JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Evezős Szövetség 2020. március 11-én, 17:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli
elnökségi üléséről
Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti nagy tárgyalóterem
17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Lőrinczy Péter, Székely Balázs, Varga
Tamás, Herkules János
Deák Csaba és Jakócs György nincs jelen.
Pető Tibor levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket.
20/2020 (2020.03.11) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők:
Herkules János, Cseh Ottó (7/7, egyhangúlag elfogadva)
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyek előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi
pontok sorrendjében változást javasol, illetve további napirendi pont felvételét javasolja Vanczák
Gergely.
1. Egyebek
21/2020 (2020.03.11) sz. határozat: Napirend elfogadása a kibővített napirendi pontokkal (7/7,
egyhangúlag elfogadva)
1. Napirendi pont: Versenyzői Bizottság tagjainak megválasztása
Főtitkár tájékoztatása szerint a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége 2019. december 01-én jelölést
indított a Szövetség Versenyzői Bizottsági tagságára. A jelölés indításának oka a Bizottság és a jelenlegi
bizottsági tagok inaktivitása. A jelölés során az SZMSZ-ben meghatározott maximum 5 fős Bizottság
kialakítása volt a cél. A jelölési határidő 2020. január 31 volt. Határidőig 4 jelölés érkezett (mellékelve a
jelentkezések). Miután a Bizottság maximális létszámánál kevesebb jelölés érkezett így nem került sor
jelölt lista állításra és szavazásra az Ergométeres OB-n. A felhívás szerint a MESZ Elnöksége a szavazás
időpontja utáni elnökségi ülésen az öt legtöbb szavazattal rendelkező Jelölt bizottsági tagságáról dönt. A
Bizottság az Elnököt maguk közül jelöli ki és az elnökség hagyja jóvá személyét.
Az eddigi tagok írásban mondtak le Versenyzői Bizottsági tagságukról, ez alól kivétel Bártfai Péter, aki
évek óta inaktív és semmilyen kapcsolatunk nincs vele.
22/2020 (2020.03.11) sz. határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag (7/7) elfogadja
Krpesics Péter, Simon Béla és Pétervári – Molnár Bendegúz Versenyzői Bizottsági tagságról történő
lemondását, Bártfai Péter pedig visszahívja tagságából.
23/2020 (2020.03.11) sz. határozat: Magyar Evezős Szövetség Elnökség egyhangúlag (7/7) támogatja
Czucz Bálint (BEE), Gerei Tamás (MEC), Juhász Tamás (CSEK) és Turi Péter (Pro Rekreatione) Versenyzői
Bizottsági tagságát.
2. Napirendi pont: Edzés és Versenyszabályzat módosítása
Az Edzés és Versenyszabályzat módosítási javaslatai kiküldésre kerültek. A főtitkár röviden ismertette a
legfontosabb változásokat.

Herkules János érdeklődik, hogy amennyiben egy OB-n 1 induló van 1 versenyszámban azokat a futamokat
megrendezze e a szövetség.
Szierer János szerint ez a kérdés többször felmerült már és mindig az volt az elnökség és a szakma
álláspontja, hogy ne büntessük azokat, akik készülnek és versenyezni akarnak. Ezen versenyszámok
megrendezésével tudja a MESZ motiválni a klubokat, hogy minél több számban induljanak az OB-n. A
lehetőséget nyitva kell tartani.
24/2020 (2020.03.11) sz. határozat: Magyar Evezős Szövetség Elnökség egyhangúlag (7/7) elfogadja az
Edzés és Versenyszabályzat módosításait.
3. Napirendi pont: MET Mesteredző és Életmű-díj jelölése
Főtitkár tájékoztat a pályázatról. Az elmúlt években sajnos sikertelenül de Molnár Dezsőt Mesteredző
címre, Kovács Imrét pedig Életmű-díjra jelölte a MESZ Elnöksége. A főtitkár indítványozza, hogy ennek
ellenére az idei pályázat során is ez a két fő legyen jelölve.
Székely Balázs javasolja még dr. Domonkos Annát is az Életmű díjra és kéri a főtitkárt, hogy vizsgálja meg
annak lehetőségét, hogy Ancit megfelel a felhívás kritériumainak.
25/2020 (2020.03.11) sz. határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag (7/7) támogatja Mesteredzői címre
Molnár Dezső és Életmű-díjra Kovács Imre jelölését.
4. Napirendi pont: Szakmai kérdések
Szierer János szövetségi kapitány tájékoztatást ad a pótkvalifikációra kijelölt ks női kettőpárevezős körül
kialakult helyzetről. A helyzetet Polivka Dóra teremtette meg, aki írásban, a saját dietetikusa véleményével
alátámasztva azt állítja, hogy 58kg-nál kisebb súlyt egészségkárosodás nélkül nem tud vállalni. Ezt jelezte
a szövetségi kapitánynak és az elnökségnek is. Szierer János további szakértő véleményeket kért többek
között dr. Kator Miklóstól a szövetség által megbízott táplálkozási szakértőtől, Szász Mátétól a Scitec
Nutrition szakemberétől és dr. Matusovits Andreától a MESZ Orvosi Bizottságának vezetőjétől és
keretorvosától, akik egyöntetűen azon a véleményen voltak, hogy megfelelő diéta mellett a kisebb súly is
hozható a versenyzőnek egészségkárosodás nélkül azonban ez nem garantálja azt, hogy teljesítmény
csökkenést ez nem idéz elő.
Szierer János kikérte az Edzőbizottság véleményét is, akik egyöntetűen azon a véleményen vannak, hogy
a ks 2x másik tagja, Abid Shyam mellé kell párt találni abba az esetben, ha Polivka Dóra nem vállalja a
versenyzést a megadott feltételekkel. Ezen egység tagjai nem tudnak egymásnak súlyt hozni ez azóta
nyilvánvaló és kimondott tény amióta januárban kialakult a csapat a megadott feltételek alapján. A
szövetségi kapitány azon a véleményen van, hogy pillanatnyilag matematikailag a női ks 2x-nek van a
legnagyobb esélye a pótkvalifikációra, így mindenképpen indítana csapatot a versenyeken.
Cseh Ottó azon a véleményen van, hogy az elnökség által teljes döntési jogkörrel felruházott szövetségi
kapitány döntsön ebben a kérdésben is. Személyes véleménye az, hogy ilyen hozzáállású versenyző nem
méltó a válogatottságra, amennyiben úgy dönt a versenyző, hogy nem vállalja a további felkészülést a
megadott feltételeknek megfelelően, úgy fél évre akár el is tiltaná a válogatottságtól.
Varga Tamás teljes értékben egyért Cseh Ottóval. A versenyző vállalta a feltételeket, nincs helye a
válogatott csapatban, ha ezt „szabotálja”.
Vanczák Gergő szakmai alelnök egyetért Szierer Jánossal, mindenképpen legyen női ks 2x. Polivka Dóra
magatartása ne befolyásolja Abid Shyam felkészülését.

Varga Tamás azon a véleményen van, hogy először ezt az összeállítású csapatot kellene „felhozni”, minden
erővel azon lenni, hogy őket egybe tartsuk
Pető Tibor szerint a sportoló viselkedése a szakmai és az elnökség zsarolásával ér fel. Egyértelműek voltak
a lefektetett szabályok és határidők. Polivka Dóra az aki nem tudta tartani a kritériumokat. Polivka
Dórának kell feltenni a kérdést, hogy akar-e ebben a csapatban edzeni vagy vége a válogatottságának, de
egyetért mindenkivel abban, hogy a szövetségi kapitány a megbízott jelölő bizottsági vezető, így ez ő
döntésére van bízva.
Többi kvalifikációra készülő csapattal kapcsolatban tájékoztat Szierer János. Az egypárevezősök a hétvégi
versenyen kialakultak.
A férfi ks 2x esetében januárban a szövetségi kapitány és edzők által kijelölt csapat a Tamás Bence/Furkó
Kálmán alkotta egység lett. A hétvégi válogató eredmények ismeretében Galambos Péter Szabó Bencével
alkotta páros tesztelné magát a másik csapat ellenébe. Egy férfi négypárevezős összeállítása is javasolt.
Ács Kristóf, Bácskai Máté, Galambos Péter és Juhász Adrián lenne a legerősebb egység, ezt a novemberi
dunavarsányi Klesnyev-mérések is alátámasztották. Juhász Adrián a váci edzéseket családi okok miatt nem
vállalja.
A férfi 2- -t Molnár Dezső újra akarja tesztelni, Juhász A/Simon B/Szabó M hármas részvételével. Szeretné
a legjobb csapatot kiállítani.
Varga Tamás: októberben pont ezt akarta a szakmai vezetés és az elnökség elkerülni, hogy az a helyzet
álljon elő, hogy a pótkvalifikáció előtt néhány héttel nincs kijelölt és összeszokott csapat. Juhász Adrián
végig úgy nyilatkozott, hogy mindent az egypárevezősre tesz fel. Az elnökségnek az volt a kérése, hogy
legkésőbb január végére álljanak fel a csapatok. Ezenkívül nem tartja jó döntésnek, hogy Galambos Péter
először normálsúlyról visszafogyaszt könnyűsúlyra majd a sikertelen tesztelést vagy kvalifikációt követően
visszamegy normálsúlyra és beül a 4x-be.
Pető Tibor: úgy látja, hogy nagyon nem jó az irány, hiszen a sportolók szablyák a feltételeket. Amennyiben
Juhász kell a 4x-be akkor meg kell oldani a váci lakhatását családjával együtt a felkészülési időszakra.
Varga Tamás szerint a 4x-nek minél hamarabb úgy kell készülnie ahogy rajthoz fog állni.
Székely Balázs visszatér a női ks 2x problémájához. Októberben már felmerült, hogy Polivka Dóra a 2helyett ks 2x-be készül. El is kezdte a vizi felkészülést Elek Borókával. Ősszel 500-600 km-t eveztek, jártak
dietetikushoz. Folyamatosan csökkent a súlyuk. Sajnos Boroka nem tudta hozni január végéig a megadott
súlyhatárt csak február végére az Ob-ra sikerült neki. Ott megközelítette Abyd Shyam ergométer
eredményét, de nem győzte le. Balázs korábbi véleménye is az volt, hogy január végi határidőt tolják ki,
mert így egészségesebb lett volna a súlyvesztés, illetve az ergométer eredmény nem minden esetben
korrelál a vízi teljesítménnyel. Problémája az, hogy a csapat nem lett vízen kipróbálva, összehasonlítva.
Polivka Dóra a hétvégén írásba adta, hogy nem tud lefogyni 58kg alá, ezt követően vasárnap, Eros Goretti
vezetésével, az MTK legjobb hajójában – engedély nélkül – evezett Elek Borókával. Ezt súlyos
fegyelmezetlenségnek és engedetlenségnek tartja és szakosztályvezetői értekezletet hívott össze az ügy
tárgyalására. Szierer Jánossal egyetértett mindenben, de ha a férfi 2- - t lehet még tesztelni akkor a női ks
2x-t esetén is ezt meg kellene tenni. Egységesen és következetesen legyenek kezelve a csapatok
kialakítása.
Cseh Ottó szerint a két ügy nem ugyanaz.
Pető Tibor is egyetért ezzel, a női ks 2x esetén konkrét határidő (súly és ergo eredmény) volt megadva,
amit Elek Boróka nem hozott. Polivka Dóra márciusban közli, hogy nem tudja vállalni a súlyt és „zsarolja”

az elnökséget. A 2- ban az edző próbálja elképzelését érvényesíteni. Nem szerencsés, ha egy sportoló
próbál ilyen formán érdeket érvényesíteni.
Cseh Ottó szerint Polivka Dóra viselkedése válogatottság elleni etikátlan viselkedés. Varga Tamással
egyetért abban, hogy adott esetben ez etikai eljárást is maga után vonhatna.
Lőrincz Attila: a férfi ks 2x tesztversenyeinek milyen következményei vannak?
Szierer János: semmi
Elnökség egyöntetűen meglepődik és nem érti, hogy akkor miért fogy le Galambos Péter könnyűsúlyra.
Vanczák Gergely nem támogatja, hogy válogató legyen ks2x-ben, fiúk – Galambos Pétert beleértve – a
négypár kialakításával ért egyet.
Elnökségi tagok egyetértenek Székely Balázzsal abban, hogy amennyiben Polivka Dóra nem vállalja a 58kgnál könnyebb súlyt úgy Abid Shyam mellé kell párt keresni.
Az elnökség véleményalkotást követően továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy Szierer János az
egyszemélyben felhatalmazott jelölő bizottsági vezető.
Határozat nem születik.
Varga Tamás elmegy.
5. Napirendi pont: 2020. évi Költségvetés
Főtitkár tájékoztat a költségvetés kialakításának elveiről. A költségvetési felosztás előzetesen meg lett
küldve az Elnökségi Tagoknak. Ez csak a támogatási összegek felosztását tartalmazza.
Vanczák Gergő az I. negyedévi sportolói juttatások kapcsán azt javasolja, hogy aki pótkvalifikációra készülő
egységben érintett az mindenképpen kapjon támogatást. Ezzel a döntéssel az elnökség motivációját is
éreznék a sportolók.
Szierer János: nem ért ezzel egyet, eddig nemzetközi eredményhez volt kötve a juttatás.
Varga Tamás Vanczák Gergővel ért egyet, aki kivívta a pótkvalifikációs csapatba kerülést (1x és ks 2x) az
kapjon juttatást.
Lőrincz Attila jelzi, hogy a költségvetésbe 2 M Ft lett félretéve a pótkvalifikáció utáni időszakra.
Amennyiben a sportolói juttatásra nem elengedő az elkülönített összeg, ehhez is hozzá lehet nyúlni és
kiegészíteni azt.
Szierer János szerint ez 5 M Ft.
Cseh Ottó javaslata, hogy ezt úgy kellene felosztani, hogy a pótkvalifikáció előtti időszakra 2 M, utána 3 M
Ft kellene felosztani.
Lőrincz Attila és Vanczák Gergő további felvetése az is, hogy Bertus Kitti – a női 1x győztese - kerüljön be
a „B” keretbe. Jelenleg ugyanis nem kerettag.
Szierer János nem találja indokoltnak, mert ez „csak egy versenyeredmény”.
Elnökség nem ért Szierer Jánossal egyet.
Az Elnökség kérésére Szierer János átdolgozza a sportolói juttatási javaslatot olyan szempontból, hogy a
pótkvalifikációra kijelölt csapatok tagjai (F/N 1x és F/N ks 2x is szerepeljen benne)
Székely Balázs javasolja, hogy az elnökség tárgyalja újra a költségvetést a kvalifikáció függvényében.
Ezenkívül nagyon fontosnak tartja, hogy a 2018-ban elfogadott stratégia szem előtt tartásával készüljön

el a költségvetés. Ezek alapján nagyon fontosnak tartja az iskolások ergoztatását a testnevelők
bevonásával, ezenkívül a hagyományőrzésre is több forrást kellene biztosítani. Nyomatékosa jelzi, hogy a
szabadon felhasználható forrásokat is gyarapítani kellene, olimpiát követően újra kell gondolni a
támogatási összegek újrafelosztását.
(Cseh Ottó kiment)
26/2020 (2020.03.11) sz. határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag (5/5) elfogadja a költségvetési
felosztást azzal a kitétellel, hogy Szierer János módosítsa a sportolói eredményességi juttatást azzal,
hogy az európai pótkvalifikációra készülő csapatok csapattagjai is részesüljenek támogatásban, illetve
kerüljenek be a „B” keretbe.
6. Napirendi pont: Sport XXI. referens választás
27/2020 (2020.03.11) sz. határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag (5/5) elfogadja Sinka Flóra Sport
XXI. Program referens kijelölését.
7. Napirendi pont: Leszakadó evezős klubok
Székely Balázs felhívja az elnökség figyelmét a jelenségre és a problémára, amely már egy 2019. nyári
elnökségi ülésen is szóba került. Van néhány meglévő evezősklub, amely szinte alig működik.
Ilyen a Vízügy, Vízművek, Tata és Esztergom. Az elnökség tavalyi döntése érdekében a Tata és Esztergomi
klubokat rendelkezésre álló forrás függvényében segíti, elsősorban nem anyagilag, hanem
humánerőforrás szempontjából. Miután nem állt rendelkezésre megfelelő mennyiségű forrás ehhez, ezért
ez a program nem indult be. Balázs fontosnak tartja, hogy ezt folytassa a szövetség. Javasolja és kéri
továbbá Pető Tibort, hogy German Ottóval egyeztessen a Vízművek lehetőségeiről és felzárkóztatásáról.
Herkules János szerint egyes klubok célzott „kisegítése” feszültséget okozhat más működő, de szintén
komoly anyagi nehézségekkel küzdő kluboknál. Így javasolja ezt alaposan átgondolni.
Pető Tibor szerint nem új klubok létesítésére, hanem a meglévő klubok megerősítésére és
felzárkóztatására kellene törekedni és erre ütemezni forrásokat. A stratégiát ilyen szempontból
átgondolná.
Határozat nem születik.
(Lőrinczy Péter elmegy)
8. Napirendi pont: Egyebek
Elnökség a koronavírus kapcsán kialakult helyzetre hivatkozva törli a Tavaszi Hosszútávú Verseny Sport
XXI. Versenyszámait. Továbbá felhatalmazza a főtitkárt, hogy a szakmai vezetőkkel együtt hozzák meg
a döntéseket a versenyekkel és/vagy a versenyprogramok megváltoztatásával esetleges törlésével
kapcsolatban.
Vanczák Gergő kérésére az Elnökség támogatja, hogy a DNHE felújítandó stégét abban az esetben ha
Cseh Ottó felajánlására a MASPED nem tudja sólyatérbe elhelyezni, a Sirály-telepre helyezzék a felújítás
időszakára.

Elnökségi ülésnek vége

