H.száma

Határozat szövege
Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2019. április 01.-én, az MSH IV. emeleti nagytárgyaló termében
17:30-kor jelen vannak: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Cseh Ottó, Herkules János, Deák Csaba
Szervek megválasztása

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (5/5) jóváhagyja
2019/59 (04.01.)
az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a
számú elnökségi
jegyzőkönyv hitelesítőit.
határozat

jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála
jegyzőkönyvhitelesítő: Herkules János
jegyzőkönyvhitelesítő: Deák Csaba

Napirendi pontok elfogadása
A MESZ Elnöksége egyhangúlag (5/5) jóváhagyja az 1.
elnökségi ülés napirendi pontjait a
2.
módosításokkal.
3.
4.
2019/60 (04.01.)
5.
számú elnökségi
6.
határozat
7.
8.
9.
10.

MESZ Orvosi és Doppingellenes Bizottság
MESZ Edzés és Versenyszabályzat módosítása
MESZ Átigazolási Szabályzat módosítása - elnapolva
Sport XXI. Program 2019. évi szakmai és költségvetési terve
EMMI UP. Edzői program, személycsere
Kormányrendelet módosítási javaslat
2019. évi szabadidős és túraversenyek költségvetése
2019. évi közgyűlés időpont és helyszín kijelölése
Masters VB
Létesítményfejlesztés - elnapolva

17:45-kor megérkezik Székely Balázs
1. MESZ Orvosi és Doppingellenes Bizottság
A MESZ Elnöksége 5 igen és 1 tartózkodás
(Herkules János) mellett megszavazza dr.
Matusovits Andreát az Orvosi és Doppingellenes
Bizottság vezetőjének illetve dr. Kokas Péter, dr.
Csonka Csabát, dr. Györe Istvánt megerősíti
tagságában és Hornyik Józsefet bizottsági tagnak
2019/61 (04.01.)
választja.
számú elnökségi
határozat

A MESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának 14/M § pontja alapján a MESZ Orvosi és Doppingellenes Bizottságának
vezetőjét és tagjait az elnökség bízza meg és két évenként újraválasztja, mely esedékessé vált. A jelenlegi tagok: dr. Kokas
Péter (vezető), dr. Matusovits Andrea, dr. Csonka Csaba és Dr. Györe István. A jelenlegi bizottsági tagok megerősítették
bizottsági tagsági szerepüket. Az SZMSZ szerint maximum 5 fő lehet a bizottságban, amelyben legalább 3 főnek orvosi
háttérrel kell rendelkeznie. dr. Matusovits Andi továbbá javasolja, dr. Kator Miklós és Hornyik József bizottsági tagságát
illetve havi szintű bizottsági ülést. dr. Kator Miklós nem erősítette meg bizottsági tagsági szándékát. dr. Kokas Péter
javasolja, hogy az SZMSZ-ben a bizottsági tagság újraválasztása és/vagy megerősítése az olimpiai ciklushoz legyen igazítva.
Péter javasolja továbbá, hogy a bizottságnak a MESZ által fizetett státuszban lévő egészségügyi szakemberei ne legyenek
tagjai csak orvosi végzettségel rendelkező személyek . Állítása szerint ez a bizottság tagjai között szóbeli megállapodás
szerint pillanatnyilag így is van illetve hivatkozik arra is, hogy az eü személyek sűrűben, néha évenkénti gyakorisággal is
változnak a szervezetben. Abban az esetben ha az SZMSZ változtatással a bizottság Sport EÜ és Doppingellenes Bizottságra
változna, abban már bővített tagsággal, eü személyek részvételével is megalakulhatna a bizottság.

2. Versenyszabály módosítás
A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) elfogadja
Lőrincz Attila kijelölését a MESZ Edzés és
Versenyszabályzatának módosításával kapcsolatos
feladatok koordinálására illetve elfogadja, hogy a
2019/62 (04.01.)
soron következő rendes közgyűlésre a módosítási
számú elnökségi
javaslatot elő kell terjeszteni.
határozat

A Versenyszabályzat módosítás kérdése az elmúlt elnökségi üléseken többször el lett napolva. A Masters Bizottság
módosítási javaslatára vártunk ebben a kérdésben. Miután a Masters Bizottság kézhez kapott felvetéseinek egy nagyobb
része sportjogi és sportszakmai problémákat is felvet, ezeket az érintett bizottságok és szakemberek megkérdezése nélkül
nem tanácsostárgyalni. Ezenkívül a versenyszabály egyéb az edzőbizottság által javasolt módosításai dr. Nagy-Juhák István
szerint továbbra is félreértelmezésekre adhat okot illetve a jelenlegi szabályzatnak nincs szabályzat jellege (mellékelve a
legutolsó, megjegyzésekkel ellátott változata a szabályzatnak). Ezentúl a mai napon Geréby Zsuzsa is küldött további
javaslatokat.
A fentiek
alapján egy felelős személy kijelölése javasolt, aki a soron következő elnökségi ülésre az érintetekkel történő egyeztetést
követően véglegesíti és az elnökség elé terjeszti a módosítási javaslatot.

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a Teiszler Ferenc a Masters Bizottság vezetője tájékoztatást ad az Edzés és Versenyszabályzat módosításához kapcsolódó, a
Masters versenyek handicap lebonyolítási
Masters versenyek lebonyolítását érintő handicap rendszer esetleges eltörlésének és a nemzetközi FISA rendszer
rendszerének eltörlését és a FISA verseny
visszaállításának kérdésköréről. A Bizottság hosszan tárgyalta az ügyet, a tagszervezeteken keresztül a tagságot is
visszaállítását.
Díjazás
esetén
jóváhagyja
azt
az
megkérdezték. A tagság nagyon nagy többségben a handicap rendszer eltörlése mellett van ezzel szemben a Masters
2019/63 (04.01.)
elvet
miszerint
2
induló
esetén
az
első,
3
induló
Bizottság 5 tagja közül 2-2 arányban voksoltak a jelenlegi lebonyolítási rendszer megváltoztatása mellett és ellene (1 fő nem
számú elnökségi
esetén az első kettő, 4 vagy többinduló esetén az 1- szavazott). Vanczák Gergely hivatkozva a 2019. évi Masters VB-re, ahol a FISA lebonyolítási rendszer szerint zajlik az
határozat
3 helyezet részesüljön díjazásban.
értékelés javasolja, hogy a hazai versenyeket is e szerint a rendszer szerint bonyolítsuk le, azonban a díjazás a következő
képpen történjen: 2 induló esetén az első, 3 induló esetén az első kettő, 4 vagy többinduló esetén az 1-3 helyezet
részesüljön díjazásban.

A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) jóváhagyja az
a MESZ Edzés és Versenyszabályzat 20.2 pontjának
módosítását az alábbiak szerint: " Abban az
esetben, ha a cipő, vagy lábtartó nem marad a
hajóban, minden cipőnek vagy lábtartó
2019/64 (04.01.) szerkezetnek olyannak kell lenni, hogy az az evezős
számú elnökségi kézhasználata nélkül, vagy egyetlen gyors
határozat
kézmozdulattal megrántott szíj, vagy kioldó
szerkezet segítségével kioldható legyen."

dr. Geréby Zsuzsa a Versenybíró Bizottság vezetője jelezte, hogy a legutóbbi versenyszabályzat módosításakor egy mondat
véletlenül törlésre került. Kéri ennek visszaállítását hivatkozva arra, hogy ez nélkülözhetetlen a versenyek biztonságos
lebonyolításához. - MESZ Edzés és Versenyszabályzat, 20.2 pont
" Abban az esetben, ha a cipő, vagy lábtartó nem marad a hajóban, minden cipőnek vagy lábtartó szerkezetnek olyannak
kell lenni, hogy az az evezős kézhasználata nélkül, vagy egyetlen gyors kézmozdulattal megrántott szíj, vagy kioldó
szerkezet segítségével kioldható legyen."

3.
Nincs határozati javaslat
nincs határozat

Átigazolási szabály módosítás - elnapolva

A teljes, jogász által is véleményezett és jóváhagyott módosítási javaslat nem készült el. Következő elnökségi ülésre javasolt
halasztani.

4. Sport XXI. Szakmai program és 2019. évi költségvetési terv
2019/65 (04.01.) A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) elfogadja a
számú elnökségi Sport XXI. Program szakmai és 2019. évi
költségvetési tervét.
határozat

Lőrincz Attila és Székely Balázs előterjeszti a MESZ Sport XXI. Szakmai program és 2019. évi költségvetési tervét.

5. EMMI UP Edző Program - személycsere
A MESZ Elnöksége 5 igen, 1 tartózkodás (Székely
Lőrincz Attila és Vanczák Gergely Győrfi Fanni (KEK) helyett Preil Róbert (BEE) javasolja az EMMI UP Edző Programban való
2019/66 (04.01.) Balázs) mellett támogatja a személycserét - Győrfi részvételre 2019. április 1-től 2020. február 29-ig terjedő időszakra. A személycsere szakmai indoklásáról Lőrincz Attila és
számú elnökségi Fanni (KEK) helyett Preil Róbertet (BEE) - az EMMI Vanczák Gergő a helyszínen tájékoztat.
határozat
UP Edző Programban.

6. Kormányrendelet módosítási javaslat
A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) támogatja azt
az eredményességi juttatásra vonatkozó
2019/67 (04.01.)
kormányrendelet módosítási javaslatot, miszerint
számú elnökségi
az evezés sportágban az U23 VB és U23 EB
határozat
eredményei legyenek figyelembe véve.

A 200/2013 (VI.13) kormányredelet szerint a evezés sportágban az eredményességi támogatásra az ifi EB és az U23 VB
helyezettjei jogosultak (ez a kormányrendelet határozza meg az éves Gerevich-ösztöndíj keretet is). A sportágban történt
változásokra hivatkozva elnökségi hozzájárulás szükséges a kormányrendelet módosítási javaslat elindításához. A módosítás
a jelenlegi rendelet helyett az U23 VB és az U23 EB -re vonatkozna.

7. 2019. évi Szabadidős és túraversenyek költségvetése
2019/68 (04.01.) A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a A 2019. évi stabadidős versenyek költségvetését Mihály Tibor állította össze. A 2018. évi KSF UP támogatás
maradványpénzeiből javasolt 1.543.000 Ft-t erre fordítani a KEK-el kötött szerződés alapján. (Ez az összeg a KEK szabadidős
számú elnökségi 2019. évi szabadidős versenyek költségvetését.
evezés feladatainak ellátására fordított költségek egy részét fedezi).
határozat
A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a
2018. évi KSF UP maradványpénz kiutalását a KEK
részére, mely összeget a szabadidős evezésre
2019/69 (04.01.) fordít.
számú elnökségi
határozat

8.

MESZ 2019. évi Közgyűlése - időpont és helyszín kijelölés

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a A 2019. évi közgyűlés javasolt időpontja: 2019. május 23 (csütörtök) 17:00 óra; helyszín javaslat: Danubius Hotel Aréna
2019/70 (04.01.)
2019. évi közgyűlés időpontját - 2019. május 23
számú elnökségi
17:00 óra-, és helyszínét (Danubius Hotel Aréna).
határozat

9.
nincs határozat

Herkules János tájékoztat a VB szervezésének jelenleg, folyamatban lévő feladatairól

Nincs határozati javaslat

elnapolva

10.
nincs határozat

Masters VB

Nincs határozati javaslat

Létesítményfejlesztés

