H.száma

2018/175
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

Határozat szövege
Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2018. november 15-én , MSH IV. emeleti nagytárgyaló termében.
17:30-kor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Jakócs György, Vanczák Gergely, Székely Balázs, Deák Csaba, Varga Tamás, Lőrinczy Péter, Herkules János
Szervek megválasztása
A MESZ Elnöksége egyhangúan jóváhagyja az
elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a
jegyzőkönyv hitelesítőit.

jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála
jegyzőkönyvhitelesítő: Deák Csaba
jegyzőkönyvhitelesítő: Herkules János

A MESZ Elnöksége jóváhagyja az elnökségi ülés
napirendi pontjait a bővitett napirendi
pontokkal.

1. Duna Evezős Központ (Világversenyek rendezésére történő pályázat)
2. MESZ 125 éves Gálavacsora
3. MESZ Telep (LF 4-5 módosítása; gondnoki feladatok ellátása)
4. Sport XXI. Program (koordinátor kijelölése, program módosítása)
5. 2019. Versenynaptár elfogadása
6. Versenyszabályzat módosítása (felkérés a javasolt módosítások átvezetésére)
7." Dorko" szponzorációs szerződés
8. NFM 1 Mrd közbeszerzés
9. MESZ Közbeszerzési szabályzat módosítása
10. Műhelytámogatás módosítás
11. MESZ Tagszervezeti Tartozások
12. MTI Év sportolója
13. Zöld Duna Kft. - perek (Zárt Napirendi Ülés)
14. Egyebek

Nincs határozati javaslat

A KKBK javaslatára és kezdeményezésére - teljes kormányzati garanciavállalás mellett - 2018. július 31.-én megküldtük és megjelöltük azokat a világversenyeket a FISAnak, amelyek a tervezés alatt álló és 2022-re reményeink szerint elkészülő Duna Evezős Központba megrendezésre kerülhetnének 2023-2026 között. A FISA a
napokban tájékoztatott a pályázathoz szükséges további lépésekről és határidőkről. Szántó Éva tájékoztat a részletekről.

Napirendi pontok elfogadása

2018/176
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

1. Duna Evezős Központ (Világversenyek rendezésére történő pályázat)

2. MESZ 125 éves Gálavacsora
2018/183
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan támogatja a 125 Orbán Gergő felkért eseményszervező tájékoztatja a megjelenteket a gálavacsora tervezett programjáról, javasolt dííjazott személyek listájáról és az esemény
éves Gálavacsora programját, a díjazottakat és a költségvetéséről. A díjazottak vitatása során külön kitértek és megvitatták az edzői díjazottakat. Ezek alapján Rapcsák Károly (férfi evezés terén elért eredmények),
tervezett költségvetést. 9/9
Szabó Károly (női evezés terén elért eredmények), Fáth András (edzőképzés) és Kiss László (poszthumusz) díjazásáról állapodtak meg az elnökségi tagok.

3. MESZ Telep
2018/177
(11.15.) számú
elnökségi
határozat
2018/178
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnökségi egyhangúan (9/9) támogatja
az LF4 műszaki tartalom és a véghatáridő
módosítását a javaslat szerint.

Létesítményfejlesztési támogatások (melléklet tartalmazza a LF4-5-6 támogatásokból tervezett beruházásokat, fejlesztéseket). Az LF5 támogatási szerződés és ezzel
együtt a támogatási összeg bizonylatan volta miatt javasolt az LF4 során megvalósítandó beruházások műszaki tartalmának módosítása és bizonyos - az LF5
pályázatba betervezett- fejlesztések "előrehozatala". Herkules János összeállítása alapján javasolt elfogadni az LF4 műszaki tartalmának módosítását. Ezek az
épülettel kapcsolatos felújítások átütemezését (előrehozatalát) jelenti a kerttel kapcsolatos munkálatok elhalasztásával. Véghatáridő módosítása 2019. december 31.re kérelmezendő.

A MESZ elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja
Szász Ákos személyét a MESZ Telep gondoki
munkakörének betöltésére 2019. január 1-től.

MESZ Telep gondoki feladatköreinek ellátása régóta szükséges azonban ezidáig megoldatlan feladat. Vanczák Gergely alelnök felterjesztését az ide vonatkozó
mellékelt dokumentumok tartalmazzák illetve a főtitkárral bemutatja a jelölteket és az elvárt feladatokat. A jelöltek Szász Ákos és Reith Kriszta. Felvetődik Forró
Dezső további megbízása a leltárral kapcsolatos feladatok ellátására, mely a gondok alkalmazásával tárgytalanná válik hiszen ez is az új gondok feladatköréhez
tartozik.

A MESZ Elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás (Székely
Balázs) mellett támogatja Székely Balázs
személyét a Sport XXI. Program adminisztrátori
feladatainak ellátására 2018. december 1-től.

A SPORT XXI. program adminisztrációja kapcsán az Elnökség már 2018. elején az éves utánpótlás felkészülési program elfogadásával megszavazta egy külön erre a
feladatra dedikált személy foglalkoztatását a Talent Development Manager munkájának segítésére. Az iroda személyi összetételének majdnem százszázalékos
átalakulás miatt nem volt lehetőség ennek a szerepkörnek a betöltésére, ugyanakkor a forrás elkülönítés megtörtént. Vanczák Gergely alelnök előterjesztését az ide
vonatkozó melléklet tartalmazza aki a feladatok megjelölésén túl Székely Balázst javasolja a feladatkör betöltéésre 2018. december 1-től. Balázs megbízásos
szerződés keretében éves szinten bruttó 850 000 Ft.-ért látná el a feladatot.

A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja
a Sport XXI. Program változásait a melléklet
szerint beleérteve a 2018/2019 -es Iskolai
Ergométer program eltörlését azzal a kitétellel,
hogy kidolgozza egy hatékonyabb programot a
2019/2020-as tanévre.

A Sport XXI. Programban javasolt változásokat és ennek elfogadásáról szóló feltejesztést (Vanczák Gergely szakmai allenök) az ide vonatkozó mellékletek
tartalmazzák. Ezek a változási javaslatok:
- az 500 méteres diákranglista számok kerüljenek eltörlésre. Így csak az 1000 méteres Mini Kupa sorozat maradna, egy idényben 5 állomással, amelyből a legjobb 3
eredményt kell figyelembe venni az értékelésénél.
- az EB támogatja egy ,,Adminisztrátor” kijelölését, aki ellátja a programmal kapcsolatos előkészületi és adatfeldolgozási feladatokat.
- Az iskolai ergométer felmérő program megszüntetését javasolva, az arra szánt pénzkeret kerüljön a Sport XXI. program műhelytámogatási keretébe (a téma
tárgyalása bővebben lent)

4. Sport XXI. Program
2018/179
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

2018/180
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

Az Edzőbizottság a 2018/19 évi Iskolai Ergométeres programot az előző évek tapasztalatai alapján nem javasolja "beindítani". Az erre szánt összeget (KSF UP 1 M Ft) a
Sport XXI. Műhelytámogatási keretébe kívánja átütemezni. Főtitkár tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ezt a KSF UP program forrásában van és nem csoportosítható át a
Sport XXI. programba. Elnök megkérdőjelezi a program eltörlését és továbbra is fontosnak tartja a program által a sportág népszerűsítést és toborzást. Szerinte ez az
egyetlen lehetőség arra, hogy új embereket vonjunk be a sportágba. Az utánpótlás szakmai vezető és több elnökségi tag szerint nem hozta az elmúlt években az elvárt
eredményt a program. Kevesen jöttek le a klubokba evezni a program hatására, regisztráltak valamint kapcsolódtak be a versenyrendszerünkbe. Ezzel szemben
rengeteg munkát jelentett az amúgy is leterhelt edzőknek és a megitélt és szétosztott összeg nem jelent motivációt az egyesületeknek. Cseh Ottó és Varga Tamás
szerint a rendszer nem hatékony de fontosnak tartják a programot. Varga Tamás jobb marketinggel "eladhatobbnak" gondolja az ergoprogramot.

5. 2019. évi versenynaptár
2018/181
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

2018/182
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja,
hogy a 2019. évi Ergométeres OB helyszíne a
győri Egyetemi Csarnok legyen a GYAC az általa
vállalt feltételek betartásával és egyben
támogatja a jövőre nézve a pályázati rendszer
bevezetését és a helyszín rotálását.

Az edzőbizottság, a szakmai vezetés által javasolt 2019. versenynaptárat az ide vonatkozó melléklet tartalmazza. Az versenynaptáron túl a Ergo OB helyszinét
szükséges eldönteni. Korábbi javaslat alapján a Főtitkár kezdeményezésére az Elnök Vácon letárgyalta a sportcsarnok kedvezményes bérbevételét de időközben az
iroda tudomására jutott, hogy Papp Oszkár (GYAC) már a korábbi évekhez kasonlóan leszervezett mindent az Önkormányzattal. A vitás kérdés eldöntésére pályázatot
hirdetett meg a főtitkár. A pályázat során a Mosómagyaróvár-i és Győr-i klub adott be pályázatot. Az Elnök a jövőre nézve a sportág népszerűsítése édekében
támogatja a pályázati rendszer bevezetését és a helyszínek rotálást olyan MESZ események estén amelyek nem evezőspályához és vízhez kötöttek. A javaslattal az
elnökségi tagok egyetértettek. Cseh Ottó azonban javasolja, hogy a 2019. évben - ha már a Győr mindent leszervezett - akkor a Győr-i Egyetemi Csarnok legyen a
helyszíne a versenynek azzal a feltétellel, hogy a MESZ által elvárt és klub által vállalt feltételeket teljesíti. Ezt előzetesen szerződésbe szükséges foglalni.
A MESZ Elnöksége (8 igen, 1 tartózkodás A versenynaptárban található versenyekkel kapcsolatban az OB -k helyszínét és időpontját tárgyalták az elnökségi tagok. Kérdés volt, hogy ismételten külön tartsa-e a
Herkules János) elfogadja a 2019. évi
szövetség az UP/Masters/Para és Felnőtt OB-t vagy indokolt külön választani. Az Elnök szerint nem szerencsés külön választani, mert nagyon kevés induló esik így egy
versenynapárt azzal a kiegészítéssel, hogy a
versenyre, különösen a Felnőtt OB esetén . Szakma ezzel szemben szakmai szempontokat sorol fel amely indokolja, hogy külön legyen az UP és a Felnőtt OB (túl közel
Felnőtt OB a Diákolimpiával együtt 2019. 09. 19- van az U23 VB a júliusi időponthoz, UP versenyzőket lehet felnevezni a U23 és Felnött csapatokba, sűrű nemzetközi versenynaptár stb.). (Masters, Para, UP július első
21-én a Velencei-pályán kerüljön
hetében lesz Velencén a Masters VB tesztversenyekn). EB javasolja, hogy a Masters Vb-t követő hétvégén,a Felnőtt OB-val egy időben ls helyszínen legyen
megrendezésre
megrendezve a Diákolimpia. Herkules János nem tartja lebonyolíthatónak a versenyszámok mennyisége miatt, mely veszélyezteti a szükséges időkülönbségek
meglétét. A Masters VB miatt javasolt, hogy az egy héttel később megrendezésre kerülő Felnőtt OB és Diákolimpia helyszíne Velence tavi pálya legyen.

6. Versenyszabályzat módosítása
2018/184
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

A MESZ Elnöksége támogatja azt a javaslatot,
miszerint Versenyszabályzatot érintő javasolt
változások Versenyszabályzatba történő
átvezetésére a MESZ Elnöksége a Versenybíró
bizottságot kérje fel.

Vanczák Gergely javaslata, hogy a versenyszabályzatot érintő javaslatok versenyszabályba történő visszavezetésére a MESZ Elnökséges kérje fel a versenybírói
bizottságot, hogy a módosított és elfogadásra javasolt új versenyszabály 2018. decemberére az Elnökség számára felterjesztésre kerülhessen. Vanczák Gergő ide
vonatkozó felterjesztését a melléklet tartalmazza.

A MESZ elnökség jóváhagyja (9/9), hogy a
DORKO sportruházati márka a MESZ hivatalos
sportruházati szállítója legyen, támogatja a
szerződéskötést, azzal a feltétellel, hogy a
szerződés tartalmazza azokat a ruhadarabokat
amit a cég a válogatott részére használatba
bocsájt illetve kibővíti 60 főre a létszámot.

Cseh Ottó tájékoztat a DRK (Dorko) sportruházati céggel létrejövő ruhaszponzorációs szerződés részleteiről. A megállapodás szerint 4 évre biztosítja ("használatra") a
válogatott részére a felszerelést a DORKO. Az Elnökség a 40 fő ruháztatását javasolja 60 főre felemelni illetve fontosnak tartja, hogy a szerződés pontosan tartalmazza
azokat a ruhadarabokat amelyeket a cég rendelkezésre tud bocsájtani a sportolóknak és kisérőknek.

Nincs határozat

Vanczák Gergely tájékoztat az NFM (EMMI) 1 Mrd külön támogatás közbeszerzés jelen állapotáról

7. "Dorko" szponzorációs szerződés

2018/185
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

8. NFM 1 Mrd közbeszerzés

2018/186
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

2018/187
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

9. MESZ Közbeszerzési szabályzat módosítása
A MESZ Elnöksége jóváhagyja (9/9) a módosított Az NFM 1 Mrd közbeszerzési eljárása kapcsán előkerült és felmerült a közbeszerzést lefolytató cég részéről a MESZ közbeszerzési szabályzatának aktualizálása annak
Közbeszerzési szabályzatot.
érdekében, hogy az összhangban legyen az EKR-re vonatkozó érvényes kormányrendelettel.

10. Műhelytámogatás
A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) megítéli, a
2018. évi Műhelytámogatásból fennmaradó
összeget a DNHE részére.

MAFC és Óbudai Ganz is lemondott az őket megillető 50 000 Ft-os műhelytámogatásról.

nincs határozat

A MESZ Alapszabálya 8.§ 7. pontja szerint "törléssel tűnik meg a tagság ha kötelezettségeit nem teljesíti legalább 6 hónapon keresztül". 3 klub tartósan, bizonyos
esetekben évek óta nem fizeti tagdíj kötelezettségeit. A MESZ Elnöksége jóváhagyja azon tagszervezetek törlését a tagszervezeti listából akik 6 hónapnál régebbi
tagdíj tartozással rendelkeznek (Magyar Telekom Nyrt, Garabonciás DE, Bajai Vízisport Klub) . Határozat nem szükséges. Főtitkár értesíti az érintett klubokat.

A MESZ Elnöksége támogatja (9/9) Galambos
Péter és Gvadányi Zoltána jelölését az MTI Év
sportolója díjra.

Szakmai javaslat alapján a férfiak között Galambos Péter, a nők között Gadányi Zoltána az MTI Év Sportolója címre javasolt személy.

11. Tagszervezeti Tartozások

12. MTI Év sportolója
2018/188
(11.15.) számú
elnökségi
határozat

13. Zöld Duna Kft. - perek (Zárt Napirendi Ülés)
nincs határozat

14. Egyebek
nem volt téma

