JEGYZŐKÖNYV
készült a Magyar Evezős Szövetség 2020. szeptember 29-én, 17:30 órai kezdettel megtartott alakuló
elnökségi üléséről
Az ülés helyszíne: Magyar Sport Háza, III. emeleti ovális tárgyalójában
17:30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Székely Balázs, Szántó
Éva, Herkules János, Kücsön Gyula, Deák Csaba
Pető Tibor levezető elnök megnyitja az ülést, köszönti a jelenlévőket, gratulál a megszerzett
mandátumokhoz.
104/2020 (2020.09.29) sz. határozat: jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála, jegyzőkönyvhitelesítők:
Herkules János, Deák Csaba (9/9, egyhangúlag elfogadva)
A levezető elnök ismerteti a napirendi pontokat, melyek előzetesen kiküldésre kerültek. A napirendi
pontokhoz felvételre javasolja:
1. Versenybíró kijelölés
2. Egyebek
Sport XXI. program (Székely Balázs)
FISA Konferencia (Szántó Éva)
Tisza-tó fejlesztések (Kücsön Gyula)
105/2020 (2020.09.29) sz. határozat: Napirend elfogadása a kibővített napirendi pontokkal (9/9,
egyhangúlag elfogadva)
1. Napirendi pont: MESZ Alelnökök kijelölése
Pető Tibor felvezeti a témát.
A tisztújító közgyűlésen tapasztaltak ismeretében úgy gondolja, hogy szakmai vonalon olyan
struktúrát/megoldást kell létrehozni, ami kikezdhetetlen és elnökségi szinten teljes, egységes
támogatottságot képvisel.
Strukturális szinten, három olyan területet lát, ami alelnöki szinten képviselendő. Ezek a stratégia, a
fejlesztés, a nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció. Ezen kívül a szakmai problémák megoldása mellet
a tagszervezetekkel történő szorosabb kapcsolattartás tartja a legfontosabb feladatának.
Ez alapján, három alelnökre tesz javaslatot:
Stratégia: Vanczák Gergely – legfontosabb feladata, a MESZ érvényben lévő stratégiájának – mely
kialakításában és létrehozásában fontos szerepe játszott – végrehajtása lesz.
Véleménye szerint az elnökségi tagok között nem a klubokat kellene felosztani, hanem inkább a
feladatokat kellene szétosztani közöttük. Nagyon sokszor felelős híján, a feladatok nem kerülnek
megoldásra, illetve végrehajtásra. Véleménye szerint a legfontosabb feladat a MESZ számára az
elkövetkezendő években az edzői életpálya modell kialakítása, illetve a végrehajtásához állami forrásra
lesz szükség. Ehhez felelősökre lesz szükség.
Fejlesztés: Cseh Ottó
Nemzetközi kapcsolatok és kommunikáció: Szántó Éva
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A szakmai rész tekintetében, szeretné a „szakmai szabadságát” megtartani. Szeretné saját maga a szakmai
folyamatokat elősegíteni elnökségi szinten és szeretné, ha ebben Varga Tamás segítené munkáját.
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Varga Tamás szerint Szántó Éva esetén az általános alelnöki cím megfelelőbb lenne, mert kapcsolatai
révén nemcsak a nemzetközi, hanem a hazai diplomáciai kapcsolatokban is tudná a szövetség munkáját
segíteni.
Pető Tibor egyet tud érteni a javaslattal.
Varga Tamás, ha nincs szakmai alelnök, akkor a jelen javasolt struktúrában az elnöknek (Pető Tibornak)
kell ellátnia a szakmai alelnöki feladatokat, úgymint a kapcsolattartás, kommunikációs a szakma és az
elnökség között.
Pető Tibor tudja vállalni, ezt a szerepet gondolja, de a teljes szakmai struktúrát át kell gondolni. Ezt a
feladatot több okból kifolyólag halasztotta az elnökség. Az ezzel kapcsolatos feladatot tudja vállalni. Együtt
kíván megalkotni egy olyan struktúrát, amit mindenki támogatni tud elnökségen belül, és ezzel el lehet
kerülni azt, hogy elnökségi szinten konkrét szakmai kérdésekkel kelljen foglalkozni.
Székely Balázs érdeklődik, hogy a „fejlesztési alelnök” alatt pontosan mit ért Pető Tibor és mi a különbség
a stratégiával.
Pető Tibor futó fejlesztések, infrastrukturális fejlesztések, külső kapcsolatot (céghálózat, szponzoráció)
fejlesztése. Eszközfejlesztés inkább szakmai kérdés. A stratégia ezzel szemben inkább a jövő, a stratégia
megvalósítása.
Székely Balázs nem látja a különbséget. Szerinte a fejlesztés is a jövő.
Pető Tibor: stratégia szerte ágazóbb feladat.
Székely Balázs: gazdasági alelnöki címet javasol, jobban takarja Ottó feladatait és jobban elhatárolja a
stratégiától.
Pető Tibor: gazdasági alelnöki megnevezést tudja támogatni
Székely Balázs bizonytalan abban, hogy jó-e az, hogy az elnök látja el bizonyos szakmai vonatkozású
feladatokat
Pető Tibor pontosít, nem akar foglalkozni napi szintű szakmai kérdésekkel, amit mostanáig sűrűn megtett
az elnökség, nyilvánvalóan abból az okból kifolyólag, hogy a szakmai struktúra nem működött. Abban
szeretne tevékenyen részt venni, hogy feltárja, hogy miért nem működik a kitalált struktúra.
Az lenne a jó, ha nem kellene a szakmával foglalkozni. Mindösszesen kapocs szeretne lenni az elnökség és
a szakma között. A szakmának függetlennek kell lennie. Az elnökségnek egységesen be kellene állnia a
szövetségi kapitányok mögé. Olyan szakmai struktúrát kell kitalálni, amely működik, melyet az elnökség
egységesen támogat és nem kell az elnökségnek napi szinten foglalkoznia szakmai kérdésekkel.
Kücsön Gyula: Az egységes elnökség egyben a klubok egységességét is jelenti?
Pető Tibor: nem lesz automatikus, de ha egy elnökségben nem viták vannak, hanem egységesség akkor
maga után vonja a klubok egységességét is. Illetve, ha szakmával foglalkozik az elnökség az egyben azt is
jelenti, hogy az egyesületekkel is foglalkozunk. Kommunikáció szinten aktívabbnak kell lenni Elnök,
Elnökség és klubok között.
dr. Kokas Péter: nagyon fontosnak tartja az elkövetkezendő 1 évet és az azt követő 3 éves olimpiai ciklust.
Nagyon fontos, hogy elnöki felügyeletet kapjon a szakma ebben az időszakban. Az elnöknek nagyon
fontos, hogy jelen legyen az „aurája” a szakma felett.
Székely Balázs: 4 évben kell gondolkodni, 2 kvalifikáció van benne. Az evezős szakma nem egységes
Magyarországon. Az elnökség a megbízott szövetségi kapitány mögé kell, hogy egységesen álljon.
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Szántó Éva: megtisztelőnek tartja, hogy ebben a körben lehet, és biztosítja a jelenlévőket, hogy amit tud
megtesz a szövetségért. Egyetért abban, hogy egységesség legyen az elnökségen belül és ez leképeződjön
az egész szövetségre. Az elnökségnek el kell érnie, hogy a szövetség egységesen működjön, és ezt minden
területre kell vonatkoztatni. Azon területre szeretne szerepet vállalni, amelyben a legjobban tudja segíteni
a szövetség munkáját, akár nem alelnöki pozícióban is megtenné ezt. A nemzetközi szövetségben betöltött
pozíciója miatt bizonyos nemzeti szintű szerepvállalás nem szerencsés, de egy alelnöki pozíció nem ebbe
a kategóriába tartozik. Ha az elnökség úgy gondolja, hogy ilyen formában tudja legjobban a szövetség
munkáját segíteni akkor természetesen vállalja a pozíciót. Fontosnak tarja további kiemelni, hogy ha az
elnökségen belül nincs is egyetértés mindenben azonnal, illetve viták alakulnak ki akkor is kifele, az
egyesületek felé egységesen kell a döntéseket kommunikálni és képviselni.
Vanczák Gergely: megkérdezi, hogy a felsorolt alelnöki pozíciókra van-e más jelölt. Megerősíti, hogy a
legfontosabb az egységesség elnökségen és az egész szövetségen belül. Vállalja a pozíciót.
Székely Balázs/Varga Tamás: egyetértett az elnökség Pető Tibor által alelnöki személyekre tett
javaslataival. Nincs más jelölt.
Varga Tamás szerint furcsa, hogy nincs szakmai alelnök mert „nagy falatnak” tartja, amely rengeteg
munkával jár. Nagyon fontos meghatározni, hogy az elnökség részéről ki diszponál a szakmai kérdések
felett és ezt egyértelműsíteni kell a klubok felé. Egy személyt kell erre megjelölni és csak ez a személy
képviselheti a témát. Véleménye szerint ez az elnök legyen és ha úgy gondolja akkor delegálja a feladatot
felé.
Szántó Éva fontosnak tartja, hogy az itt meghozott döntést, hogyan prezentálj az elnökség. Véleménye
szerint azzal is lehet erősíteni a döntést, hogy úgy kommunikálja az elnökség kifele, hogy oly annyira
fontosak a szakmai kérdések, hogy az elnökség közös felügyeletet vállal felette.
Pető Tibor: elnökségen belül természetesen jónak tartja Varga Tamás javaslatát, de továbbra is a
legfontosabb a szakmai vezetés (szövetségi kapitányok) függetlensége, amely mögé az elnökség
egységesen beáll. Nem gondolja, hogy ha a szövetségi kapitány megoldja a feladatokat akkor a klubok,
edzők, szakmai kérdések eljutnak az elnökig, elnökségig és foglalkozni kell ezen a szinten vele.
További hozzászólás, javaslat hiányában a levezető elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatát.
Főtitkár megerősíti, hogy ha az egyes pozíciókra egy jelölt van akkor lehetséges a nyílt szavazás a MESZ
alapszabály értelmében.
106/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) megszavazza, hogy nyílt
szavazással jelöljék ki az alelnököket.
107/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja Szántó Éva
általános alelnöki pozícióra történő kijelölését.
108/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja Vanczák Gergely
stratégiai alelnöki pozícióra történő kijelölését.
109/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja Cseh Ottó
gazdasági alelnöki pozícióra történő kijelölését.
2. Napirendi pont: megbízott főtitkár kijelölése
A levezető elnök tájékoztatja a jelenlévőket a megbízott főtitkár kijelölésének szükségességéről.
Pignitzky Borbála jelenlegi főtitkár hamarosan szülési szabadságra megy, távolléte alatt (várhatóan 6
hónap) feladatkörét megbízott főtitkárnak kell betöltenie. Herkules János vállalná a feladatot.
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Az elnökségi tagok kérdésére miszerint összeférhető-e az elnökségi tagi pozíció a megbízott főtitkári
pozícióval, a szövetség jogásza azt válaszolta, hogy alapszabályi korlátozása tehát jogi
összeférhetetlensége nincs a dolognak. Mindösszesen annyi, hogy a főtitkár személyét érintő kérdésekben
(előterjesztésekben) tartózkodnia javasolt.
Herkules János megerősíti, hogy vállalná a pozíciót, maximum 1éves időtartalomra, és ezzel harmadik
alaklommal vállalja el a MESZ megbízott főtitkári feladatait, el tudja dönteni, hogy mely kérdésekben
szükséges tartózkodnia.
Varga Tamás és Székely Balázs véleménye az, hogy Herkules János egyedül nehezen fog megbirkózni ezzel
a feladattal, így javasolják, hogy még egy személy segítse munkáját.
Székely Balázs ezen kívül kéri, hogy gondolja át Herkules János elnökségi tagságának felfüggesztését
főtitkári megbízatásának idejére.
110/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége felhatalmazza Pető Tibor Elnököt (9/8 igen, 1
tartózkodás: Herkules János mellett), hogy állapodjon Herkules Jánossal a megbízott főtitkári
megbízatásáról és elektronikus formában küldje meg az elnökségi tagok részére annak részleteit.
3. Napirendi pont: 1 mrd 2. kör közbeszerzés, nyitott kérdések tisztázása
Főtitkár tájékoztatást ad az 1 milliárd külön támogatás státuszáról. 84M Ft maradvány pénz maradt az „1
közbeszerzési kört” követően. Július végén meghozott elnökségi döntés alapján hajóra és lapátra lehet
igény leadniuk a kluboknak.
Főtitkár kérdés, hogy az igénybekérés kiküldése előtt tisztázza az elnökség, hogy a műszaki tartalmon
kíván-e változtatni, illetve, hogy milyen árral számoljunk-e az igénybekérés során. Az elnökség javaslata az
1 kör legkedvezőbb (vagyis a nyertes áraknak) árainak 15%-al történő emelése.
A műszaki tartalom változtatása terén javaslat a tengeri evezős hajók beemelése a közbeszerzésbe.
Cseh Ottó támogatja a javaslatot, de Vanczák Gergő és a főtitkár megerősíti, hogy műszaki tartalmi
változtatása egy új közbeszerzési eljárást von maga után és lassítja a folyamatot.
Varga Tamás egyetért a tengeri evezés fontosságával, de azt javasolja, hogy a gyorsabb eljárás érdekében
ne legyen módosítás a műszaki tartalmon. Illetve a prioritás is a versenyevezős hajók beszerzése mellett
szól.
Szántó Éva kiemeli, hogy megvan az esélye annak, hogy a 2024. évi párizsi olimpián versenyszám lesz a
tengeri evezés, illetve a 2022-es Ifjúsági Olimpián egészen biztosan a beach-sprint tengeri evezős
versenyszám lesz a programon. Fontosnak tartja az ilyen típusú hajók beszerzését, de megérti, ha a
jelenlegi támogatásból ez nem prioritásban.
Az elnökség egyetért abban, hogy a lehető leggyorsabban lebonyolítható változat kerüljön kiírásra.
111/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) jóváhagyja, hogy az 1 Mrd
külön támogatás „1 közbeszerzési köréből” keletkezett összesen 84 millió forint maradványpénz
felhasználását a korábbi műszaki tartalom változatlanul hagyása mellett, a várható beszerzési árat a
nyertes árajánlat árainak 15% emelésével írja ki, illetve a „2 kör” során keletkezett maradvány pénzek
a MESZ felhasználásában maradnak.
4. Napirendi pont: 1 Mrd -ból beszerzett eszközök újrafelosztásának szempontrendszerét kidolgozó
munkacsoport felállítása
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Főtitkár tájékoztatást ad a napirendi pont témájáról. Az 1 Mrd Ft klubok felé történő felosztása a 20152017 évi időszak eredményei, létszámai alapján lettek meghatározva. Azóta eltelt 2.5 évben változtak a
klubok közötti „erőviszonyok” a létszám, eredményesség stb. tekintetében. A főtitkár kérdése és javaslata,
hogy a beszerzett eszközök újrafelosztásának szükségességét és annak szempontrendszerét tárgyalja az
elnökség. Hozzáteszi, hogy szerencsés lett volna ezt már a felosztáskor, illetve az eszközök átadása előtt
tisztázni, mert utólag meghozni egy ilyen döntést illetve azt kommunikálni nehéz lesz a klubok felé.
Varga Tamás egyetért a főtitkárral abban a tekintetben, hogy szükséges ezzel foglalkozni és úgy véli hiba
volt az Elnökség részéről úgy kiadni a hajókat hogy nem voltak meghatározva azok a szempontok amelyek
teljesítése vagy nem teljesítését követően egy adott klubtól visszavesz az Elnökség egy adott eszközt. Az
új hajókon túl fontosnak tartja, hogy a felszabaduló, régebbi, klub hajók felosztását is menedzselje az
elnökség. Ebben az esetben azt javasolja, hogy a tulajdon megtartása mellett kölcsön szerződés keretében
tudják a klubok ezeket más kluboknak átadni. Ennek koordinálását is központilag javasolja megtenni.
Pető Tibor: egyetért Varga Tamással, fontosnak tartja a munkacsoport felállítását.
Herkules János: a régi hajók továbbadása során nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni a hajók állapotának
felmérésére.
Székely Balázs: segítség neki az is, hogy régi motorcsónakokból, csónakmotorokból, azaz más eszközökből
kapjanak azok a klubok, akik az elmúlt pár évben fejlődésen mentek keresztül és jelenleg jelentősen
nagyobb támogatási összegből tudnának igényt benyújtani. Nem szeretne részt venni a munkacsoport
munkájában
mert
az
MTK
érintett
benne.
A régi szövetségi hajók eladása is segítség lenne akár nekik akár más hasonló helyzetben lévő kluboknak.
Varga Tamás: a régi és új eszközök elosztását és felosztását globálisan kell kezelni. Fel lehet állítani most
egy szempontrendszert és az elkövetkezendő 2 évben alkalmazni.
112/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) jóváhagyja, az 1 Mrd -ból
beszerzett eszközök és a használt klub hajók újrafelosztásának szempontrendszerét kidolgozó
munkacsoport tagokat: Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Lőrinczy Péter (külsős tag)
5. Nks2x Filippi sponsor hajóhoz villa megrendelése káresetből adódóan
Főtitkár tájékoztatást ad az eset részleteiről: 2020.09.17-én Pető Tímea telefonon adott a szövetségi
kapitány részére értesítést, hogy a szponzorációban kapott Filippi Nks 2x (Abid-Csepel) hajóval ütköztek a
Kis-Dunán edzés közben egy horgász csónakkal. Pető Tímea szerint egyértelmű a horgász hibája. Az
edzésen a motorcsónakban jelen volt Lőrincz Attila, a motorcsónakot ő vezette. A horgász motorcsónak a
már állóra fékezett, szabályosan közlekedő evezős hajónak ütközött. A hajó villája tört össze, csere
szükséges. Történt rendőrségi helyszínelés, feljelentés. Orbán Gergőt is tájékoztatták és megtörtént az új
villa beszerzésének elindítása. A rendőrség szerint, ha a vizsgálat megállapítja a horgász felelősségét,
akkor is csak polgári peres úton lehet a horgászon a kárt behajtani. Az új villa két héten belül megérkezik.
113/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja, hogy a Magyar
Evezős Szövetség kb. 1 000 000 Ft értékben a hajó villáját megvásárolja
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6. Versenybíró kijelölése
114/2020 (2020.09.29) sz. határozat: A MESZ elnöksége egyhangúan (9/9) jóváhagyja Simon Csaba
versenybírói kinevezését.
7. Egyebek
Szántó Éva ismerteti az október 16/17/18-ra tervezett FISA kongresszus tervezett lebonyolítását. A
kongresszus online lesz megtartva. Varga Tamás, Vanczák Gergely és Cseh Ottó vállalja 1-1-1 napon a
részvételt. A főtitkár szeptember 30-ig ezt megadja a FISA részére a MESZ-t képviselő küldöttek neveit.
Székely Balász jelzi és kéri az elnökséget, hogy a Sport XXI programot és annak megvalósítást vizsgálja
felül, mert véleménye szerint nem megfelelően van megvalósítva és nem hozza a kívánt eredményeket.
Hiányolja a versenyeken az újonc versenyszámok meghirdetését.
Kücsön Gyula beszámol a Tisza-tavi tervezett fejlesztésekről. Fontosnak tartja az evezőspálya
megvalósítását és kéri az elnökség lobby erejét és támogatását ebben.
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