JEGYZŐKÖNYV
amely készült a Magyar Evezős Szövetség 2021. szeptember 15.-i elnökségi üléséről. Az ülésre a
Magyar Sport Háza, IV. emeleti nagy tárgyalótermében került sor.
17.30 órakor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Varga Tamás, Székely Balázs,
Kücsön Gyula, Deák Csaba
Nincsenek jelen: Herkules János, Szántó Éva
Meghívottak: Pignitzky Borbála főtitkár, Molnár Dezső, Lőrincz Attila szövetségi kapitányok, Szierer
János szövetségi edző és a felügyelő Bizottság tagjai
Pető Tibor köszöntötte a jelenlévőket és kérte a megjelenteket, hogy fogadják el személyét az ülés
levezető elnökének.
2021/117 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag
támogatja Pető Tibort az ülés levezető elnökének.
Pető Tibor javasolja Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
2021/118 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag
támogatja Pignitzky Borbála főtitkárt az ülés jegyzőkönyvvezetőjének.
Jegyzőkönyvhitelesítésre Deák Csabát kéri fel a levezető elnök, aki vállalja a tisztséget.
2021/119 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag
támogatja Deák Csaba elnökségi tagot a jegyzőkönyv hitelesítőjének.
Pignitzky Borbála tájékoztatja a megjelenteket, hogy az ülés napirendi pontjai kiküldésre kerültek 2021.
augusztus 22-én, illetve a módosított verzió szeptember 13.-án, amikor a kapcsolódó dokumentumok
is mellékelve lettek a határozati javaslatokkal együtt. Az elmúlt két napban további napirendi ponti
javaslatok érkeztek, illetve vannak olyanok, amelyeket a szükséges információk hiányában nem tud
teljes körűen tárgyalni az elnökség. Ezért az elnök az alábbi napirend elfogadását kéri a megjelentektől.
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Tájékoztató az elnökségi határozatok végrehajtásáról
2024. évi Nyári Olimpiai Játékok felkészülési terve és költségvetése
Ifjúsági Világbajnokság, CDJ – beszámoló
U23 EB Beszámoló
XX. Duna parti korzó Önkormányzati egyeztetések
Pető SE – 2021.évi műhelytámogatásról történő lemondás
Versenybíró kinevezés
2018. évi LF ergométer beszerzés
2021. évi DO MEFOB III_Válogató_költségvetése
Kalocsa SE eszközök és eredmények átadása Kalocsa EVE-nek
2022.évi OB és VB versenyprogram összeállításáért felelős munkacsoport elnökségi tag
delegálása
Egyebek
2021. évi Országos Bajnokság hajótörés (?) (elnapolva)
Sirály telep – MTK 15 méter (?) (elnapolva?)
Neptun Kft. (elnapolva)
MOB tag jelölés (elnapolva)

További napirendi pont javaslat nem érkezett.
2021/120 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség elnökség egyhangúlag
elfogadta az ülés napirendi pontjait és azok sorrendjét.
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1. Tájékoztató az elnökségi határozatok végrehajtásáról
Pignitzky Borbála röviden tájékoztatta az elnökségi tagokat a MESZ legfontosabb folyamatban lévő
ügyeiről. Tájékoztatva lettek a tagok a Sirály-telep beruházásának kezdő időpontjáról és az
épületből való kipakolás körülményeiről. Az átadás időpontja 2021. szeptember 29.
Az 1 mrd külön beruházás közbeszerzése folyamatban van 2021. szeptember 27 az ajánlattételi
határidő.
2. 2024. évi Nyári Olimpiai Játékok felkészülési terve és költségvetése
A napirendi pont tárgyalását megelőzte 2021. szeptember 7.-i online elnökségi egyeztetés, ahol
részletesen ismertette Molnár Dezső szövetségi kapitány a 2024.évi Párizsi Nyári Olimpiai
Játékokra készülő válogatott felkészülési tervét, illetve a válogatottságba kerülés feltételeit. Az ott
elhangzottak az írásos dokumentumban is olvashatóak, amelyek az egyeztetést követően az
elnökségi tagok megjegyzése és véleménye alapján bizonyos pontokban további módosításokra
szorultak. Molnár Dezső szövetségi kapitány a jelen ülésen csak ezeket a pontokat emelte ki és
ismertette. Sajnálatát fejezte ki, hogy a válogatottba történő bekerülés első feltételeként szabott
szeptember 17/18.-i válogató versenyre is kevesebbet neveztek, mint amire számított. Ez mutatja,
hogy kik azok, akik nem szeretnék vagy tudják vállalni a feltételeket.
Varga Tamás kérdezi, hogy számára a szakmai tervből nem egyértelmű, hogy mi történik azzal, aki
sérülés vagy más okból kifolyólag nem tud egy válogatón elindulni, automatikusan kiesik a
programból vagy van lehetősége még megmérettetni magát.
Molnár Dezső rámutatott a szakmai terv azon pontjára, amely arra vonatkozik, hogy sérülés
esetén, a keretorvos igazolásával 45 napig lehet felmentést kérni a program teljesítésétől.
Iskolai/munkahelyi okokra hivatkozva ez 15 nap. A költségvetés sem engedi meg, hogy olyanok a
felkészülési programban maradjanak, akik hosszabb ideig nem tudják azt követni.
A válogató versenyen vis maior okok miatt távolmaradás esetén, a válogató verseny győztesével
történő „összecsapás” az egyetlen lehetőség, hogy a korábban távolmaradó kivívja a nemzetközi
versenyeken való indulás jogát. Ugyanez vonatkozik azokra, akik a programban nem tudnak vagy
kívánnak részt venni.
A szövetségi kapitány rámutat arra is, hogy ez a terve csak a teljes szakmai terve egy része, a teljes,
részletes szakmai terv hamarosan elkészül.
Az elnökségi tagok a szakmai tervet követően a költségvetési vonzatáról egyeztetnek.
Pető Tibor javasolja, hogy a 2022. évi támogatások mértékének ismerete előtt, azaz az ősz
folyamán, legkésőbb október végéig egyeztessen a szövetség az EMMI-vel. Ezzel a programmal
külön kell megkeresni a fő támogatót.
Szántó Éva megérkezik.
Székely Balázs kérdésére Szierer János jelzi, hogy az U23 korosztály költségvetését is elkészítette,
de bizonyos pontokon felnőtt és az U23 szakmai terv és költségvetés között átfedések vannak.
Molnár Dezső fontosnak tartja, hogy a válogatott számára a hajópark folyamatos színvonalon
tartása miatt a Filippivel az együttműködés, vagyis a Filippi támogatása továbbra is
nélkülözhetetlen.
Varga Tamás szerint a Filippi felé a MESZ-nek hivatalos megkeresést is kellene küldenie a szakmai
tervekről és az együttműködésük fontosságáról.
Varga Tamás ezenkívül hiányolja, a beszámolót az elmúlt év szakmai tevékenységéről és kéri a
szövetségi kapitányt, hogy ezt készítse el és nyújtsa be az elnökség felé. Székely Balázs és Szántó
Éva is támogatja a kérést és az értékelés fontosságát.
2021/121 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
elviekben támogatja Molnár Dezső 2024.-i Párizsi Nyári Olimpiai Játékok felkészülési programját

2

és annak költségvetését. Egyben felkéri a főtitkárt, hogy az EMMI Sportszakállamtitkárságától
időpontot kérjen személyes egyeztetésre.

3. Ifjúsági Világbajnokság, CDJ – beszámoló
Lőrincz Attila tájékoztatta a tagokat a 2021. augusztus 12-14 között Plovdivban, illetve az azt
megelőző hétvégén a csehországi Trebonban megrendezett Jeunesse Kupa eredményiről.
Varga Tamás problémának tartja és a szövetségi kapitány véleményét kérdezi a tekintetben, hogy
az ifjúsági nemzetközi versenyeken, különös tekintettel a VB-re egyre gyengébb eredményeket ér
el a magyar válogatott.
Lőrincz Attila szerint a szövetségi programok reformra szorulnak. Ebben a korosztályban „közép
kategóriás” versenyzők vannak, nincsenek kiemelkedő tehetségek. Ez a probléma már a serdülő
korosztályban jelentkezik, amelyet megfelelőbb és célzotabb toborzó programmal lehetne
megoldani. A versenyzőink és evezőseink nagy része nem rendelkezik a megfelelő fizikai
adottságokkal, a legtöbben könnyűsúlyú kategóriába tartoznak.
Varga Tamás hasonlóan látja a gyenge eredmények okát és véleménye szerint központi, jól
megtervezett, átgondolt és támogatott toborzó programokra van sürgősen szükség. Javaslata,
hogy a novemberi edzői fórumon legyen téma és tárgyalják, illetve elemezzék ki az edzők a
problémákat.
2021/122 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
elfogadja Lőrincz Attila UP szövetségi kapitány szakmai beszámolóját a 2021. évi Evezős Ifjúsági
Világbajnokságról.
2021/123 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
elfogadja Lőrincz Attila UP szövetségi kapitány szakmai beszámolóját a 2021. évi Jeunesse
Kupáról.
4. U23 EB Beszámoló
Molnár Dezső röviden beszámol a 2021. szeptember első hétvégéjén, Lengyelországban
megrendezett U23 EB-ről és hivatkozik az elnökségnek megküldött szakmai beszámolóra.
Szántó Éva hiányolja az egyes csapatok felkészítő edzőitől a csapatok felkészülésével kapcsolatos
beszámolókat.
Szierer János szerint azért maradtak el ezek a beszámolók mert nagyon nehéz behajtani az
edzőkön.
Szántó Éva szerint ez probléma, a jövőre nézve a tanulságok levonása nagyon fontos és hasznos
lenne.
Lőrincz Attila szerint az edzői fórumon van/lenne helye ezeknek a közös értékeléseknek és a
konklúziók levonásának.
Pető Tibor szerint nagyon nagy probléma az, hogy a szövetségi kapitány nem tudja bekérni,
„behajtani” ezeket a beszámolókat az edzőktől.
Székely Balázs az U23 8+ program folytatását hiányolja.
Molnár Dezső szerint nem volt az idei felkészülési programba betervezve, de ha jövőre az ifi
csapatok megerősödnek akkor mindenképpen szeretné folytatni ebben a korosztályban is a nagy
egység, azaz a 8+ programot.
2021/124 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
elfogadja Molnár Dezső szakmai beszámolóját a 2021. évi Evezős U23 Európa-bajnokságról.
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5. XX. Duna parti korzó Önkormányzati egyeztetések
Vanczák Gergely stratégiai alelnök kéri a Magyar Evezős Szövetség elnökségének támogatását
abban, hogy a pesterzsébeti oldalon lévő telepek (FEC, MTK, MESZ) előtti parti szakaszon tervezett
Duna-sétány beruházás kapcsán a MESZ haladéktalanul tárgyalásokat kezdeményezzen az illetékes
XX. ker. Önkormányzattal. A tervezett beruházás biztonsági, vagyonvédelmi, és használhatósági
szempontból rendkívül hátrányosan érintheti a kijelölt partszakaszon működő klubjaink és a MESZ
telep működését.
2021/125 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
támogatja, hogy a MESZ konkrét tárgyalások kezdeményezzen az XX. ker. Önkormányzattal a
pesterzsébeti Duna-sétány beruházás (2. ütemében tervezett) megnyitásáról – ami az evezős
telepeket hátrányosan (veszélyesen) érintené. A MESZ Elnöksége felkéri a MESZ főtitkárát egy
találkozó megszervezésére XX. kerületi Önkormányzat illetékese és a MESZ elnökségét képviselő
elnökségi tagok között, 2021.10.01-i határidővel.

6. Pető SE – 2021.évi műhelytámogatásról történő lemondás
Pignitzky Borbála főtitkár tájékoztatja az elnökségi tagokat, hogy a Pető SE email formájában
lemondott a klub 2021. évre megítélt műhelytámogatásáról (206 890 Ft), mert jelenleg nem folyik
evezőstevékenység a klubban. Ezért a főtitkár javasolja, hogy a támogatást a Műegyetemi Evezős
Club részére állapítsa meg az elnökség, amely a klub hivatalos szakmai székhelye.
Szántó Éva javasolja és egyben kéri a főtitkárt, hogy kérje meg a Pető SE képviselőit, hogy írásban
tájékoztassák az elnökséget a klub helyzetéről és jövőbeli terveiről, illetve kéri, hogy a para evezés
a
következő
elnökségi
ülésen
kerüljön
fel
a
napirendi
pontok
közé.
Vanczák Gergely javaslata, hogy a Pető SE-ből átigazolt sportolók új klubjának ítélje meg az
elnökség a támogatást.
2021/126 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
támogatja, hogy a Pető SE 2021. évi műhelytámogatása a klub támogatásról történő
lemondására hivatkozva az MTK Evezős szakosztályának kerüljön átcsoportosításra.
7. Versenybíró kinevezés
2021/127 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
jóváhagyja Óhidi-Légmán András evezős versenybírói kinevezését.
2021/128 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
jóváhagyja Bajcsi Bertold evezős versenybíró országos minősítését.
8. 2018. évi LF ergométer beszerzés
Pignitzky Borbála tájékoztatja az elnökséget, hogy 2019.04.26-án a BMSK Beruházási, Műszaki
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. és a Magyar Evezős Szövetség között, a Magyar
Evezős Szövetség 2018. évi sportlétesítmény-fejlesztési elképzelései keretében „Evezős
Ergométerek beszerzése (4db Concept 2 D Modell) tárgyú támogatási szerződés (iktatószám BMSKIII-0006/0230/2019) jött létre. A támogatásból elnökségi jóváhagyást követően a legkedvezőbb
árajánlatod adó Ergométer Kft.-től 2020. 01.30.-án megrendelte az eszközöket, amelyeket a kft
2020. 02.05-én leszállított a Sirály-telepre majd ezt követően kiszámlázott a MESZ részére 1 321
862 Ft értékben.
A MESZ elnöksége 2020/116 (10.06) számú elnökségi határozatában jóváhagyta a Kunszentmárton
DSE részére megítélt 680000 Ft (azaz 2 db Concept2 D Modell Evezős Ergométer tárgyú) támogatás
átcsoportosítását a MESZ Sirály-telep fejlesztésére.
A BMSK-val a módosított szerződés 2021. augusztus közepén került aláírásra, így további 2db
ergométer beszerzésre van lehetősége a MESZ-nek. A mellékletben található az Ergométer Kft
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árajánlata mely bruttó 800 000 Ft értékű, ezért a 680 000 Ft-on kívül a KSF Szervezetfejlesztési
támogatásából 120 000 Ft kiegészítés szükséges. Kéri az Elnökségi tagokat, hogy támogassák a
beszerzést.
2021/129 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
elfogadja az Ergométer Kft. 2 db Concept 2 D modell típusú evezős ergométerrel kapcsolatos
árajánlatát a LF 2018 és a 2021. évi KSF Szerveztfejlesztés projekt terhére és megbízza a főtitkárt
az eszközök beszerzésével.
9. 2021. évi DO MEFOB III_Válogató_költségvetése
2021/130 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
jóváhagyja a 2021. 09.17-19 között Sukorón megrendezésre kerülő III. Válogató, 2021.évi Evezős
MEFOB, 2021-2022. tanévi Evezős DO költségvetését.

10. Kalocsa SE eszközök és eredmények átadása Kalocsa EVE-nek
A főtitkár tájékoztatja a tagokat, hogy a Kalocsai SE Elnöke elküldte írásbeli hozzájárulását és
nyilatkozatát az SE használatában lévő MESZ tulajdonú eszközök Kalocsa Evezős és Vizisport
Egyesületnek történő átadásáról, illetve hozzájárul ahhoz, hogy az SE színeiben az evezősök által
elért korábbi eredményekre vonatkozó átadásáról. A főtitkár kéri az elnökségi tagokat, hogy
járuljanak hozzá az eszközök és eredmények átadásához.
2021/131 (09.15) számú elnökségi határozat: Magyar Evezős Szövetség Elnöksége egyhangúlag
támogatja, hogy hivatkozva arra, hogy a Kalocsa Evezős és Vizisport Egyesület a Kalocsa SE
összes aktív evezős sportolóját átvette, ezért jogosult a Kalocsa SE múltbeli eredményei alapján
járó pénz és eszközbeli támogatásokra. Felhatalmazza a főtitkárt a szükséges szerződések
megkötésére.
11. 2022.évi OB és VB versenyprogram összeállításáért felelős munkacsoport elnökségi tag
delegálása
Pignitzky Borbála tájékoztatja a tagokat, hogy a Magyar Evezős Szövetség Elnöksége 2021.09.18.i ülésén kijelölte a 2022. évi Evezős Országos Bajnokság és Vidék Bajnokság versenyprogram
összeállításáért felelős munkacsoport tagjait. Munkacsoport tagok: 1 fő elnökségi tag (választott),
1 fő Edzőbizottság tag (bizottság által javasolt), 2 fő szövetségi kapitányok, valamint a főtitkár.
Elnökségi tagot ebbe a munkacsoportba nem jelölt az elnökség, ezért szeretné kéri, hogy ezúttal
Herkules Jánost jelöljék.
Varga Tamás is jelezte, hogy határozaton kívül, de szeretne szintén részt venni a munkába.
2021/132 (09.15) számú elnökségi határozat: A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége 7 igen és 1
tartózkodás (Székely Balázs) mellett Herkules János elnökségi tagot jelöli ki a 2022. évi Evezős
Országos Bajnokság és Vidék Bajnokság versenyprogram összeállításáért felelős munkacsoport
tagjai közé.
12. Egyebek
Az Egyebek között az elnökségi tagok az egyetemi evezésről egyeztettek. Egyetértenek abban,
hogy a jelenlegi helyzet történelmi fontosságú és hatalmas lehetőségeket rejt az evezés
népszerűsítése és létszámnövelése terén, ezzel a MESZ stratégiai céljainak elérésében is nagy lépés
lenne. A tagok sürgetik a MEFS-el történő egyeztetésit, illetve az Edzői Életpályamodell
tanulmányterv egyetemi evezéssel történő kiegészítését és ennek véglegesítését.
További hozzászólás hiányában az elnökségi ülés véget ért.

5

