H.száma

Határozat szövege
Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2019. június 18-án, az MSH IV. emeleti nagy tárgyalótermében
17:00-kor jelen vannak: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Cseh Ottó, Székely Balázs, Varga Tamás, Lőrinczy Péter
Szervek megválasztása

2019/108
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja az
jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála
elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv jegyzőkönyvhitelesítő: Cseh Ottó
hitelesítőit.
jegyzőkönyvhitelesítő: Székely Balázs

Napirendi pontok elfogadása
2019/109
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja az
elnökségi ülés napirendi pontjait a módosításokkal.

1. Létesítményfejlesztés
2. Stratégiai Feladatok ellátása
3. Versenybíró kijelölés - versenybíró bizottság előterjesztése
4. Masters Bizottság - bizottsági vezető visszahívása
5. Duna Sportklub szerződése
6. Csongrádi VSE panasz
7. Mészáros Judit - CDJ Technikai tanácsadó jelölése
8. MOB "Magyar Csapat" tag kijelölése

1. Létesítményfejlesztés

2019/110
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja,
hogy a 2019. június 30.-ig benyújtásra kerülő
koncepció terveket 2019. július 3.-án áttekinti az
elnökség és kiválasztja a megvalósításra kerülő
változatot azzal kitétellel, hogy 2019. július 31.-ig az
engedélyes terveknek is el kell készülnie.

Pető Tibor jelzi, hogy a jelen elnökség mandátuma 2020 október hónapban lejár és szeretné ha a MESZ telepét (Sirálytelep) érintő folyamatban lévő és tervezett fejlesztések ezzel együtt a támogatási összeg felhasználása és elszámolása erre
az időszakra megtörténne. Ezért javasolja, hogy a koncepció tervek 2019. június 30.-ra készüljenek el és július elején az
elnökség hozza meg a határozatát azzal kapcsolatban, hogy mely terv kivitelezését támogatja. Felhívja a figyelmet arra is,
hogy a koncepció tervet az Önkormányzattal egyeztetni kell és csak az Önkormányzat véleményeztetését követően lehet
a projektbe belevágni. Ha július elején megtörténik a döntés, július végére közbeszerzési kiírásra kész állapotba kell, hogy
kerüljenek a tervek. Vanczák Gergely egyetért és megerősíti, hogy az Optisol Kft-én kívül Ékes Márton is elkészít egy
koncepció terve a megváltozott igények figyelembevételével. Székely Balázs jelzi, hogy a multifunkciós pálya építése
remélhetőleg a nyárfolyamán elkezdődik. Javasolja a terület kiszabályoztatását, melyet Pető Tibor hosszadalmas volta
miatt ellenez. Vita közben Jakócs György megérkezik.

Pető Tibor eltávozik
2. Stratégiai feladatok ellátása

2019/111
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

2019/112
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat
2019/113
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja,
hogy Varga Tamás, Lőrinczy Péter és Vanczák Gergő
2019. augusztus közepéig feltérképezik és javaslatot
tesznek arra vonatkozólag, hogy a Tata-i és
Esztergom-i klubok létszám növelését milyen
programmal kívánják megvalósítani. Az elnökség a
program megvalósítására 2,5-2,5 M különít el KSF
Szervezetfejlesztési támogatásból.

A közgyűlés 2018. május 25-én fogadta el a MESZ Stratégiáját a 2018-2028-as időszakra. A stratégia 3 legfontosabb pontja
a létszámnövekedés elérése, a sportág népszerűsítése és az eredményesség növelése. A stratégia 6. fejezetében a
közgyűlés elfogadta, hogy mind a MESZ mint a klubok saját szintjükön a beavatkozási területekhez és eszközökhöz
konkrét határidőket, mérhető előrehaladási mérföldköveket rendel, azokat akciótervekbe csoportosítja és ezek mentén
meghatároz egy-egy időszakra részfeladatokat. Az Elnökségnek a startégiában foglalt célok elérése érdekében
feladatokat, felelősöket szükséges kijelölnie. Az egyik legfontosabb stratégiai terv a létszám növelése, új klubok
léterhozása. Főtitkár tájékoztat, hogy a déli országrészben (Kaposváron és Pécsen) egyeztetések zajlanak a helyi
Önkormányzattal és az egyetemmel egy esetleges együttműködésről, mely keretén belül evezős klub jönne létre a közeli
tavakon (Deseda-tó, Orfű). Székely Balázs javasolja, hogy a MESZ támogassa illetve nyújtson segítséget a kluboknak az
OKJ-s edzőképésben, a motorcsónak jogosítvány és E-kategóriás jogosítvány megszerzésében illetve véleménye szerint
nem csak a fent említett területen hanem több helyen kellene új klub létrehozásával próbálkozni. Felkéri Jakócs Györgyöt,
hogy a hajóbank létrehozásában működjön közre. Lőrinczy Péter javasolja, hogy a műhelytámogatás jobban
támaszkodjon a tényleges létszámadatokra. A jelen lévő elnökségi tagok hosszas egyezkedést és ötletelést követően
megállapodnak abban, hogy a jelen klubok közül a "leszakadó" Tata és Esztergom számára is közvetlen anyagi és szakmai
segítséget nyújtsanak. Varga Tamás feltérképezi az említett klubok "igényeit" és Lőrinczy Péterrel valamint Vanczák
Gergővel 2019. augusztus közepéig koncepció tervet dolgoznak ki a létszámnövelési program javaslatukra vonatkozóan. A
MESZ 2.5-2.5 M Ft összeget különít el a feladat megvalósítására.

3. Versenybírói kijelölés
A MESZ Elnöksége egyhangúlag jóváhagyja (6/6)
Kerekes Kornél országos versenybírói minősítését.

A MESZ Versenybíró Bizottsága indítványozza Kerekes Kornél versenybíró országos minősítését a Magyar Evezős
Szövetség Elnökségénél.

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) óváhagyja Kup
Katica versenybírói kinevezését.

A MESZ Versenybíró Bizottsága felterjeszti Kup Katicát a Magyar Evezős Szövetség Elnökségéhez versenybírói kinevezése
végett.

4. Masters Bizottság - bizottsági vezető visszahívása
2019/114
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége nem fogadja el (6/6) Teiszler
Ferenc lemondását a Masters Bizottság vezetői
poziciójáról és kéri, hogy fontolja meg döntését.

A MESZ Masters Bizottságának elnökség által kinevezett vezetője, Teiszler Ferenc lemondó nyilatkozatát május 30.-án
küldte meg az irodának hivatkozva arra, hogy határidőre nem küldte meg a MESZ-nek a 2018. évi Masters Bizottsági
beszámolót. A MESZ Elnöksége nem támogatja lemondását, kéri, hogy fontolja meg döntését és javasolja, hogy a
következő elnökségi ülésen meghívottként legyen jelen.

2019/114
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége nem fogadja el (6/6) Teiszler
Ferenc lemondását a Masters Bizottság vezetői
poziciójáról és kéri, hogy fontolja meg döntését.

A MESZ Masters Bizottságának elnökség által kinevezett vezetője, Teiszler Ferenc lemondó nyilatkozatát május 30.-án
küldte meg az irodának hivatkozva arra, hogy határidőre nem küldte meg a MESZ-nek a 2018. évi Masters Bizottsági
beszámolót. A MESZ Elnöksége nem támogatja lemondását, kéri, hogy fontolja meg döntését és javasolja, hogy a
következő elnökségi ülésen meghívottként legyen jelen.

5. Duna Sport Klub szerződése
2019/115
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) támogatja a
Neptun Vizisport Nonprofit Kft és a Duna Sport Klub
között létrejött telep bérleti szerződés felmondását,
2019. december 31.-i hatállyal.

A Duna Sport Klub és Neptun Vizisport Nonprofit Kft között 2017. november 9-én létrejött, a Sirály-telep használatára
vonatkozó határozatlan idejű szerződésben foglaltak szerint, a felek jogosultak a szerződést 6 hónapra indoklás nélkül
felmondani. A tervezett létesítményfejlesztési beruházások és a hajópark nagyságának várható növekedése indokoltá
teszi a szerződés felmondását. A MESZ Elnöksége egyhangúan egyetért azzal, hogy 2019. december 31.-i hatállyal mondja
fel a Neptun Kft. a bérleti szerződést.

nincs határozat

A Csongrád VSE-ben észlelt problémák kapcsán az előző elnökségi ülésen meghozott döntés alapján Pető Tibornak kellett
Petrity Rudolffal egyeztetnie. Az azóta eltelt időszakban panasz érkezett Petrity Rudolffal kapcsolatban egy sportolótól
(levél mellékelve). Elnökség egyhangú véleménye, hogy ezt a klubnak belügyként kell kezelnie, nem MESZ Elnökségi
hatáskör. Javaslat, hogy a panasztevő a klub Elnökéhez forduljon. Elnökségi tagok további javaslata, Petrity Rudolf
meghívása a következő elnökségi ülésre.

6. Csongrádi VSE panasz

2019/116
(06.18.)
számú
elnökségi
határozat

7. Mészáros Judit - CDJ Technikai delegált jelölése
A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja
Mészáros Judit CDJ Technikai Tanácsadói pozicióra
történő jelölését.

A Jeunesse Kupa szervezetének technikai tanácsadó poziciója megüresedett. A CDJ meghirdette a poziciót, a
megüresedett helyre a jelöléseket 2019. június 30.-ig lehet beküldeni. Mészáros Judit jelezte szándékát, hogy jelentkezne
a technikai tanácsadói pozicióra.

8. MOB "Magyar Csapat" tag kijelölése
nem szükséges határozat

A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége 2019. május 8-i ülésén döntést hozott az állandó Magyar Csapat létrehozásáról.
Ennek elsődleges célja a sportolók és a Magyar Olimpiai Bizottság jogi és sportszakmai kapcsolatának megerősítése,
részben az olimpiai eseményekhez kötődő akkreditációs, nevezési, egyéb adminisztratív és szervezési feladatok
megkönnyítése, részben pedig ezen eseményekkel kapcsolatos sportolói jogok és kötelezettségek rögzítése érdekében.
A megadott kritériumok alapján (A legutóbbi Olimpián/ a tárgyévben/ a tárgyévet megelőző két naptári évben VB-n vagy
EB-n 1-8. helyezést ért el) a 2018. évi EB-n női kormányos nélküli kettesben Polivka - Krémer egység érte el a Magyar
Csapatba kerülés lehetőségét.

