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A Magyar Evezős Szövetség Etikai és Fegyelmi Bizottságának határozata 

 

2012/07/01/01. sz. határozat 

Kiss László edzőt az etikailag erősen kifogásolható cselekedete miatt a MESZ szabályzat 5§ /1/ pont 

/k/ bekezdésében foglaltak szerint: 

hat hónapra eltiltja a nemzetközi versenyektől és a külföldi túrákon történő részvételtől. 

A Bizottság az indoklásban foglaltak szerint ezt a határozatát 2013. július 1-ig próbaidőre felfüggeszti. 

 

 

A Magyar Evezős Szövetség Edző Bizottságának határozatai  

               

2012/02/08/01 sz. hat. 

Az edzőbizottság Szierer Jánost bizottság vezetőnek (7 igen-2 nem), Molnár Zoltánt helyettesnek (8 
igen-1 tart.) választotta meg. 
 
2012/02/08/02 sz. hat. 

A válogatottaknak kötelező az Ergó OB, és a nemzetközi súlyhatárokat kell alkalmazni (9 igen szav.). 
 
Bartos Nándor javaslata, hogy az ifjúságiakat is az ergó OB-n két korcsoportra kell osztani. 
 
2012/02/08/03 sz. hat. 

Az ifjúságiakat az ergó OB-n egy korcsoportban kell versenyeztetni (8 igen-1 nem). 
 
2012/02/08/04 sz. hat. 

Székely Balázs által javasolt melegvízi edzőtábori névsort az edzőbizottság elfogadta (9 igen). 
 
2012/02/08/05 sz. hat. 

A szakág vezetők személyére a szöv. kap. tegyen javaslatot az elnökség felé (6 igen-3 nem). 
 

A szöv. kap.-nak a kérése, hogy az általa javasolt szakág vezetőkről az EB foglaljon állást. Három 
felnőtt szakág vezetői jelölés van. Nf szakág: Bene László, Ff váltott szakág: Kiss László, Ff pár szakág: 
Molnár Zoltán. 
 
2012/02/08/06 sz. hat. 

Az EB javasolja Nf szakág vezetőnek Bene Lászlót (8 igen-1 tart.), Ff váltott szakág vezetőnek Kiss 
Lászlót ( 9 igen) és Ff pár szakág vezetőnek Molnár Zoltánt (5 igen-1 tart.-3 nem). 
 
Az ifjúságiaknál a négy szakágra öt jelölt van. 
 
2012/02/08/07 sz. hat. 



 

Az EB javasolja Ni pár szakág vezetőnek Mácsik Miklóst (9 igen), Ni váltott szakág vezetőnek Bartos 
Nándort (8 igen-1 nem), Fi pár szakág vezetőnek Lakatos Tamást                ( Lakatos 8 szavazat- Fáth 1 
szavazat), Fi váltott szakág vezetőnek Szierer Jánost. 
 
2012/02/08/08 sz. hat. 

A Sport XXI program koordinátorára és a  Patrónus program patrónusára pályázatot kell kiírni. 
 
2012/02/08/09 sz. hat. 

Az EB patronált edzőnek Radics Bélát, Lőrinc Attilát, Nagy Gábort és Alföldi Zoltánt javasolja. 
 
A szövetségi kapitányi pályázatról, pályázati feltételekről és az ideiglenesen kinevezettek szerepéről. 
 
2012/02/08/10 sz. hat. 

A kapitányi állásokat pályáztatni kell. A pályázatok leadási határ ideje 2012.08.01., az elbírálás határ 
ideje 2012.08.31. legyen. Az új kapitányok 2012. 10. 01.-től legyenek kinevezve. A pályázóknak a 
következő feltételeknek kell megfelelni: felsőfokú szakirányú végzettség, sportági eredményesség, 
gyakorlati tapasztalat, számítógép felhasználói szintű ismerete, idegen nyelv tudás-ismeret, 
motorcsónak vezetői engedély, „B” kategóriás gépjármű vezetői engedély. Az ideiglenes kapitányokat 
2012.03.01.-től megbízással javasoljuk kinevezni (5 igen-2 tart.-1 nem). A megbízás 2012.10.01.-ig 
tartson( 8 igen). A felnőtt kapitány személyére két jelölt van és mindkettő egyforma szavazatot 
kapott, ezért az EB mindkét jelöltet javasolja az elnökség felé ( Molnár Dezső 4 igen-4 nem, Székely 
Balázs 4 igen-4 nem). Utánpótlás kapitánynak Ficsor Lászlót javasolja a bizottság (6 igen-1 tart.- 1 
nem). 
 
2012/04/18/01 sz. hat. 

Az EB Kiss Lászlót javasolja a mester edzői címre (8 igen). 
 
Bartos Nándor kérése, hogy az EB foglaljon állást a támogatások kifizetésével kapcsolatban és a 
„Vermes” ügyben. 
 
2012/04/18/02 sz. hat. 

A MESz fizesse ki a támogatásokat két éves haladékkal (7 igen-1 nem). 
 
2012/04/18/03 sz. hat. 

A támogatások elosztása egy objektív pontszámítás alapján történjen (6 igen-2 tart.) 
 
2012/04/18/04 sz. hat. 

Az EB úgy döntött, hogy nem feladata a Vermes-üggyel foglalkoznia. Ez az érintett klub és a 
versenyző ügye. 
 
2012/04/18/05 sz. hat. 

Az EB az új pontszámítási rendszert egyhangúan  elfogadta (8 igen). 
 
2012/04/18/06 sz. hat. 

A Szegedi NK verseny Szegeden legyen két nap alatt, vagy ha ez nem megoldható, akkor Velencén, de 
szintén két nap alatt (7 igen-1 tart.). 
 
2012/04/18/07 sz. hat. 



 

Bartos javaslat: a nemzetközi versenyeken, ha egy klub tud olcsóbb megoldást, mint a MESz  ajánlat, 
akkor ne legyen kötelező a MESz ajánlatot igénybe venni. A javaslatot az EB támogatja (7 igen) 
 
2012/04/18/08 sz. hat. 

Az up. szöv. kap. által kijelölt ORV csapatot a bizottság egyhangúan támogatja (7 igen). 
 
2012/06/20/01 sz. hat. 

Az Ifi VB-n az edzőbizottság a Fi 2-, Ni 2-, Fi 4x, Ni 2x indulását egyhangúan támogatja (8 igen). A Fi 4- 
indulását az EB nem javasolja (3 igen-5 nem), a Ni 4- indulását az EB javasolja(5 igen-3 nem). 
 
2012/06/20/02 sz. hat. 

Az U23-as VB-n a Nks1x, Nks2x, N2-, N1x, F1x, F4x, Fks4-, Fks2x indulását az EB támogatja (8 igen).  
 
2012/06/20/03 sz. hat. 

Bartos Nándor javaslatát, hogy Ff 2- olimpiai csapatra legyen új válogató, az EB nem támogatja (7 
nem-1 igen). 
 
2012/09/24/01 sz. hat.      e- mail-es szavazás 

Az edzőbizottság azt javasolja az elnökségnek, hogy két szövetségi kapitány ( utánpótlás és felnőtt) 
legyen (5 igen-2 nem). 
 
2012/10/18/01 sz. hat. 

Az EB javasolja, hogy legyen NF ks váltott evezős versenyszám a magyar versenyrendszerben (5 igen- 
1 nem). 
 
2012/10/18/02 sz. hat. 

Az EB javasolja, hogy a NF ks 4x helyett NF ks 2-  versenyszám legyen a versenyrendszerben (2 igen-4 
tart.-0 nem) 
 
Az elnökség nevében Szántó Éva kérdése az edzőbizottsághoz, hogy mennyi és melyik versenyek 
legyenek bójázott pályán. 
 
2012/10/18/03 sz. hat. 

Az edzőbizottság javaslata, hogy négy verseny ( OB, SzNK, Kishajós tájékoztató és a pótválogató) 
bójázott pályán legyen (5 igen-1 tart.-0 nem). 
 
2012/11/14/01 sz. hat.    e-mail-es szavazás 

Az edzőbizottság     Heraklész díjra a Ni 2x-et és a Fi 4x-et javasolja ( 4 igen- több szavazat nem 
érkezett). 
 
2012/11/14/02 sz. hat.    e-mail-es szavazás 

Az EB javaslata a felnőtt könnyűsúlyúak súlyhatár módosításra, hogy egységes 70 kg legyen, de 
halasztott bevezetéssel. 
 
   

     


