
 

 

JEGYZŐKÖNY 

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

üléséről. 

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

17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Jakócs György, Herkules János, Varga 

Tamás, Székely Balázs, Lőrinczy Péter, Deák Csaba 

Pető Tibor, levezetőelnök megnyitja az ülés, köszönti a jelenlévőket.  

154/2019 (2019.10.22) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála (9/9, egyhangúlag elfogadva) 

155/2019 (2019.10.22) sz. határozat: jegyzőkönyvhitelesítők: Deák Csaba, Herkules János (9/9, 

egyhangúlag elfogadva) 

A napirendi pontok kiküldésre kerültek. Főtitkár további napirendi pontokat javasol: 

- SZVE Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelem elfogadása 

- FEC Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelem elfogadása 

- MOB – Eredményességi juttatás 

156/2019 (2019.10.22) sz. határozat: napirendi pontok a módosítással egyhangúlag elfogadásra kerültek 

(9/9). 

1. Napirendi pont: High Performance Team 2019. évi Szakmai beszámoló 

Robert Sens – Lőrincz Attila fordításában egy 90 perces prezentációt tart a High Performance Team 

2019. évi munkájáról és az elért eredményekről. A prezentáció teljes anyaga mellékletben 

megtalálható. 

Főbb részei: 

➢ Edzésterv és edzéslátogatás monitoring (dropbox) 

➢ Edzőtáborok 

➢ Kommunikáció és egyeztetések módja, szakmai tanácsadás módja (pl. FB csoport, email) 

➢ Kimutatások, statisztikák 

➢ hibák 

➢ Tokyo 2020 esélylatolgatás 

Jakócs György 18:51-kor elmegy. 

Székely Balázs: problémája, hogy Robert Sens nem a munkaköri leírásában foglaltak szerint végezte 

munkáját. Javaslata a státusz és feladatkör módosítása szakmai tanácsadóra. 

Pető Tibor: kifejezi elégedettségét a beszámolóval kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartja, hogy 

Robert Sens tanácsait hallgassa meg, fogadja meg és higgyen benne az elnökség és a szakma. 

Ficsor László: az elmondottakhoz az alábbiakat fűzi hozzá: Az ifi EB értékelése hiányos, az egyes 

versenyszámoknál az indulók száma, csapatok nincsenek feltüntetve csak az eredmények. Kiemeli, 

hogy az ifi női 2x esetén az eredményt olyan szempontból ki kell egészíteni, hogy Galcsó Flóra 3 héttel 

a szívműtétjét követően vett részt a versenyen. Az ifi VB csapatkijelölése az EB eredmény alapján 

történt, a magas költségek miatt korlátozott számban tudtak edzők csapataikkal utazni és az EB 

eredmények alapján a NI1x edzője és ő a NI2x csapat edzőjeként nem utazhatott a versenyre. A 

szakmai döntéshozóknak és az Elnökségnek figyelembe kellett volna venni, hogy az EB eredmény az 



 

 

azt megelőző szívműtét miatt véleménye szerint a vártnál gyengébbre sikerült. A csapatkijelölésről 

edzőbizottságnak megküldött tájékoztató anyagból értesült, szerinte a kommunikáció nem megfelelő 

volt. 

Robert Sens: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy hosszan egyeztetettek a csapatokról, különös tekintettel 

az edzőkre. A forrás korlátozott volt, döntést kellett hozni. Az EB eredmény és az egységre (1x kontra 

2x) való tekintettel végül az 1x edzőjét javasolták az elnökségnek. Rámutat azonban arra is, hogy 

Vanczák Gergely a DNHE Elnöke többször is felajánlotta, hogy egyéni támogatásával kiutazhat a 

versenyre a csapattal, melyet Ficsor László nem fogadott el. 

Ficsor László: A kiválasztási elvvel van problémája, ezt kérdőjelezi meg.  

Robert Sens: a kiválasztás szakmai alapon történt. A legesélyesebb csapat edzői mentek. Az 1x az EB 

eredmény alapján esélyesebb volt és nehezebb 1x-ben jó eredményt elérni. Egyéb szempontokat 

(korlátozó, befolyásoló tényezők pl. szívműtét) nem lehet figyelembe venni mint az eredmények. 

Elismeri, hogy az információ áramlás terén lehet fejlődni. Együtt érez Ficsor Lászlóval, jómaga is volt 

ilyen helyzetben, de ezeket a döntéseket el kell fogadni.  

Ficsor László: Robert Sens kérésére levezeti, hogy véleménye szerint miért ért volna el jobb helyezést 

a csapat, ha ő jelen van. Nem ért azzal egyet, hogy az előző elnökségi ülésen a várhatóan elért VB 

helyezésért (8. hely) járó pontot nem ítélte meg az elnökség a csapatnak és edzőnek. Ő mindent megtett 

itthonról, amivel támogatni tudta csapatát. 

Varga Tamás: fikciónak tartja, minden futam egy külön, új verseny. Kifejezi sajnálatát az egész 

elnökség nevében, szerencsétlennek és sajnálatosnak tartja a történteket, de el kell fogadni. Sajnos 

előfordulnak ilyen esetek.  

Robert Sens: javasolja, hogy a szakmai vezetéssel beszéljek meg, Ficsor László problémája nem 

elnökségi téma.  

Pető Tibor: Nem hozhat az elnökség olyan döntést, miszerint a csapat 8. lett a VB-n. Nagy 

valószínűség szerint a 12. helynél jobbak lettek volna, de ez fikció. Az eredményeket nem lehet 

elnökségi határozattal felülírni. A csapat teljesítményét elismeri az elnökség, a megfelelő jutalmat meg 

fogják kapni. 

157/2019 (2019.10.22) sz. határozat: Robert Sens (High Performance Team) szakmai beszámolóját 7 igen 

és 1 tartózkodás (Székely Balázs) mellet elfogadta az elnökség. 1 fő (Jakócs György) nem szavazott. 

2. Napirendi pont: SZVE Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelem elfogadása 

158/2019 (2019.10.22) sz. határozat: SZVE Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelmét 8 

igen mellett elfogadta az elnökség. 1 fő (Jakócs György) nem szavazott. 

3. Napirendi pont: FEC Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelem elfogadása 

159/2019 (2019.10.22) sz. határozat: FEC Létesítményfejlesztés műszaki tartalmi változás kérelmét 8 igen 

mellett elfogadta az elnökség. 1 fő (Jakócs György) nem szavazott. 

4. Napirendi pont: MOB Eredményességi juttatás 

Főtitkár tájékoztatta az Elnökséget, hogy a MOB-tól a nap folyamán kapott értesítést miszerint az ide 

vonatkozó Kormányrendelet szerint Preil/Gadányi U23 VB női 2x -ben elért III. helyezése után 



 

 

egyszeri eredményességi juttatásban részesül edzőjükkel együtt. Elnökségi döntés szükséges, a juttatás 

elosztásáról. 1 fő (Jakócs György) nem szavazott. 

160/2019 (2019.10.22) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag (8/8) elfogadja, hogy Preil Vivien 

és Gadányi Zoltána 240 000 Ft/fő összeget megkapják, illetve az edzőnek járó díjat (240 000 Ft) a felkészítő 

edzőnek Molnár Zoltánnak ítélik meg. 

5. Napirendi pont: 2019. évi Para szakmai beszámoló 

Nagy Gábor para szakágvezető prezentációban mutatja be a para szakág 2019. évi terveit és 

eredményeit. (lásd melléklet). 

Felhívja a figyelmet, hogy pillanatnyilag 7 egyesület foglalkozik para evezéssel vagy 

ergométereztetéssel. 2019-ben 6 szervezettel áll kapcsolatban és 3 eseményen próbált para sportolókat 

bevonni sportágunkba, de sajnos nagyon nehezen lehet integrálni őket. Tovább nehezíti a helyzetet, 

hogy a klubok nem „befogadók”. Az épületek a létesítményfejlesztési támogatások ellenére nem lettek 

akadálymentesen kialakítva. A látássérült sportolót csak a PETŐ SE fogadta be, a többi klub 

eltanácsolta őket. Nagyon fontosnak tartja, hogy az edzőképzésbe be legyen építve a para sportolók 

felkészítése. Felhívja a figyelmet arra is, hogy a MET által szervezett előadásokon nagyon kevés 

evezős edző vesz részt. Fontosnak tartja az edzők ez irányú képzését is. A novemberi evezős edzői 

fórumon pl. Litovecz Anna fog előadást tartani. 

Az olimpiai kvótára Pető Zsoltot látja egyedül esélyesnek, de idén további 6 sportolót sikerült bevonni.  

Véleménye szerint ez a létszám nagy mértékben nem bővíthető. A MESZ-nek jelenleg 3 para 

egypárevezős hajója van. Ezenkívül béreltek egy darab Filippi 1x hajót, ezenkívül minden eszközt 

megkaptak a szövetségtől, amit igényeltek a felkészüléshez.  

2019-ben 2 fő végezte el a FISA által szervezett klasszifikációs szakember képzést. dr. Kokas Péter és 

Alföldi Zoltán. SZMSZ-t kell módosítani, hogy klasszifikálni tudjanak. 

Varga Tamás: eredményekről és adatokról kinek riportál év közben? 

Nagy Gábor: Szierer Jánosnak, de az adatokat tartalmazó dokumentum mindenki számára elérhető év 

közben is. Para edzők folyamatosan ebből tájékozódnak. Aki érdeklődik azzal megosztja az 

elérhetőséget. 

Varga Tamás: szakmai tervében szakágvezetőként azt vállalta, hogy toboroz. Véleménye szerint ehhez 

hozzá tartozik, hogy a befogadó klubokkal folyamatosan konzultál a lehetőségekről a toborzást 

megelőzően. Így a konkrét információk birtokában tud toborozni. Véleménye szerint Gábor munkája 

öncélú. 

Nagy Gábor: befejezi a beszámolóját. Ismerteti a nemzetközi eredményeket. Az olimpiai kvalifikáció 

nem sikerült, ezzel szemben az Ergo EB-n és VB-n valamint az INAS World Games-en szép 

eredmények születtek. Utóbbival kapcsolatban elismeri, hogy a részvétellel kapcsolatban az 

előterjesztést későn küldte meg. A jövőben figyel arra, hogy időben kerüljenek ki az előterjesztések.  

Székely Balázs: MESZ Telepet akadálymentesnek kell kialakítani, para evezős bázist, edzőket pedig 

para költségvetésből finanszírozni.  

161/2019 (2019.10.22) sz. határozat: Nagy Gábor 2019. évi para szakág szakmai beszámolóját 7 igen és 

1 tartózkodás (Varga Tamás) mellet elfogadta az elnökség. 1 fő (Jakócs György) nem szavazott  

Budapest, 2019. 10. 29. 

 

 

 


