? Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy ez is egyhangú.

7. napirend a MESZ szakbizottságainak írásbeli beszámolói. Ezzel kapcsolatban jelezte dr. Cserháti
László, hogy szeretne szólni.

Dr. Cserháti László:
Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés! Én látom ezt a pörgő, gyors menetet, én ehhez igazodva, mint az
Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottságának tagja, és mint aki 11 esztendeig a sporttársadalom
megbízásából alelnöke lehettem ennek a szövetségnek, és csodálatos esztendőket kaptam, és 9 éve a
MESZ Etikai és Fegyelmi Bizottságát vezethetem Czakó Andrással, Pénzes Lászlóval és Zorkóczy
Károllyal, most már második éve állapítom meg, hogy nem érkeznek hozzánk bejelentések. Sem etikai,
sem pedig fegyelmi ügyekben. Az első néhány évben voltak ügyeink, ezt kisebb-nagyobb problémák
kezelésével meg tudtuk oldani, és nyugvópontra tudtuk juttatni. Úgy érzem, hogy az a tény, hogy az
idei évben a Nemzetközi Fair Play Bizottság egyik sporttársatokat nemzetközi Fair Play trófeával
tüntette ki, ez kellően aláhúzza azt az örömömet, hogy tisztul a sportág mind fegyelmi, mind etikai
ügyben. Köszönöm szépen a figyelmeteket.

Pető Tibor:
Köszönjük szépen. A szakbizottságok írásbeli beszámolójához van-e valami kérdés vagy hozzászólás a
hallottakon kívül? Amennyiben nincs, akkor kérem, szavazzunk. Aki egyetért, hogy elfogadja a
beszámolókat. Köszönöm. Ellene? Tartózkodott? Megállapítom, hogy egyhangúlag elfogadtuk. És
akkor következik az utolsó napirendi pontunk a MESZ Felügyelő Bizottságának megválasztása.

Pignitzky Borbála:
A MESZ elnöksége kijelölte a Felügyelő Bizottság Jelölő Bizottságának tagjait. Elnöknek Tarján Tamást.
Tagok Mihály Tibor és Válint Angéla volt, aki bizonyára, vagy ha jól tudom, megkeresett benneteket,
klubvezetőket. Jelölteket lehetett állítani. És a megadott határidőig 5 db név jelölt érkezett és vállalta
a munkát. A szavazás lebonyolítása az úgy zajlik, hogy első körben az elnök személyére kellene
voksolnotok. A Mandátumvizsgáló Bizottságtól megkaptátok ezeket. Ugye titkos szavazással kell
szavaznunk a személyekről. Első körben elnökre kellene szavazni. Úgyhogy egyelőre ezt a papírt
vegyétek kérlek elő, amin kettő darab név, a Körmendi Edit és dr. Nagy-Juhák István van. Én annyit
szeretnék még kérni, hogy egy pár mondatot, tényleg csak 2-3 mondat erejéig, hogy kiről is van szó.
Mert bizonyára van, akit ismertek, van, akit nem. Megkérem az Editet is, és az Istvánt is, hogy egy-két
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három mondat erejéig mutatkozzon be a tagságnak, és akkor utána kérlek, hogy ikszeljétek be azt, akit
szeretnétek elnöknek. Majd a Szavazatszámláló Bizottságot megkérem, hogy járjon körbe, és a
dobozba, a Nagy Csabánál van a doboz, dobja be. Ezek után el fog vonulni a Szavazatszámláló Bizottság,
és szerintem egy 5-10 perc alatt fogja a szavazatokat összesíteni. Ezek után ki lesz hirdetve az elnök. És
a második körben kell majd a három főre a szavazatot leadni. Úgyhogy most egyelőre csak egy papírra
koncentráljatok, és kérném Editet és Istvánt. Köszönöm.

Körmendi Edit:
Tisztelt Evezős Szövetség, kedves jelenlévők! Az önéletrajzomból már láttátok, hogy milyen
végzettségekkel rendelkezem. Csak röviden annyit, hogy a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzését vezetem
immár 9 éve, és egyébként könyvvizsgáló vagyok. Az evezéssel közelebbi kapcsolatban 44 éves
koromban kerültem, és azóta próbálok egyre jobban fejlődni. Most már tanulok szkiffelni. És a Külker
Evezős Klubnak vagyok a tagja. Hát, én inkább a számok embere vagyok, mint a szavak embere,
úgyhogy így szópárbajban nem biztos, hogy fel tudom venni a versenyt a versenytársammal, de azt
gondolom, hogy én olyan sokat kaptam az evezéstől, hogy most, ha tudok, akkor szívesen visszaadok
egy keveset az evezésnek és a szövetségnek. Amennyiben esetleg nem én leszek a kiválasztott, akkor
is felajánlom a segítségemet a szövetségnek, amennyiben igény van rá, akkor bármiben, amiben tudok,
abban támogatom a szövetséget meg az evezést.
Köszönöm szépen.

dr. Nagy-Juhák István:
Hát ezek után nem is tudom, mit mondjak. Akkor én lennék a szavak embere, a számokhoz nem értek,
ezt mondtam én úgy 4 évvel ezelőtt is. Úgyhogy tőlem számokat ne is nagyon kérjetek. Talán
valamelyest ismerem a vonatkozó jogszabályokat, ismerem azt, hogy hogyan kell vagy hogyan kellene
egy egyesületnek, egy szövetségnek működnie. Hiszen magam is, amellett, hogy ugye felügyelő
bizottsági tagként dolgoztam az elmúlt 4 évben, egy egyesületnek az elnöke is vagyok, ahol hasonló
problémákkal küzdünk. Tehát működni kellene ott is. Azt gondolom, hogy kiment egy önéletrajz, az
elég tartalmas. Nem hiszem, hogy én nekem azt most ki kellene egészíteni. Én úgy gondolom, amit
lehet tudni rólam, vagy amit tudni kell rólam, abban minden benne van. Úgyhogy a döntés az a ti
kezetekben van, mi megbeszéltük, hogy nem leszünk azért ellenségek, akármi is történik a választás
után. Úgyhogy a döntés a tiétek.

Pignitzky Borbála:
Köszönjük szépen. Akkor kérlek benneteket, hogy a szavazatokat tegyétek meg. És megkérem a
Szavazatszámláló Bizottságot, hogy járjon körbe. Addig egy kis szünet van, ameddig a Szavazatszámláló
Bizottság elvégzi a munkáját. De kérlek, gyertek vissza, mert még fogunk a tagokra is szavazni.
Köszönöm.
Akkor módosítanám az előbbi mondatomat, azt gondolom, hogy ameddig a Szavazatszámláló Bizottság
számol, esetleg megkérném a tagjelölteket, hogy mutatkozzanak be. Én azt hiszem, hogy csak Sváb
Dorottya van itt.

Sváb Dorottya:
Sziasztok! Én Sváb Dóri vagyok. És a Felügyelő Bizottság tagjának jelentkeznék. Én a Budapest Evezős
Egyesületben evezek már több mint 10 éve. Egyébként közgazdaságtant tanultam a Corvinus
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Egyetemen, majd Londonban szervezeti pszichológiát. Jelenleg egy nemzetközi tanácsadócégnél
dolgozom. Úgyhogy ezeket az egyetemen és munkában szerzett tapasztalataimat szeretném
kamatoztatni így az Evezős Szövetség Felügyelő Bizottságában.

Pignitzky Borbála:
Azt még elmondanám, hogy a következő körben a tagjelöltekre fogtok szavazni. Dr. Fiák István, aki
eddig is Felügyelő Bizottsági tag volt, tőle nem érkezett semmilyen önéletrajz, semmilyen
dokumentáció. Ha jól tudom, nincs jelen. Illetve Németh Lászlóné Judit a másik tagjelölt az ő motivációs
levelét pedig elküldtem részetekre. Úgyhogy ennyi. Köszönöm.

Nagy Csaba:
Akkor egy kis figyelmet kérnék szépen. Nagy Csaba, mint a Szavazatszámláló Bizottság vezetője. Egy
nagyon-nagyon szoros verseny volt, amelyben dr. Nagy-Juhák István 22 szavazatot kapott, és Körmendi
Edit pedig 20 szavazatot, tehát akkor az elnök az dr. Nagy-Juhák István.

Pignitzky Borbála:
Akkor a következő szavazásra térünk. Remélem, mindenki visszajött, és kérlek, Bea, nézd meg, hogy itt
van-e mindenki. Akkor ebben a körben kérlek, a másik papírt vegyétek elő. Ezen most pillanatnyilag 5
név van. A Nagy-Juhák Istvánra már nem kell szavazatot leadni. Ha a Nagy-Juhák Istvánra adtok le
szavazatot, akkor az érvénytelen szavazatnak minősül. Úgyhogy a maradék 4 névből szeretném,
hogyha 3 nevet választanátok, és kérlek szépen, hogy abba a dobozba dobjátok be, ami a Csabánál van.
Négy névből három.

Nagy Csaba:
Akkor egy kis figyelmet kérnék. Megvannak az eredmények. És akkor abban a sorrendben mondanám,
ahogy a listán is szerepelt. Dr. Fiák István 16 szavazatot kapott, Körmendi Edit 39 szavazatot kapott,
Némethné Judit 29 szavazatot kapott, és Sváb Dorottya pedig 33 szavazatot. Tehát akkor ebből
következik, hogy Körmendi Edit, Némethné Judit és Sváb Dorottya a Felügyelő Bizottság tagjai.

Pető Tibor:
Gratulálok az elnök úrnak és a tagoknak. Főleg az elnök úrnak. Megállapítom, hogy a mai nap
valamennyi napirendi pontban érvényes és eredményes határozatot hoztunk. Nem is csak érvényest
és eredményest, hanem egyhangút. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a munkát és azt, hogy
képviselték az egyesületüket. Én ezúton is szeretném megköszönni mind az Emberi Erőforrások
Minisztériumának, mind a MOB-nak azt a támogatást, amit az elmúlt évben nyújtott. És akkor, hogy
mehessünk, további szép napot, jó éjszakát kívánok!

Kmf.
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A közgyűlés befejezve, a jegyzőkönyv lezárva.
Kmf.
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