
JEGYZŐKÖNY 

készült a Magyar Evezős Szövetség 2019. augusztus 22-én, 17: 30 órai kezdettel megtartott soron 

következő elnökségi üléséről. 

Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti nagytárgyaló 

17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Vanczák Gergely, Herkules János, Cseh Ottó, Székely Balázs, 

Lőrinczy Péter 

Pető Tibor, levezetőelnök megnyitja az ülés, köszönti a jelenlévőket. A napirendi pontok kiküldésre 

kerültek. Nincs további napirendi pont javaslat. 

135/2019 (2019.08.22) sz.  határozat: Napirend elfogadása (6/6, egyhangúlag elfogadva) 

136/2019 (2019.08.22) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők: 

Lőrinczy Péter, Herkules János (6/6, egyhangúlag elfogadva) 

1. Napirendi pont: Masters VB beszámoló 

Pető Tibor átadja a szót meghívott vendégnek, Buda Gergelynek (Canoe Kft. szerződéses partner 

megbízásában jelenlévő személy), hogy a Masters VB előkészületei munkáiról tartsa meg tájékoztató 

beszámolóját.  A beszámolót elfogadja az elnökség, határozat nem születik. 

18:00 óra Varga Tamás megérkezik. 

2. Napirendi pont: FISA Kongresszus – Szántó Éva beszámolója 

Elmarad a tájékoztatás. Éva külföldi tartózkodása miatt a táv-bejelentkezés nem jött létre. 

 

3. Napirendi pont: U23 VB csapatkijelölés és 
4. Napirendi pont GYAC U23EB – helyzetkezelés  

Vanczák Gergely Szierer János szövetségi kapitány távollétében, hivatkozva a kiküldött előterjesztésre 

tájékoztatja az elnökségi tagokat a részvételre javasolt csapatokról. A tájékoztatás során elsősorban 

az U23 VB-n résztvevő csapatösszetételhez képest kialakult változásokra tér ki.  

F4x helyett F2x lesz (Ács – Bácskai). Danó D Egyetemi EB-re megy, Szabó M 8+-ba ül be a szintén 

Egyetemi EB-n résztvevő Szlovák Rajmund helyett.  Ezáltal a F8+ összetétele is változik.  

F8+-ban Porvázsnyik P és Papp B tartalék és ezáltal F2-ban javasolt nevezni őket. 

N ks 2- részvétele javasolt mert a várható nevezési létszám miatt biztos pontszerző hely. Lőrincz Attila 

hivatkozva arra, hogy az egyik csapattag ifjúsági korú versenyző, mint szövetségi kapitány előzetesen 

tudnia kellett volna a javaslatról. Székely Balázs tájékoztat, az egység ugyan teljesítette a kiírt 

kritériumokat, de az egyik csapattagnak nincs ergo eredménye, pontszerzés szempontjából javasolt a 

részvételük. A költségvetésbe és a létszámban azonban előzetesen nem lettek tervezve. Az 

elnökségnek kérdéses, hogy F2- vagy a Nks2- részvétele javasolt-e jobban.  

Varga Tamás javasolja, hogy a Nks2- önköltségen vegyen részt a versenyen, és amennyiben 1-3 helyen 

végeznek, teljes költségvisszatérítést kapjanak.  

Fks2-: Szabó Bence részvételét nem támogatja egyesülete a GYAC helyette az azonos időben 

Svédországban megrendezésre kerülő Egyetemi EB-n szeretnék indítani. Vanczák Gergely és Cseh Ottó 

napok óta egyeztetésben áll Papp Oszkár szakosztályvezetővel. Szóbeli egyeztetést követően írásbeli 

megkeresés és kérelem is született, mely a GYAC vezetésének lett megküldve. Az egység 



egyértelműen érem esélyes az U23 EB-n. GYAC olyan megoldást szeretne, hogy mindkét versenyen 

vegyen részt a sportoló, de ez a megoldás semmilyen módon nem kivitelezhető. Az elnökségi tagok 

egyetértenek abban, hogy részvételük kulcsfontosságú az EB-n hiszen kormányrendelet módosítási 

kérelmünk is van az EMMI-nél arra vonatkozóan, hogy a Gerevich-ösztöndíj támogatás megítélésekor 

az ifi EB helyett az U23 EB eredményeit vegyék alapul, ezenkívül szerződéses kötelezettségük is van a 

MESZ irányában a sportolóknak. Székely Balázs nyomatékosítja, hogy az eset precedens értékűnek kell 

lennie. Cseh Ottó kéri az elnökségi tagokat, hogy gondolkodjanak azon, hogy mi történik akkor (milyen 

szankciókat alkalmazzon a szövetség) ha a GYAC minden érv és próbálkozás ellenére nem engedi el 

sportolóját. Székely Balázs javasolja – elnökségi tagok egyetértenek ebben-, hogy minden 

támogatástól (Műhely, SportXXL, LF, 1 Mrd-ből az eszközök) fossza meg a MESZ a GYAC-t illetve a 

következő évi válogatott csapatok kialakításánál mérlegelje, hogy GYAC-os sportolókat beválogasson-

e ha nem együttműködő a klub. Vanczák Gergő ezzel szemben csak az eredmény alapon megítélt 

támogatást vonná meg illetve a válogatottság megvonásával ért egyet. Pető Tibor nagyon súlyos 

szankciók alkalmazását javasolja, hogy mindenki számára precedens legyen. Vanczák Gergő és Pető 

Tibor javasolja, hogy egy levél kerüljön mielőbb megküldésre a GYAC Elnökségének címezve, 

amelyben a MESZ Elnöksége kéri a GYAC-t, hogy engedje el a sportolót az U23 EB-re ellenkező 

esetben a műhelytámogatástól a következő évben elesik a klub továbbá az elnökség mérlegeli a 

létesítményfejlesztés támogatás megvonását, valamint a GYAC-os sportolók válogatottba történő 

meghívását. Az elnökség elfogadja a javaslatot. 137/2019 (2019.08.22) sz. határozat. 

 

138/2019 (2019.08.22) sz. határozat, elnökség elfogadja az U23 EB-re utazó csapat kijelölését azzal 

a feltétellel, hogy női ks kettes, ha 1-3 helyen végez, részvételi költségvisszatérítést kap.  

 

Pető Tibor eltávozik. A levezető elnök Pignitzky Borbála. 

 

5. Napirendi pont: Robert Sense – szakmai beszámoló elnökségi időpont kijelölése 

Vanczák Gergely tájékoztat, hogy Székely Balázs kezdeményezésével egyetértve javasolja, hogy az 

elnökség jelölje ki Robert Sens részvételével tartandó szakmai évértékelő elnökségi ülésének 

időpontját. 

Székely Balázs kifejezi, hogy problémája van azzal Robert Sens szakmai igazgatóként nem vett részt 

egyetlen egy magyarországi versenyen a 2019.es szezonban. Neki kellene kijelölni a csapatokat, amely 

szintén nem történt meg. Balázsnak a problémája az, hogy nem a megbízásának megfelelő feladatokat 

végzi el. A Polivka – Krémer egységet az elmúlt 2 évben nem látta, edzővel nem tartja a kapcsolatot, 

a lányok által megküldött kérdésekre nem válaszolt. Szakmai tanácsadó titulus jobban megfelelne más 

feladatok megadásával, de azokat ténylegesen végezze el.  Varga Tamás nem támogatja a titulus 

elvételét, de a pozíciók pontosabb megadását igen. Vanczák Gergő nyomatékosítja, hogy tanácsadói 

posztot nem vállalná el ahogy a szövetségi kapitányi pozíciót sem.  

Balázs hosszan kritizálja az elnökség tagok, Robert Sens és az iroda tevékenységét. 

139/2019 (2019.08.22) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja, hogy a 2019. évi szakmai 

évértékelő elnökségi ülés időpontja 2019. október 22. legyen. 

 

 

 



6. Napirendi pont: 1 Mrd közbeszerzés 

Pignitzky Borbála főtitkár tájékoztat a folyamatban lévő közbeszerzési ügyekről. 

Vanczák Gergely tájékoztat a hajó/lapát közbeszerzési eljárás pillanatnyi helyzetéről, az 

ajánlattevőkről, kitér különös tekintettel az elit hajó kategóriában ajánlatot tevő 3 cég pályázatáról. 

Tájékoztat a nyertesekkel keretszerződés megkötését követő II. szakasz során lehetséges eljárásokról. 

Azaz a nyertesektől történő közvetlen megrendelésről 45M alatt, illetve 45M Ft felett a nyertesek 

közötti lehetséges verseny újra nyitásról. Vanczák Gergely kérdezi, hogy az elit hajó megrendelés 

esetén az Elnökség a klubokra bízza a megrendelés tárgyát vagy az elnökség saját hatáskörében 

végezze el. Főtitkár javaslata, hogy írásban nyilatkozzanak a klubok az árajánlatban megadott árak 

alapján, hogy a részükre megítélt összeget milyen típusú és márkájú hajók beszerzésére szeretnék 

felosztani. Lőrinczy Péter és Varga Tamás vállalja, hogy az elit hajó kategóriában igényt benyújtott 

klubok illetékesével egyenként leül és segítenek felosztani a rendelkezésre álló összeget a nyertes 

hajógyártók ajánlatait figyelembe véve. 140/2019 (2019.08.22) sz. határozat: Az elnökség 

egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 

 

Október 15 körül várható az eredményhirdetés, ezért október második felére lehet tervezni a 

konzultációkat. Vanczák Gergely nagyon fontosnak tartja, hogy a felosztásokat írják alá a klubok 

képviselői. Székely Balázs javasolja, hogy a beszerzéseket követően, ha esetleg van fennmaradó 

támogatási összeg, akkor az elosztásnál már ne a 2018 előtti 3 év eredményét, hanem 2019 -től 

visszaszámított 3 év eredményét vegyék alapul. 

 

A szövetségi hajók esetében Robert Sens a MESZ Elnökségére bízza, hogy melyik ajánlattevőtől rendel 

a szövetség. Az elnökség tárgyalja, hogy mely korosztályban, mely hajógyártótól rendelje a szövetség 

a válogatott részére. A MESZ Elnöksége javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a szövetség 

használatába, a válogatott számára kiadásra kerülő hajó egységek közül, mely egység mely 

hajógyártótól legyen megrendelve. 

 

7. Napirendi pont: Létesítményfejlesztés 

Vanczák Gergely tájékoztat a Sirály – telepet érintő létesítményfejlesztési egyeztetésekről. A tervező 

céggel (Optisol Kft) több egyeztetés történt. Az eddigi tervek szakmai szempontból nem lettek 

teljeskörűen át tekintve és véleményezve, erre hivatkozva, illetve az azóta történt változások (pl. hajó 

beszerzés) indokolják a tervek újra átgondolását és az újra tervezést. Néhány dologban döntést is kell 

hoznia az elnökségnek. Vanczák Gergely kitér arra is, hogy az igények alapján költségbecslést kér az 

Optisol Kft-től a különböző verziókra, hogy a megfelelő döntések meg tudjanak születni.  Cseh Ottó 

azt gondolja, hogy költség becslés alapján nem lehet megalapozott döntést hozni, fontosnak tartja az 

árazott és árazatlan költségvetést is, hogy további árajánlatokat is tudjanak kérni összehasonlítás 

végett. Az elnökségi tagok kérik az árazott és árazatlan költségvetést a továbblépéshez. Határozat nem 

születik.  

 

20:30-kor az ülésnek vége. 


