
Összefoglaló az Edzőbizottság 2014. évi munkájáról 

 

   Az edzőbizottság az elmúlt évben a MESZ működési szabályzatában előírtak szerint végezte 

feladatát. Sok esetben nem tudott élni a szabályzatban kapott konzultációs és javaslat tételi 

jogával, a késői információk és szűk határidők miatt. 

Az edzőbizottság munkáját az alábbi határozatok alapján tudom összefoglalni, melyek a 

bizottsági üléseken születtek, majd az javaslatként segítette a Szövetségi Kapitányok és Edzői 

Stáb munkáját. 

Az edzőbizottságban tagjai: Szierer János edzőbizottság vezető, Bartos Nándor, Rapcsák 

Károly, Molnár Dezső, Molnár Zoltán, Kiss László, változás 2014. november 19. történt, az 

edzői fórum javaslata alapján az elnökség hagyta jóvá: Bartos Nándor, Székely Balázs, Molnár 

Dezső, Molnár Zoltán, Rapcsák Károly, Kiss László, Lőrinc Attila és Szierer János. Vezetőjének 

Molnár Dezső választotta meg az edzőbizottság. 

Szierer János 2014. december 21.-én lemondott edzőbizottsági tagságáról, melynek oka az 

edzői stábban való részvétele.  

 

 

Edzőbizottsági határozatok 2014 

2014/02/26/01. sz. hat. 

Az edzőbizottság javasolja az elnökségnek, hogy a 2014. évi ergométeres bajnokságot az 

eredeti program szerint rendezze meg. Telefonos szavazás: 5 igen (BN, RK, MD, MZ, SzJ),    

1 tartózkodás (KL). 

 

2014/05/09/01. sz. hat. 

Az edzőbizottság támogatja a Szántó Éva által 2014 május 9-én küldött Felnőtt OB 

programot. E-szavazás:  5 igen (MD, RK, SzJ, MZ, BN). MZ, BN azzal a megjegyzéssel, hogy a 

verseny végén a két 8+ számot időben távolabb kellene megrendezni, mert néhány 

klubnak csak egy használható 8+ hajója van. KL nem reagált a kérdésre. 

 

 



2014/05/27/01. sz. hat. 

Az edzőbizottság egyhangúan támogatja (6 igen) Ficsor László szöv. kap. Heraklész Csillag 

keretre tett előterjesztését. A keret tagjai: Pétervári, Papp, Gyimes, Matyasovszki, Csányi, 

Vancsura, Bene, Polivka, Vallyon, Szigeti. E-mail-es szavazás történt. 

 

2014/06/11/01. sz. hat. 

Az edzőbizottság Ficsor László beszámolóját a Duisburgi versenyről 5 igen (MZ, RK, BN, KL, 

SzJ, egyhangú) szavazattal elfogadta. 

 

2014/06/11/02. sz. hat. 

 Az edzőbizottság egyhangúan (5 igen) elfogadta az Európa Bajnokságról az érintett edzők 

beszámolóját. 

 

2014/06/11/03. sz. hat. 

Az edzőbizottság egyhangúan (5 igen) elfogadta Ficsor László szöv. kap. előterjesztését a 

válogatott keretek ( A+B+C) tagjaira. 

 

2014/06/11/04. sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (egyhangú) szavazattal támogatja, hogy átigazolás esetén az 

eredményességi műhely támogatás az első évben 100%-ban, a második évben 50%-ban az 

eredeti egyesületet illesse. 

 

2014/06/25/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (MD, MZ, RK, BN, SzJ) szavazattal támogatja, hogy az OB 

programban szerepeljen a 2+ és a 4+ versenyszám. Telefonos szavazás történt. KL nem 

szavazott. 

 

2014/07/02/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság 4 igen (BN,MZ, KL, SzJ), 1 igen (MD) azzal a módosítással, hogy az OB-n 

nem és 1 nem (RK) szavazat aránnyal támogatja, hogy lehessen ellenkező nemű 



kormányos a versenyeken. Természetesen a kormányosokra vonatkozó verseny szabályok 

maradéktalan betartásával. E-mail-es szavazás történt. 

 

2014/09/25/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (KL,RK,MD,MZ,SzJ egyhangú) szavazattal Molnár Dezsőt javasolja 

férfi felnőtt váltott evezős szakág vezetőnek. 

 

2014/09/25/02 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (KL,RK,MD,MZ,SzJ egyhangú) szavazattal Molnár Zoltánt javasolja 

férfi felnőtt pár  evezős szakág vezetőnek. 

 

2014/09/25/03 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (KL,RK,MD,MZ,SzJ egyhangú) szavazattal Szierer Jánost javasolja 

férfi felnőtt könnyű súlyú pár evezős szakág vezetőnek. 

 

2014/09/25/04 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (KL,RK,MD,MZ,SzJ egyhangú) szavazattal Alföldi Zoltánt javasolja 

női felnőtt szakág vezetőnek. 

 

2014/09/25/05 sz. hat. 

Az edzőbizottság 4 igen (KL,RK, MZ,SzJ) és 1 tartózkodás (MD) szavazattal Kiss Lászlót 

javasolja férfi felnőtt könnyű súlyú váltott evezős szakág vezetőnek. 

 

2014/10/01/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság 5 igen (MD, MZ, RK, KL, SzJ) és 1 nem (BN) szavazati aránnyal javasolja, 

hogy Lőrincz Attila részt vegyen a FISA edző konferencián. 

 

2014/11/20/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság 4 igen (MZ, LA, BN, SzJ) és 2 nem (MD, KL) szavazati aránnyal javasolja, 



hogy előbb a költségvetést tárgyalja a bizottság és után a felkészülési programot. 

 

2014/11/20/02 sz. hat. 

Az edzőbizottság 4 igen (MD, LA, KL, SzJ) és 1 tartózkodás (MZ,) szavazati aránnyal 

javasolja, hogy Samu Lilla kerüljön a „Csillag” programba.  

 

2014/12/04/01 sz. hat. (e-mailban) 

Az edzőbizottság 5 szavazattal (SzJ, LA, BN, MZ, SzB) az „Edzői Stáb” irányítási struktúrát 

támogatja,  2 szavazat (MD, RK) Kapitányi és Stáb közös döntéshozói rendszert, 1 szavazat 

(KL)   Kapitányi rendszert támogat. Így az edzőbizottság „Edzői Stáb” struktúrát javasol a 

továbbiakban.               

 

2014/12/09/01 sz. hat.  

Az edzőbizottság 5 igen (MZ, MD, SzB, BN, SzJ) és 2 tartózkodás (KL, LA) szavazati aránnyal 

javasolja, hogy az szakmai munkát 3 fős Edzői stáb irányítsa.  

2014/12/09/02 sz. hat.  

Az edzőbizottság 7 igen (MZ, MD, SzB, BN, SzJ, LA, RK) és 1 tartózkodás (KL,) szavazati 

aránnyal javasolja elfogadásra az edzőbizottság által kidolgozott irányítási modellt.  

 

2014/12/09/03 sz. hat.  

Az edzőbizottság 6 igen (MZ, KL, SzB, BN, SzJ, LA, ) és 1 nem (MD,) szavazati aránnyal 

javasolja, hogy a kishajós versenyen csak speciális egységben kötelező indulni  a válogatott 

első egységeknek.  

 

2014/12/09/04 sz. hat.  

Az edzőbizottság 6 igen (MZ, MD, SzB, BN, SzJ, LA, ) és 0 nem, 0 tartózkodás melletti 

szavazati aránnyal javasolja, hogy csak „A” és „B” keretet állítsunk fel. 

 

 



2014/12/09/05 sz. hat.  

Az edzőbizottság 5 igen (MZ, SzB, BN, SzJ, LA, ) és 0 nem, 1 (MD) tartózkodás melletti 

szavazati aránnyal javasolja, hogy a Magyar Bajnokság legyen egyben 2015. július 16-19. 

között. 

 

2014/12/19/01 sz. hat. (e-mailban) 

Az edzőbizottság 5 szavazattal (SzJ, LA, BN, MZ, RK) a 2 napos hazai versenyt támogatja 

masters számokkal kiegészítve a Szegedi versenyre,  3 szavazat (KL, SzB, MD) 1 napos 

versenyt javasol, abban koncentráltan a speciális egységek válogatójára. Így az 

edzőbizottság a 2 napos masters számokkal kibővített szegedi versenyt javasolja.               

 
 
 
Szolnok, 2015. május 9. 
         
 

                                                                                                         Molnár Dezső                                                                                                                         

                                                                                                 edzőbizottság vezető 

 

 

 

   


