
Beszámoló a MESZ 
rendes közgyűlésére 

 
Az Edzőbizottság működése 2017-ben 

 
 
 
Tagok 
2016-17: Molnár Zoltán (biz.vez.), Rapcsák Károly, Molnár Dezső, Dani Zsolt, Lőrincz Attila, Tevesz László, Nagy 
Gábor, Alföldi Zoltán. 
Elnökségi delegált: Székely Balázs. 
Megjegyzés: 2017 augusztusban Molnár Zoltán bizottság vezető lemondott a tagságáról. Helyére Dani Zsoltot 
nevezte ki az edzőbizottság. 
 
2017-18: Pető Tímea (női evezés); Alföldi Zoltán (para szkaterület); Molnár Dezső,Mácsik Miklós, Ficsor László és 
Bartos Nándor (élversenyzés szakterület); Tevesz László és Dani Zsolt (utánpótlás szakterület). 
A bizottság vezetését Dani Zsolt látja el. 
 
Állandó meghívottak (2017) 
Szakmai alelnök: Varga Tamás; Felnőtt szöv.kap.: Szierer János; UP szöv.kap.: Lőrincz Attila; Para szakágvezető: 
Nagy Gábor; MESZ főtitkár Gyalog Cecília; Sportigazgató: Kozsák János; Mesz iroda, versenytechnikai szervezés 
Mátyók Henrietta; eseti jelleggel Versenybíró bizottság: Pénzes László. 
 
 
A Bizottság 2017-ben: 

- 10 ülést tartott. Köztes időben e-mail szavazással (17-szer) igyekeztünk a munka folytonosságát 
fenntartani. 

- Részt vett az evezős sportág stratégiai terveinek újragondolásában, programok elékészítésében, 
kidolgozásában. 

- Az Elnökség munkáját evezős sportszakmai és stratégiai kérdések előkészítésével, javaslattételekkel 
segítette. 

- Részt vett a válogatott keret felkészülési terveinek, válogatási elveinek kidolgozásában, véleményezte azok 
beszámolóit. 

- Értékelte a hazai és nemzetközi versenyek eredményeit. 
- Versenynaptár előkészítése. 
- Részt vett a 2017-es költségvetés megtervezésében, véleményezte a szakmai költségvetést. 
- A MESZ sportszakmai rendszerének átgondolásával a feladatok újrafelosztását javasolta. 
- Szervezte az éves Edzői Fórumot. 
- Véleményezte és módosítási javaslatot tett a MESZ versenyszabályzatára. 
- Véleményezte és jelölést tett sportolói, mesteredzői címre és az életmű díjakra. 

 
Megjegyzés: az edzőbizottság különös figyelemmel fordult az evezős sport hosszútávú stratégiájának szakmai 
tételeihez. Alapvetéseket fogalmazott meg, amelyek mentén szakmai programok kidolgozásába kezdett. Célja, a 
sportág nemzetközi szinttől lemaradt hazai körülményei ellenére korszerű és itthon működő képes, az országos 
sport irányításhoz jól illeszkedő redszer kidolgozása. Teljes sportági szinten késleltető hatású, a közoponti 
támogatás, finanszírozás induló és elszámoló mehaniznizmusának határidejei, ami kihat olyanra is, mint pl.: 
versenynaptár előkészítése. 



 
 
Célkitűzések a 2018-as évre: 

- segíteni a 2024-ig szóló evezős sportági stratégia befejezését 
- 2020-ig a kidolgozott felkészülési programok elkészítése 
- a klubok rendszer és program ismeret igényének készség szintre emelése 
- edzőképzés 
- utánpótlásnevelés 
- jelenlegi sportolói állomány megtartása, bővítése menedzselése 
- támogatási, finanszírozási rendszer kigondolása (edzők, versenyzők) 
- a szakmai programok és a versenynaptár novemberig történő elfogadtatása 

 
2018.04.25. 
 
Molnár Zoltán, Dani Zsolt 


