JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Evezős Szövetség 2020. január 09-én, 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli
elnökségi üléséről
Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti ovális tárgyalóterem
17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Herkules János, Deák Csaba, Székely
Balázs, Varga Tamás
Pető Tibor levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket.
01/2020 (2020.01.09) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők:
Deák Csaba, Herkules János (7/7, egyhangúlag elfogadva)
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyek előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi
pontokhoz további napirendi pontok felvételét javasolja a főtitkár.
1. 1 Mrd támogatás – klubhajó beszerzés
2. Tokió Olimpia – akkreditációs lista elfogadása
3. 2020. évi Közgyűlés időpontjának elfogadása
02/2020 (2020.01.09) sz. határozat: Napirend elfogadása a kibővített napirendi pontokkal (7/7,
egyhangúlag elfogadva)
1. Napirendi pont: Szakmai kérdések
Vanczák Gergely szakmai alelnök ismertette a helyzetet. Robert Sens szakmai igazgató 2020. január 1-el
felmondta a MESZ és közte létrejött megbízásos szerződést arra hivatkozva, hogy a német szövetségben
olyan feladatott kapott amely kizárja azt, hogy bármely más országban tisztséget vállaljon. Az alelnök
szerint a legfontosabb azt eldönteni, hogy maradjon a jelenleg érvényben lévő szakmai struktúra és
pályázatot írjon ki az elnökség a megüresedett pozícióra vagy változtasson rajta az elnökség. Személy
szerint nem változtatna rajta és a jelölő tanácsba az Edzőbizottság vezetőjét Dani Zsoltot javasolja
beválasztani.
Varga Tamás nem javasolja, hogy pályázat keretein belül új ember kerüljön a jelölő bizottság élére, mert
véleménye szerint új ember, új felkészülési tervet, más koncepciót és szakmai megoldásokat vonhat maga
után. A jelenlegi szakmai struktúra meghagyásával egyetért, viszont nagyon fontosnak tartja, hogy legyen
megválasztva és megnevezve a végső döntéshozó személye. Javaslata az, hogy Vanczák Gergely vegye át
a megüresedett szakmai döntéshozó helyét, mint szakmai alelnök.
Cseh Ottó egyetért az előtte szólókkal, meghagyná a struktúrát változatlanul és mindenképpen ki kell
jelölni azt a személyt, aki a végső döntéseket meghozza szakmai kérdésekben.
(Lőrinczy Péter megérkezik)
Vanczák Gergely, amennyiben úgy dönt az elnökség, hogy ő legyen ez a személy, természetesen vállalja,
de csak és kizárólag elnökségi jóváhagyással.
Székely Balázs nem ért egyet az előtte szólókkal. Véleménye szerint a szövetségi kapitányok rendelkeznek
azzal a kompetenciával, hogy szakmai kérdésekben döntést hozzanak (pl. csapatkijelölés), ők a „szakma
csúcsa”. Végzettségük, tapasztaltuk meg van hozzá, és szövetségi kapitány pozíciójukat pályázattal
nyerték el, mely pályázat során a döntéshozói feladatot és felelőséget is vállalták. A szakmai alelnök
véleménye szerint ezzel szemben nem „szakmai ember”, a kapcsolattartó a szakmai stáb és az elnökség

között, de nem egyszemélyi szakmai döntéshozó. Az Edzőbizottság vezetőjének bevonásával a jelölő
tanácsba egyetért, de a felelőséget mindenképpen a szövetségi kapitányokra terhelné.
Varga Tamás ezzel a javaslattal és adott esetbe döntéssel úgy érzi súlytalanná válna a Jelölő Bizottság.
Funkcióját vesztettnek és feleslegesnek tartja.
Székely Balázs nem teljesen ért egyet Varga Tamással mert a Jelölő Tanács konzultációs jelleggel
segíthetné a végső döntéshozó munkáját.
Pető Tibor alapvetően egyetért Székely Balásszal de a MESZ elött álló feladatok (pl. Olimpiai kvalifikáció)
nem ért egyet javaslatával, illetve megkérdőjelezi a szövetségi kapitányok teljes klub függetlenségét a
döntések tekintetében. A struktúra változatlan hagyásával ért egyet.
Varga Tamás: mi történik abban az esetben, ha az Edzőbizottság vezetője nem vállalja a Jelölő Tanácsi
tagságot?
Vanczák Gergely ebben az esetben Székely Balázst javasolja a Tanácsba.
Székely Balázs ezt a személyt csak konzultáció jelleggel javasolja a Tanácsba.
Pető Tibor szerint ez maga után vonja a struktúra megváltoztatását, ezzel Székely Balázs egyetért. Külföldi
szövetségi kapitányt nem alkalmazna a jövőben sem.
Varga Tamás megerősíti azt a véleményét azzal kapcsolatban, hogy az olimpiai kvalifikációig fennálló
időszak nagyon rövid, nem szerencsés a szakmai berendezkedésen változtatni, mindössze le kell
koordinálni a már elfogadott szakmai tervet. Ezért továbbra is a szakmai alelnököt javasolja a döntéshozói
pozícióra. Véleménye szerint a szövetségi kapitány adott esetben változtatna a pótkvalifikációs
programon.
Pető Tibor elfogadásra teszi fel a határozati javaslatokat:
03/2020 (2020.01.09) sz. határozat: Az elnökség 1 nem (Székely Balázs) és 7 igen szavazat mellett
megerősíti az érvényben évő szakmai struktúrát
04/2020 (2020.01.09) sz. határozat: Az elnökség 1 tartózkodás (Deák Csaba) és 7 igen szavazat mellett
Szierer János szövetségi kapitányt jelöli ki a Jelölő Tanács élére.
2. Napirendi pont: 1 Mrd támogatás – klub hajó beszerzés (zárt napirendi pont)
Az Elnökség ismételten megerősíti korábbi döntését, hogy az Elit hajó kategóriában a LaszloBoat hajókat
közvetlen megrendeléssel megrendeli, a többi hajó márka esetében verseny újra nyitást kezdeményez. A
klub hajó kapcsán az A és B kategóriás klubhajókat közvetlen megrendeléssel megrendeli, a C
kategóriában érintett klubokat konzultációra hívja és ezt követően közvetlen megrendeléssel megrendeli
a hajókat.
3. Napirendi pont: Tokiói Olimpiai Játékok akkreditációs lista elfogadása
05/2020 (2020.01.09) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja az akkreditációra javasolt
sportolókat, sportvezetőket és csapatkisérő egészségügyi személyzetet.
4. Napirendi pont: 2020. évi Közgyűlés időpontjának kijelölése
06/2020 (2020.01.09) sz. határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadja a 2020. évi Közgyűlés
időpontját, amely 2020. május 26.

