JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Evezős Szövetség 2019. december 4-én, 17:30 órai kezdettel megtartott elnökségi
üléséről
Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti nagytárgyalóterem
17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Herkules János, Deák Csaba, Székely
Balázs
Pető Tibor levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket.
177/2019 (2019.12.04) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők:
Deák Csaba, Herkules János (6/6, egyhangúlag elfogadva)
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyek előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi
pontokhoz további napirendi pontok felvételét javasolja a főtitkár.
1. Versenybírók kijelölése
2. Egyebek
178/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Napirend elfogadása a kibővített napirendi pontokkal (6/6,
egyhangúlag elfogadva)
1. Napirendi pont: Tájékoztatás - Szántó Éva (Elnöki tanácsadó)
Az Elnökség meghallgatta a főtitkár meghívására jelenlévő Szántó Éva, elnöki tanácsadó tájékoztatóját a
soroksári Duna-ágra tervezett Dunai Evezős Központról. Az elmúlt időszakban felmerültek aggodalmak a
komplexum megvalósulása kapcsán, de megnyugtató válaszok érkeztek, amely szerint egybevág az a MESZ
elképzelése a megváltozott városvezetéssel. Folytatódik a beruházás tervezése, az engedélyes tervek már
megvannak, jelenleg a fejlesztéshez kapcsolódó épületek kiviteli tervei készülnek. Az ülésen tisztázták a
tagok, hogy az új szövetségi irodáknak is helyet adó épületnek 22 fős tárgyaló terme legyen. Az Elnökségi
tagok egyetértettek abban, hogy a központ üzemeltetésével kapcsolatban a MESZ Elnöksége igyekszik
olyan álláspontot kialakítani, amely a területen lévő kluboknak és szövetségnek is megfelelő. Külön
üzemeltetési koncepció kialakítása szükséges a parti létesítményekre és a vízfelületre vonatkozóan.
Fontosan az innovatív ötletek.
Szántó Éva, ismertetőjében a sportág nemzetközi helyzetére is kitért, emlékeztetett a Nemzetközi Evezős
Szövetség (FISA) törekvésére, melynek célja, hogy a 2024-es és 2028-as ötkarikás játékokon is
megmaradjon az evezős sportágban résztvevők száma és hogy a sportág biztos szereplője legyen az
olimpiai programjának.
Felmerült a tengeri evezés bevonása az olimpiai programjába. Ennek akár előszele lehet, hogy a 2022-es
dakari (Szenegál) Ifjúsági Olimpián a hagyományos verseny helyett a tengeri evezés szerepelhet. A döntést
részint kényszerűség szülheti, hiszen Dakarban nem áll rendelkezésre síkvízi pálya. Ugyanakkor jelenleg a
2028-as olimpiának otthont adó Los Angeles kapcsán is vannak kérdőjelek, mivel a helyszín csak 1500
méteres pályával rendelkezik. Elképzelhető, hogy ezen a távon rendezik a versenyeket.
A levezető elnök megköszöni Szántó Évának a tájékoztatást.
Beszámoló közben Varga Tamás és Lőrinczy Péter elnökségi tagok megérkeznek, Deák Csaba elmegy.

Az elnök kérésére az utolsó napirendi pont tárgyalása következik.
2. Napirendi pont: 1 Mrd Közbeszerzés – zárt napirendi pont
179/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúan elfogadja, hogy az 1 Mrd támogatásból
beszerzésre kerülő hajók közül a klubok LaszloBoat igényeit megrendeli.
Pető Tibor eltávozik.
3. Napirendi pont: 2020. évi Versenynaptár elfogadása
Főtitkár előzetesen megküldte az Edzőbizottság által is javasolt 2020.évi versenynaptárt. Nyitott kérdés
volt, az Evezős Diákolimpia, az Evezős MEFOB időpontjának és helyszínének megválasztása, illetve, hogy
a májusi hónap túlzsúfolt a versenyek tekintetében. Ezenkívül napirendre került egy régóta fennálló
probléma megoldásának szükségessége, miszerint a serdülő korú versenyzők részére az OB-t követően a
következő év tavaszáig nincs 2000 m-es verseny. Javaslat volt, hogy a FEC vagy a CSEK verseny kerüljön át
őszre. Az Elnökségi tagok hosszas egyeztetését követően elfogadták a 2020.évi versenynaptárt, azzal a
megoldással, hogy a FEC verseny májusról júniusi időpontra kerül (Budapest Bajnokság időpontjára) és a
Budapest Bajnokság pedig szeptemberre. Ezen verseny keretein belül kerül megrendezésre a Diákolimpia
és a MEEFOB is.
180/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a MESZ 2020. évi
versenynaptárát.
4. Napirendi pont: 2020. évi Evezős Ergométeres Országos Bajnokság és MEFOB megrendezésére
vonatkozó pályázat elfogadása
Főtitkár tájékoztatást adott a megrendezésre beadott pályázatokat illetően. Pályázatot adott be a TTVE,
MVSE, GYAC és a Prémium Média & Sport Management Zrt., Career Sport Management Kft. A pályázatok
közül a két utóbbiról szavazott az elnökség, mert az MVSE nem tudja a versenynaptárban megadott
időpontban megszervezni a versenyt, a TTVE pedig semmilyen anyagi hozzájárulást nem tud az esemény
megszervezéséhez adni. A GYAC illetve a Prémium Média & Sport Management Zrt., Career Sport
Management Kft. pályázatában megegyeztek a hozzájárulásra vonatkozó felajánlások de az elnökség az
„új szereplő” pályázatát preferálta egyrészt az új helyszín (Székesfehérvár) miatt illetve a 2 cég profiljára
(kommunikáció, marketing) hivatkozva, bízva abban, hogy ez által többek között nagyobb publicitást kap
az esemény.
181/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség 5 igen és 1 nem (Cseh Ottó) támogatja a Prémium
Média & Sport Management Zrt. és a Career Sport Management Kft pályázatát a 2020. évi Evezős
Ergométeres Országos Bajnokság és MEFOB meg szervezésére vonatkozóan. Cseh Ottó a GYAC
pályázatát támogatta.
Lőrinczy Péter eltávozik.
5. Napirendi pont: SZMSZ Módosítás – Edzőbizottság taglétszám
182/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja az SZMSZ 14/A § pontjának
módosítását az Edzőbizottság taglétszámra vonatkozóan. A jelenlegi 7+2 helyett, 4+1-re módosul a
létszám, ahol a 4 főt az éves edzői fórumon résztvevő edzők jelölik ki, 1 főt pedig az elnökség.

6. Napirendi pont: Edzőbizottság tagjainak jóváhagyása
183/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja az Edzői Fórumon kijelölt
Edzőbizottsági Tagokat (Alföldi Zoltán/para szakág, Mácsik Miklós/élversenyzők, Saáryné Pető
Tímea/női versenyzők, ifj. Pergel László/utánpótlás).
184/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag támogatja Vanczák Gergely javaslatát és
jóváhagyja Dani Zsolt Edzőbizottsági tagságát.
7. Napirendi pont: Versenybírók kijelölése
185/2019 (2019.12.04) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag jóváhagyja a Versenybíró bizottság
felterjesztését és versenybírónak nevezi ki Kiss Gábort, Fehérvári Imrét, Toplak Rolandot, Abonyi
Tímeát valamint Varga Verát.

