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MESZ
Lénárd Imre úr
Elnök
Jelölő Bizottság

Budapest 2014.Október

Tárgy:MESZ Elnökségi tagságra jelöléshez elfogadó nyilatkozat és program tervezet!
Tisztelt Elnök úr,
A MESZ 2014.November 8-ra kitűzött „Rendkívüli Tisztújító Közgyűlésére” az elnökségi tagságra
történt megtisztelő jelölésemet elfogadom!
A közgyűlés tagjai részére a megválasztásom elősegítésére tervezett programomat mellékelem.
Egyben kérem az anyagomat valamennyi résztvevő számára eljuttatni szíveskedjél
Rövid életrajzi összefoglaló:
Sz.é: 1946.04-16-Bischofshofen(Ausztria)
Végzettség:1972. Semmelweis Egyetem ÁOK.
Munkahely:- Semmelweis Egyetem Kisérleti Kutató Intézet 1972-73
-Semmelweis Egyetem 1sz Sebészeti Klinika 1973-jelenleg is.
Szakvizsgák:- Sebész szakorvos. Gasztroenterológus szakorvos,
Beosztás: Egyetemi docens, tanulmányi ig.h.-Tanulmányi felelős(500 hallgató)
Nyelvismeret: Angol (Kongresszusi szint), Német (alapfokú szint,)
Tudományos munkásság: 115 előadás, 54 közlemény,1 jegyzet részlet,Nemzk. Kongresszus Titkára,
Tudományos minősítés: MTA Kandidátusa,Ph.D,Tudományos Társasági tagságok: Magyar Sebész Társ,Magyar Gasztroenterológiai Társ,Int.HepatoPancreato-Biliari Assoc.- Int. Oesophago-Surgical Assoc.
Sport tevékenység: -Vívás 1957-58(Vasas Sc.),Tenisz 1959-62,(MNB)
Evezés:1961-1973-Válogatott: 1964-73- Hazai eredmények: 8 ifi OB I.-3 Felnőtt OB I.,Master OB
I,II+EB II.+számos nemzetközi és hazai versenyeken OB-n további érmek,helyezések!
Nemzetközi eredmények:VB VI-VII,EB V-VI,Olimpia 72.-B.döntő I.(8+)
Sport vezetés: FEC:Ügyv. elnök:1989-90, Ügyv . alelnök: 1991-94 -Elnökségi tag: 1995MOB tag:2004-,MOB Orv.Biz. alelnök:2004-tőlMPB Elnökségi tag:2008-, MPB Orv.Biz. Elnök: 2008-tól
MESZ Elnökségi tag: 2000- ,MESZ Alelnök, 2004-2008,2011-, Orv.Biz. Elnök:2010FISA Orv.Biz.tag:2000-2012,Meghívott Konzultáns 2013-,
I/.Sportág specifikus szakmai elképzelések:
A bemutatkozó program filozófiai gondolata:” Ahol evezésre alkalmas vízfelület van ott legyen
evezés”
Magyarországon mintegy 2000 km vízfelület van amelynek mintegy 60-65%-án van lehetőség
evezésre!- Jelenleg ezen vízfelületnek csak mintegy 20-25%-án van tényleges evezés .Ennek
megfelelően ki használandó ,hogy a sportág több tényezőnek köszönhetően –a mintegy 6 éves
személyes bel és külföldi lobby tevékenységek hatására is ,bekerült a 16 kiemelt sportág közé.Szinte
parancsoló tény, hogy szélesíteni kell a bázist, amely elsősorban a túra-rekreációs evezés
felélesztését ,azaz az alapok szélesítését jelenti!Ez egyebekben kormányzati igényként is
megfogalmazódott a MESZ vezetése felé!
a/.Ennek egyik első lépéseként javaslom kialakítani egy Észak-Pesti és egy Dél-Pesti rekreációs
evezés központot,ahol a MESZ PR tevékenysége révén (Rádiók, Internett oldalak,Helyi írott és
elektronikus sajtó)az evezést-a vizet szeretők vagy új sportot keresők megtalálhatják a szabad idejük
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eltöltéséhez megfelelő szintű sportolás lehetőségét .Mindkét helyszínen mind a tárgyi mind a
személyi feltételek megteremtése szükséges ahhoz, hogy az év 12 hónapjában a rekreációs-túra
evezést kedvelők,egyének és családok sportolhassanak .E két centrum kialakítása után vagy ezzel
akár egy időben is lenne szükséges a nem budapesti helyszínek fokozatos kialakítására is az egyes
evezős egyesületek bevonásával és támogatásukon keresztül . Erre a soron következő KSF
tervezéseknél gondolni kell és forrást kell betervezni .E két első centrumon kialakítását követnie
kellene a további nagy vizeinken(Tisza ,Tiszató,Bodrog,Sajó stb.) hasonló rekreációs központoknak!
b/.Az Iskolai (közoktatási) és az Egyetemi-Főiskolai (felsőoktatási) területen szükséges a már
részben rendelkezésre álló evezés oktatás programot tovább fejleszteni olyan módon, hogy az
egyetemek, főiskolák vezetőinek,sportigazgatóinak rendelkezésére állhasson egy legalább 4 félévre (
azaz 4x14 hétre)lebontott és részletes lépésenként leirt evezést tanító tantárgyi oktatási program
.Erre azért van szükség, mert a hallgatók az első két év kötelező testnevelési programjának(pl.Evezés
programjának) befejezése után ösztöndíj elnyeréséhez csak akkor van lehetősége ha un. Kredit
pontot, pontokat érő ,és az illetékes felső oktatási intézményben akkreditált sportágat tudnak
felvenni .Tehát az evezős sportág felsőoktatási helyenként külön-külön történő akkreditáltatása
nyomán jelentős létszámot lehetne megmozgatni,míg a sportág a hagyományoknak megfelelően
visszatérhetne a felsőoktatás falai közé!- Ezek elkészítéséhez segítségül kell hívni és egyben
érdekeltté kell tenni az egyes egyetemi,főiskolai Sport Igazgatókat .A felsőoktatási evezős oktatási
programok elkészítéséhez a MESZ- ben egy külön un „Sport Tantervi Bizottság” létrehozására lenne
szükség!
c/.A Verseny evezésben mint a sportági piramis csúcsát jelentő ágban pedig a Szövetségi Kapitányok
és segítőik által kiválasztott felnőtt és UP válogatottak felkészítésén, versenyeztetésén,és különböző
eredményességi támogatásukon túl javasolnék egy speciális forrás alap létesítését!
Ezt a forrás alapot pályázati formában az egyesületekben válogatottként még nem szereplő, de
tehetségesnek mutatkozó utánpótlás motiválására javasolnám létrehozni , az un egyesületi
nemzetközi versenyeztetés támogatáshoz! Ez elsősorban a nagy(8+,4+,4x,4-) egyesületi csapatok
kialakításához lenne támogatás függetlenül,hogy olimpiai vagy nem olimpiai egységekről lenne só!
-Alapos megfontolást igényel és ebben mind a mindenkori Szöv.Kapok és az EB bölcs elemzéseire
lesz szükség,hogy a világ nemzetközi él sportjában egyre nagyobb teret kapó un központi vagy un
részleges központi felkészülés ,illetőleg a hazánkban jelenleg preferált un regionális felkészülés
között hol lehet és kell majd meghúzni azt a határt amely előre viszi a top evezőseink nemzetközi
eredményességét,,és ne sértse a helyi egyesületi érdekeket .A kis létszámú szakember gárda ugyanis
nem tud jobban szétszakadni a hazai és a válogatott versenyzői felkészítésének helyeit illetően .A top
versenyzőink nemzetközi eredményességének jelentős fokozása a sportág egyik alap igénye !Az
eredményesebb munkának pedig már a soron következő olimpiai qualifikációs versenyeken meg kell
mutatkoznia!:..
d/.MESZ iroda:Mindhárom előbb felsorolt elképzelés egyik fontos alap pillére az,hogy a
megválasztásra kerülő Elnök és az Elnökség a folyamatosságot biztosító FB közreműködésével egy
ütőképes Főtitkárt válasszon ki ,aki munkáltatóként építse fel a hazai evezést hatékonyan kiszolgáló
szövetségi speciális adminisztrációt .Jól felépített ,hatékonyan dolgozó szövetségi iroda nélkül a
legjobb szakmai elképzelések sem tudnak kiteljesedni .A hatékony iroda kialakításakor még az is egy
szempont kell legyen,hogy elegendő tér van e a jelenlegi irodában ?Érdemes lenne elgondolkodni egy
nagyobb és egyben jobb munka körülményeket is biztosító iroda kialakításán
II/.A Sport EÜ háttér:
Az elmúlt időszakban sikerült beindítanunk egy olyan sport EŰ háttért biztosító szervezetét amely a
lehető legkevésbé függ a jelenleg sajnos csak kislángon üzemelő OSEI Intézményétől.
Az utánpótlásunk sport tudományos alapokon nyugvó felmérő rendszere a Herakles programban
részt vevők számára kielégítően működik .- Meghatározott vizsgálati számok vannak előre
tervezetten. A felnőtt keretünk rendszeres felméréseit sikerült részlegesen beindítani.,illetve
korábbi rendszert bővíteni. Rendelkezésre áll a sport masszőr,gyógytornász több helyszínen. A
táplálkozás tudomány hazai jeles képviselője kezdte meg 2014-ben a kijelölt válogatottak rendszeres
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felmérését és a táplálkozásuk beállítását. Néhány versenyző rendszeresen míg mások alig vették
igénybe méréseit .A mérésekhez a Semmelweis Egyetem 1 sz.Sebészeti Klinikája a sportág
támogatásaként egy nagy értékű műszert bocsájtott rendelkezésre,míg a Szövetség igény esetén a
mérésekhez szükséges un. „tappancsokat” vásárol. Beindultak az un pálya mérések is,amikor a TF
asszisztensei a helyszínen vesznek vérmintát a kijelölt keret tagoknál és tudnak elemzést adni egy
aktuális állapotról.
Rendszeresen összeült az Orv.Biz, a Szöv Kap ,a táplálkozási szakember, és a TF teljesítmény
laborja,hogy kielemezze a felnőtt keret tagjait .Ezt történt a VB előtti időszakban .Kiderült,hogy mind
a táplálkozási mérésekből kapott egyes adatok és a teljesítmény mérésekből kapott egyes adatok
között van összefüggés .Mindezek alapján már a VB előtt következtetni lehetett az egyes egységek
várható eredményeire abból,hogy a mérésben részt vevők teljesítmény állapotai milyenek .Ezen
vizsgálatok tovább folytatandók ahhoz,hogy további adatok kerüljenek be a várható eredményesség
felméréshez .- Nem sikerült azonban szerződést kötnünk a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Szakorvosi
Rendelő részlegével amely a kijelölt versenyzők számára nyújtott volna évente több alkalommal
rendszeres és teljes körű felmérő és szűrő vizsgálatokat .Ez tenné teljessé azt a Sport EŰ és Sport
tudományos hátteret amely az eddigiekkel szemben magasabb szintre emelné a qualifikációt remélő
evezőseink Sport EŰ hátterét .A teljes rendszer azonban csak akkor működtethető, ha bizonyos
szűrésekre és a pálya mérésekre a válogatott keret tagjai együttesen vesznek részt .A rendszernek
csak egyes kis részelemei működtethetők a válogatottak otthoni felkészülései során .Ez a rendszer
biztosan okoz kényelmetlenséget és utazást ,de ez csak így működtethető folyamatosan és nem csak
a közös edzőtáborok idejében.
Kérem az igen tisztelt Közgyűlés támogatását ahhoz,hogy a röviden összefoglalt evezős szakmai és
orvos szakmai programom folytatható legyen a nemzetközi elvárások szerint beindítottak szerint!
Megtisztelő figyelmüket megköszönve,
Dr. Kokas Péter
elnökségi jelölt

