MESZ Határozatok könyve 2010

Magyar Evez s Szövetség
Határozatok könyve - 2010

2010/02/23/01 számú elnökségi határozat: a MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja az ülés
napirendjét.
2010/02/23/02 számú elnökségi határozat: a MESZ elnöksége objektív sajtónyilatkozat kiadásáról dönt. A
nyilatkozat megszövegezésére felkérik Szántó Éva kommunikációs bizottság vezet t.
2010/02/23/03 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
rendkívüli közgy lés összehívását 2010. március 9-re az alábbi napirendi pontokkal:
1. A MESZ elnökének lemondása után kialakult helyzet és az elnökség által javasolt jogi megoldás a
Szövetség képviseletére
2. Pesterzsébeti vízi bázis pályázat
3. Egyebek
2010/02/23/04 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 2010.
március 9-re tervezett rendkívüli közgy lés els napirendi pontjához azt a javaslatot fogják a közgy lés elé
terjeszteni, hogy a lehet legkorábbi id pontra összehívják a rendes éves közgy lést, melynek napirendjére t zik
az elnökválasztást.
2010/02/23/05 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a
2010. március 9-i rendkívüli közgy lés második napirendi pontjánál a Közgy lés jóváhagyását kérje az elnökség az
Erzsébeti pályázat beadásához.
2010/02/23/06 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
összetétel jelöl bizottság felkérésére hatalmazza fel a f titkárt:
Mármarosi Gy z , Nagy Csaba, Kardos Vilmos, Látrányi Péter, Wagner Mihály.
2010/02/23/07 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi
összetétel mandátum-vizsgáló bizottság felkérésével bízza meg a f titkárt:
Pál Tibor, Kisfaludi Júlia, Stegmayer Éva
2010/02/23/08 számú elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúlag felkéri Ambrus
Attilát, mint a pénzügyi bizottság vezet jét, hogy állítsa össze a MESZ cash-flow menedzsmentjét. A f titkár
jelzése alapján, miszerint nem áll rendelkezésre a PWC szerz désben vállalt 2.000.000 Ft + áfa kötelezettség
fedezete, a MESZ elnöksége vállalja, hogy szükség esetén küls szponzorok bevonásával oldja meg a problémát.
2010/03/04/01 sz. Elnökségi Határozat:
Az elnökség Dávid Imre elnök által dr. Mitnyan György alelnök részére adott meghatalmazást megismerte,
tartalmával egyetért és rögzíti, hogy a meghatalmazás kiterjed az MKB banknál cégszer nyilatkozás
kibocsátására is.
Az elnökség a határozatot ellenszavazat nélkül, 6 igen, 1 tartózkodás (Mitnyan György) mellett elfogadta.
2010/03/05/02 sz. Elnökségi Határozat
Az alábbi alakszer alapszabály-módosítási javaslatot terjeszti a MESZ elnöksége a rendkívüli közgy lés elé
1. Az Alapszabály 23. §-a a következ (f) ponttal egészül ki:
„(f) A Szövetség képviselete az alelnökök által a 29/A. §. szerint”
2. Új 29/A. §. beiktatása melynek kapcsán az eddigi 29/A §. törlésre kerül:
„29/A. §.
A Szövetség képviselete, bankszámla feletti rendelkezés
(1)A Szövetséget az elnök önállóan és az alelnökök közül bármelyik kett együttesen képviseli.
(2)A bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnök, az alelnökök és a f titkár közül két személy együttesen
gyakorolja.”
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A MESZ elnöksége indítványozza a rendkívüli közgy lésnek, hogy a rendkívüli közgy lésen csak a
legszükségesebb alapszabályon való módosításokat hajtsa végre. Az ezen kívül eddig beérkezett alapszabály
módosítására vonatkozó javaslatok tárgyalását a rendkívüli közgy lés napolja el és ezzel a rendes közgy lés
napirendjére t zi. Egyben felkéri a tagegyesületeket, klubokat, hogy az eddig beérkezett alapszabály-módosítási
javaslatokat tekintsék át, és az alapszabály módosítására vonatkozó egyéb módosítási javaslatukat a rendes
közgy lés el tti eljárási határid ig (közgy lés id pontját megel z 14. nap) küldje el a f titkárságra.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 6 igen, 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett elfogadta az elnökség.
2010/03/04/03 sz. Elnökségi Határozat
A közgy lésen a tag szavazati jogának korlátozása semmilyen formában nem megengedett. A MESZ részér l nem
történt tagdíjfizetési felszólítás, a tagok felé, de ha történt volna, akkor sem lehetne ezen a jogcímen mandátumot
korlátozni a jelenlegi szabályozás szerint. Az elnökség felkéri a pénzügyi bizottságot, hogy tekintse át a tagok
tartozásait a rendes évi közgy lésig és fogalmazzon meg minden olyan alapszabály-módosítási el terjesztést,
mely szükséges annak érdekében, hogy a tartozások behajthatók és szankcionálhatók legyenek.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elnökség
2010/03/04/04 sz. Elnökségi Határozat
A rendkívüli közgy lés napirendi pontjai tárgyalásának menetét az alábbiak szerint javasolják maghatározni:
1. el terjeszt megteszi el terjesztését – korlátlan id tartamban
2. kérdések az el terjesztéshez a közgy lési tagok részér l, felszólalásonként legfeljebb 5 percben
3. el terjeszt válaszol – korátlan id tartamban
4. vita, módosító javaslatok – felszólalásonként legfeljebb 5 perc
5. összegzés az el terjeszt részér l – korátlan id tartamban
6. szavazás, az utolsóként elhangzott módosító-javaslatoktól kezdve visszafelé haladva egyenként.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 6 igen, 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett elfogadta az elnökség.
Fentiekre tekintettel a közgy lés elé terjesztend határozati javaslatok:
1. Közgy lési határozati javaslat
A MESZ Rendkívüli Közgy lése a szövetség rendes Közgy léséig megbízza dr. Mitnyan György Alelnököt a
MESZ képviseletével, amely képviselet kiterjed a cégszer banki nyilatkozat megtételére is.
2. Közgy lési határozati javaslat
Ezen El terjesztés alapján a Rendkívüli Közgy lés úgy dönt, hogy az Alapszabály alakszer
következ k szerint elfogadja:

módosításait a

3. Az Alapszabály 23. §-a a következ (f) ponttal egészül ki:
„(f) A Szövetség képviselete az alelnökök által a 29/A. §. szerint”
4. Új 29/A. §. beiktatása melynek kapcsán az eddigi 29/A §. törlésre kerül:
„29/A. §.
A Szövetség képviselete, bankszámla feletti rendelkezés
(1)A Szövetséget az elnök önállóan és az alelnökök közül bármelyik kett együttesen képviseli.
(2)A bankszámla feletti rendelkezés jogát az elnök, az alelnökök és a f titkár közül két személy együttesen
gyakorolja.”
3. Közgy lési határozati javaslat
A MESZ elnöksége azt javasolja a rendkívüli közgy lésnek, hogy a rendkívüli közgy lésen csak a
legszükségesebb alapszabályon való módosításokat hajtsa végre. Az ezen kívül eddig beérkezett alapszabály
módosítására vonatkozó javaslatok tárgyalását a rendkívüli közgy lés napolja el és ezzel a rendes közgy lés
napirendjére t zi. Egyben felkéri a tagegyesületeket, klubokat, hogy az eddig beérkezett alapszabály-módosítási
javaslatokat tekintsék át, és az alapszabály módosítására vonatkozó egyéb módosítási javaslatukat a rendes
közgy lés el tti eljárási határid ig (közgy lés id pontját megel z 14. nap) küldje el a f titkárságra.
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4. Közgy lési határozati javaslat
A rendkívüli közgy lés napirendi pontjai tárgyalásának menetét az elnökség az alábbiak szerint javasolják
maghatározni:
1. el terjeszt megteszi el terjesztését
2. kérdések az el terjesztéshez a közgy lési tagok részér l, felszólalásonként legfeljebb 5 percben
3. el terjeszt válaszol
4. vita és módosító javaslatok csak írásban, formanyomtatványon (helyszínen igényelhet ) – felszólalásonként
legfeljebb 5 perc
5. összegzés az el terjeszt részér l
6. szavazás, az utolsóként elhangzott módosító-javaslatoktól kezdve visszafelé haladva egyenként.
2010/03/05/05 sz elnökségi határozat
A közgy lés tagjainak kerüljön kiküldésre és a MESZ honlapjára (www.hunrowing.hu) feltöltésre az elnökség elé
terjesztett Erzsébeti pályázattal kapcsolatos anyag teljes terjedelmében.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elnökség
2010/03/05/06 sz. Elnökségi Határozat
A MESZ elnöksége az Erzsébeti pályázattal kapcsolatos vitát lezárta, elindította a szavazási procedúrát, az
elnökségi szavazatok beérkezésének határideje: márc.9. 9,00 óra. Az elnökség felkéri minden tagegyesületét,
hogy a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket írásban küldjék el az info@hunrowing.hu e-mail címre.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elnökség
2010/03/05/07 sz. Elnökségi Határozat
Olimpiai helyszín tervezése projektben az evez s szövetség elnöksége városi pályához ragaszkodik a kis-Dunán.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elnökség
2010/03/05/08 sz. Elnökségi Határozat
Az elnökség felkéri Pál Tibor kuratórium-elnököt, hogy a következ rendes közgy lésig bocsássa a pénzügyi
bizottság vezet jének rendelkezésére az ESUA elmúlt évi pénzforgalmi adatait, kuratóriumi döntéseit,
alapszabályát, hogy áttekinthesse.
A határozatot ellenszavazat nélkül, 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az elnökség
2010/03/27/01 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta a napirendet.
1.
Létesítmények: Csepel SC alapítvány, MKKSZ – gubacsi hídi telep, erzsébeti pályázat állása, budapesti
evez s pálya tervek (BFVT)
2.
Egyetemi világbajnokság el készítés – beszámoló
3.
Rendes évi közgy lés el készítése
4.
El terjesztés Dávid Imre – örökös tiszteletbeli elnök
5.
2010. évi költségvetés terv
6.
Versenynaptár és hazai versenyek áttekintése
7.
Pályázati kiírás – m szaki igazgató poszt betöltésére
8.
2009. évi eredményes versenyz k edz i jutalmának elosztása
9.
Egyebek:
2010/03/27/02 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A: Csepel SC alapítvány levelét az elnökség
megismerte, dr. Mitnyan Györgyöt és Kelemen Istvánt felkéri, hogy az Alapítvánnyal és a Csepel EK-val a
szükséges egyeztet tárgyalásokat folytassák le. És a MESZ elnöksége részére 2010. április 15-ig a terveket
terjesszék el .
2010/03/27/03 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: Kelemen István írjon levéltervezetet az
MKKSZ felé és következ elnökségi ülésre készítsen javaslatot. A MESZ kialakult javaslatait 2010. április 30-ig
küldje meg az MKKSZ felé. Petrovics Kálmán kerüljön felkérésre közvetít nek.
2010/03/27/04 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A MESZ elnöksége támogatja egy budapesti
evez s pályával foglalkozó konferencia megszervezését. Felkéri a f titkárt, hogy a versenynaptárral összhangban
javasoljon egy id pontot a konferenciára.
Az el adókat Mitnyan György kéri fel, vitaindító megfogalmazása az elnökség kés bbi határozata alapján.
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2010/03/27/05 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: Az el készít bizottság Kelemen Istvánnal
kiegészülve kérjen ajánlatot a Lynxt l plusz egy versenyre, és megvételre. Ha jól m ködik és jó az ár
gondolkodjunk a megvételen is. Ha ez az út járható rendeljük meg mi és szerz djünk le vele a MESZ.
Ha több el nyre nem tudunk saját magunk szert tenni, a szervez bizottság szerz djön le vele.
2010/03/27/06 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A MESZ elnöksége támogatja a klubok felé
kiküldend felhívásokat hajókra, önkéntesekre az Egyetemi Világbajnokságra. A logisztikai felajánlások felel se
Szántó Éva, segít je Tarján Tamás. A felhívások és információk kerüljenek fel a honlapra.
2010/03/27/07 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: Ha van a VB ktg-vetésében hajóbérletre
tervezett összeg, vagy ilyen címen bevétel keletkezik abból a hazai hajóbérletek bérleti díját a MESZ osztja szét
azon klubok közt, akik a felajánlást tették.
2010/03/27/08 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A jelöl bizottság tegyen javaslatot az elnöki
pozícióra, a felügyel bizottság elnöki pozíciójára (és szükség esetén FB tagra, és elnökségi tagra(?)), Az elnökség
megbízza a f titkárt, hogy kérje be az elnökségi tagoktól és a kluboktól az alapszabállyal kapcsolatos változtatási
javaslatukat. A MESZ elfogadta a május 6-i rendes közgy lés napirendjét az alábbiak szerint:
1.) Az elnökség 2009. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
2.) A 2009. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
3.) A Felügyel Bizottság beszámolója
4.) A MESZ szakbizottságainak beszámolója
5.) A 2009. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
6.) Boldog Születésnapot! – Az elmúlt évben kerek születésnapi évfordulót ünnepl hajdani nagy
köszöntése
7.) Alapszabály módosítása
8.) A Magyar Evez s Szövetség elnökének, felügyel bizottság vezet jének megválasztása
9.) Az evezés hosszútávú stratégiai tervének elfogadása.
10.) Dávid Imre – örökös tiszteletbeli elnökké választása
11.) A 2010. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
12.) A 2010. évi tagdíj megállapítása
13.) Egyebek

evez seink

2010/03/27/09 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: Következ elnökségi ülésen végleges
költségvetési tábla álljon össze, melyet a szöveges rendelkezésekkel tárgyal az elnökség. Ebben szerepeljen CDJ
pénzügyi el irányzata, eszközleltár és hajókra javaslatok. Általános irányelvek meghatározása.
2010/03/27/10 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A MESZ elnökségének tagjai 2010. április 2ig jelezzék a versenynaptár els oszlopában szerepl versenyek közül melyek védnökségét vállalják el.
2010/03/27/11 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: A ranglista verseny 2010- es 5 fordulójáról
felhívást tesz közzé a MESZ. Kelemen István a versenyprogramokkal összhangban, a rendez kkel egyeztetve a
pontonról való indítás feltételeit el készíti.
2010/03/27/12 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot: M szaki, technikai státusz a MESZ és az
erzsébeti projekt költségvetésében 1/3 – 2/3 arányban szerepeljen. 2010. április 2-ig kerüljön a pályázati szövegjavaslat megfogalmazásra, szétválasztva a MESZ és a projekttel kapcsolatos feladatokat.
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2010/03/27/13 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta az alábbi határozatot:
1. konkrét nevek és konkrét problémafelvetés nélkül nem tud és nem is hajlandó az elnökség állást foglalni.
2. A szövetségi edz táborban a munkát a szövetségi kapitány határozza meg.
3. Válogatási elvek reformjának folytatása szükséges 2010. június 30-ig végig kell vinni a vitát az evez s
szervezetek bevonásával.
4. a következ hét folyamán az elnökség menjen le az edz táborba és beszélje meg a problémát a
résztvev kkel.
5. Igény merül fel, hogy a válogatottakat adó klubok vezet it, edz it rendszeresen hívja össze a MESZ az
esetlegesen felmerül problémák egyeztetésére. - Kelemen István szervezi
6. Kluboknak és versenyz knek szabható kötelezettségeket fel kell deríteni más sportszervezeteknél. F titkár
nézzen ennek utána.
2010/03/27/14 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szántó Éva nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: A Magyar
Evez s Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2009. évi dönt s helyezést elért csapatok felkészítésében részt
vev szakember részére az ÖM által meghatározott 225.000 Ft keretösszeg elosztására az alábbi javaslatot teszi
az ÖM felé.
Molnár Dezs a FF 2- edz je: 100.000 Ft
Búza József a NF ks 1x edz je: 75.000 Ft
Ficsor László szövetségi kapitány: 50.000 Ft
2010/03/27/15 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (Szántó Éva nem szavazott) – elfogadta az alábbi határozatot: Az Elnökség
felkéri a f titkárt, hogy az elosztási javaslatot az ÖM illetékese, a versenyz k és a szakemberek felé továbbítsa.
Ambrus Attila el zetesen írásban, dr. Kokas Péter távozása el tt szóban jelezte egyetértését az elosztási
javaslattal
2010/03/27/16 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta, hogy a következ elnökségi ülés április 15-én 14 órától kerül
összehívásra.
2010/04/15/01 sz. elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag - …. igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta a napirendet.
1.
Versenyszabály – veterán/aktív számok, válogatott felszerelés, lapátfestés
2.
3.
4.

Rendes évi közgy lés el készítése – ezen belül: Alapszabály-módosítások, elnökség
beszámolója 2009.
2010. évi költségvetés terv, MESZ pénzügyi állása, konténer program, eszközleltár
Létesítmények

5.

Szabályzatok – vagyoni jogok, reklám és szponzoráció

6.

Minisztériumi állásfoglalás – ment mellény viselése edzésen

7.
8.
9.
10.

Egyetemi világbajnokság el készítés – beszámoló
Hazai versenyek – felel sök áttekintése
El terjesztés Mesteredz címre
Paralimpiai Bizottság – közgy lés, jelöltállítás elnökségi tagra

11.

Egyebek:

2010/04/15/02. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 Igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta, hogy:
- máj. 15-ig a versenyszabállyal kapcsolatos összes észrevételt kérje be az Elnökség a bizottságoktól és a
kluboktól
- ebben a kérdésben máj 30-ig az elnökség hoz döntést
- Zsömle Balázs a felhívást közzéteszi a honlapon
- felel s: f titkárság
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2010/04/15/03. számú elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen szavazat és 1 tartózkodás (Mihály Tibor) mellett,
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatot:
- csak válogatott versenyz evezhet nemzeti szín lapáttal
- máj. 30-ig a versenybíró figyelmeztesse a rajtnál, azokat a versenyz ket, akik nem tartják be a lapátfestés
és a ruházat kérdését, jún. 1-t l érvényesítse a szankciókat.
A f titkárság küldje ki a tájékoztatót.
2010/04/15/04. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 Igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatot:
- Az elnökség támogatja a Felügyel Bizottság 5 f re b vítését
- Kéri az elnökségi tagokat, hogy április 19. 12:00 óráig küldjék el a MESZ-be az alapszabály módosító
javaslataikat, és felkéri dr. Kersch Ferencet, hogy ápr. 21-ig kodifikálja újra az alapszabályt.
- Támogatja a stratégiát, de készüljön egy népszer bb, tudományosabb változat is, és egy rövidített
maximum 5 oldalas szummázott rész is. (felel s: Tarján Tamás)
2010/04/15/05. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag (SZÉ nincs jelen a szavazásnál), 7 Igen
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
- Tarján Tamás és Molnár Dezs vezetésével (+Ficsor László) ki kell gondolni, hogy milyen stratégiai
terveket kell megfogalmazni – tegyenek javaslatot az elnökségnek, hogy milyen tervek készüljenek a
jöv ben (eszközbeszerzés, edz képzés) – rövid- és hosszútávú tervek, el retekint program kidolgozása.
Határid : júl. 30.
-

Az elnökség felkéri Kelemen István, hogy Ficsor Lászlóval együtt fogalmazza meg a válogatottsággal
kapcsolatos kritériumokat, ki mikortól számít válogatottknak, és, hogy a MESZ kiknek mit adjon (eszközök).
Határid : máj. 20, felel s Kelemen István

2010/04/15/06. számú elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen szavazat (Ambrus Attila nincs jelen) és 1
tartózkodás (Dr. Kokas Péter) mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
- a jóváhagyott és pontosított eszközlista alapján Ott Zsuzsa, Ficsor László és Molnár Dezs fogalmazzon
meg egy konkrét listát, mely elveket is tartalmaz, hogy melyik eszközöket akarják értékesíteni. Határid :
máj. 10.
- Az elnökség felkéri Ambrus Attilát, hogy hajóbérlettel kapcsolatban dolgozzon ki egy táblázatot. Határid :
Máj. 30.
- sora legyen a költségvetésben az eszközeladásból származó bevételnek, nyílt licit legyen az eszközökre
pályázati kockán a honlapon
2010/04/15/07. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 7 Igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
- erzsébeti telep sor javítása, tartaléksor, eszközértékesítés sor bekerül a táblarendbe
- Mihály Tibor 10%-os észrevétele kerüljön átnézésre a könyvel kkel
- A kétoldalas tábla menjen a közgy lés elé javított formában
- az elvekbe a klubok is írjanak bele
- 6-os és 8-as sorok kerüljenek feltöltésre
- a kétoldalas táblákat és a mellékleteket Ott Zsuzsa hétf délig javítsa ki és a szöveges anyag is kerüljön
mellé
2010/04/15/08. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 8 Igen szavazattal, 1 tartózkodás (Zsömle
Balázs) mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
- az elnökség felkéri Bakonyi Józsefet és Ott Zsuzsannát, hogy tegyenek lépéseket speciális ment mellény
kidolgozására
- az elnökség felkéri Ott Zsuzsannát, hogy tájékoztassa a klubokat a ment mellény viselésér l szóló
jogszabályról
- az elnökség felkéri Ott Zsuzsannát, hogy hétf délig küldje el az elnökségi tagoknak a válaszlevél
tervezetet
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2010/04/15/09. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 7 Igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatot:
-

A meglév marketing és reklám szabályokon most nem változtat az elnökség, hanem az els
szponzorációs szerz déssel egyidej leg tér vissza rá és annak mentén, azzal párhuzamosan tesz
javaslatot a változtatásra

2010/04/15/10. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
-

az elnökség felkéri Ficsor Lászlót, hogy írja össze, hogy mikor kell mindenféleképpen rendelkezésre állnia
a MESZ kisbuszának, Ott Zsuzsannát, hogy egyeztesse le, hogy mikor viszik el a buszt felértékelni és
vegye fel a kapcsolatot a MOB-bal, mint kezessel.

2010/04/15/11. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a következ javaslatokat:
- az elnökség támogatja az edz bizottság javaslatát, vagyis Forró Dezs jelölését a mesteredz i címre
- az elnökség felkéri Tartján Tamást, hogy Ficsor Lászlóval és Szántó Évával közösen a mai hazai
edz képzésr l készítsenek egy tájékoztatót (hogy áll most, mi a jó, mi a rossz benne)
2010.05.04./01. sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított napirendet.
1. Közgy lés elé terjesztend anyagok
- ezen belül: Tiszteletbeli elnöki jelölés
2. Erzsébeti telep
3. M szaki igazgató
4. Soroksári Evez s Klub tagfelvételi kérelme
5. Egyebek
2010.05.04./02.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 4 igen, 3 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta a
szavazatok maximalizálását 4 szavazat/klub mértékben az elkövetkezend közgy lésekre vonatkozóan.
2010.05.04./03.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett
elfogadta az alábbi javaslatokat:
- a 18.§ újrafogalmazására 2011-ben kerül sor
- az elnökség javasolja, hogy a 2010. évi rendes közgy lés válasszon elnököt, de ne válasszon
2010.05.04./04.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett úgy
döntött, hogy nem támogatja a FEC javaslatát az alapszabály 22§ -ra vonatkozóan. A megjelölt pont változatlanul
hagyását javasolja a MESZ elnöksége a közgy lésnek.
2010.05.04./05.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (dr. Kokas Péter) mellett hogy
nem támogatja a FEC javaslatát az alapszabály 21§ -ra vonatkozóan. A megjelölt pont változatlanul hagyását
javasolja a MESZ elnöksége a közgy lésnek.
2010.05.04./06.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodás (Tarján Tamás) mellett úgy
döntött, hogy nem támogatja a Csongrádi Vízügyi SE javaslatát az alapszabály 25 §-ra vonatkozóan. Indoklás:
adott helyzetben ellátatlan feladatok keletkezhetnek.
2010.05.04./07.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta Szántó Éva módosítási javaslatát, miszerint Az alapszabály 25§ (3) bekezdésb l az
alábbi szöveg törlésre kerüljön: „azon ügyek kivételével, amelyek tekintetében az elnök a döntési jogokat magának
tartotta fenn.”
2010.05.04./08.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy 5 tagú legyen a felügyel bizottság.

ellenszavazat és

2010.05.04./09.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 29.§ bankszámla feletti rendelkezésre vonatkozó kiegészítését, miszerint aláírók a
következ k:
- Elnök a f titkárral
- Bármelyik alelnök a f titkárral
- a f titkár akadályoztatása esetén a bels szabályzatokban megjelölt helyettes
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2010.05.04./10.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül támogatja a javított, egységes szerkezet alapszabályt és azt terjeszti a közgy lés elé.
2010.05.04./11.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta a MESZ bizottságainak beszámolóit.

ellenszavazat és

2010.05.04./12.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 2009. évi mérleget és a közhasznú jelentést, és azt a közgy lés elé terjeszti.
2010.05.04./13.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Dr. Kokas Péter, Szántó Éva)
mellett úgy döntött, hogy a rendes éves közgy lésen a tisztségvisel -választás menetrendje a következ lesz:
1. FB elnök és tagok
2. MESZ elnök, majd ennek függvényében
3. alelnök, majd
4. tagválasztás
2010.05.04./14.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a közgy lés elnököt válasszon, döntsön az elnökségi tag pótlásáról és
alelnököt ne válasszon.
2010.05.04./15.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül elfogadta a 2010-es költségvetési javaslatot.

ellenszavazat és

2010.05.04./16.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 igen, 1 nem (Tarján Tamás) és 2 tartózkodás (Ambrus
Attila, Szántó Éva) mellett úgy döntött, hogy szükséges a tagdíjemelés.
2010.05.04./17.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 nem, 1 igen (Kokas Péter) és 1 tartózkodás (Mitnyan
György) mellett elutasította a tagdíj 10%-os emelését.
2010.05.04./18.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 1 nem (Tarján Tamás) és 1 tartózkodás (Mitnyan
György) mellett úgy döntött a tagdíjemelés az infláció mértékével történjen.
2010.05.04./19.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 8 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül támogatja Dávid Imre örökös tiszteletbeli elnökké választását.

ellenszavazat és

2010.05.04./20.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Kokas Péter, Tarján Tamás)
mellett elfogadta Kelemen István javaslatát a m szaki igazgatói posztra, Gonda Péter személyében.
2010.05.04./21.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a Pesterzsébeti evez s telep különböz bérleti díj-tételeire vonatkozó alábbi
ártáblázatot. Az árak az áfát nem tartalmazzák!
Üdül szoba
Öltöz fülke
Hajó (kézi) kicsi
Hajó (kézi) nagy
Gép hajó
Tárolás stégnél
Téli tárolás
Parkoló bérlet
Hajó garázs

155.000 Ft/év
165.000 Ft/év
36.000 Ft/év
29.000 Ft/év
32.000 Ft/év
80.000 Ft/év
75.000 Ft/év
64.000 Ft/év
16.000 Ft/hó
120.000 Ft/év

2010.05.04./21.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal,
ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta, hogy a átnézi a szerz déseket csütörtök (máj. 6.) délig visszajelez.
2010.05.04./22.sz. elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal,
tartózkodás nélkül támogatja a Soroksári Evez s Klub tagfelvételi kérelmét.

ellenszavazat és
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2010.05.04./23.sz. elnökségi határozat: Az elnökség 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (Kelemen István, Szántó Éva)
mellett megbízza Szántó Évát, Kelemen Istvánt és Ambrus Attilát, hogy (május 6) csütörtök délig állítsanak össze
egy felhívást az edz k és a versenyz k felé a sportszer és evez shöz ill magatartás mind a vizen, mind a
szárazföldön való betartásáról.
2010.05.20./01. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a módosított napirendet.
1. Elnökség munkarendje
2. Eszközök (hajók, licit stb.)
3. Nemzetközi versenyek, csapatok, csapatvezet k és ktg-ek
4. 2010. évi felkészülési program
5. Erzsébeti telep tájékoztató
6. Egyebek:
- Tájékoztatók: cash-flow, egyetemi vb, szerz déstár
- VVSI kérése
- Hagyományörz bizottság kérése
2010.05.20./02. számú elnökségi határozat: Az Elnökség 7 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Kokas Péter)
mellett, az el terjesztést elfogadja, a nevesített felel sökkel együtt, azzal a kiegészítéssel, hogy az elnökségi
ülések 4 hetente szerdán kerüljenek megtartásra. A Gazdálkodási szabályzat áttekintésének felel se Ambrus
Attila, az SZMSZ áttekintésének felel se pedig Mihály Tibor alelnök úr. Határid : 2010. június 30.
2010.05.20./03. számú elnökségi határozat: Az Elnökség 5 igen szavazat és 1 tartózkodás (Mihály Tibor) és 1 nem
(Szántó Éva) szavazattal úgy dönt, hogy az SZMSZ IV. fejezet 3. pontját törli és a 7. pont szerinti kötelezettség
vállalási határt a f titkár tekintetében 100 000 forintban határozza meg.
2010.05.20./04. számú elnökségi határozat: Az Elnökség 7 igen szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Kokas Péter)
mellett egyetért az elnöki átadás átvétel helyett az el terjesztés tartalma szerinti f titkári állapotrögzít anyaggal. A
f titkár 2010. február 23. napjával készítsen egy számla egyenlegközlést, egy él kötelezettség listát és egy
számla kimutatást a beérkezett, de ki nem fizetett számlákról
2010.05.20./05. számú elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Pet Tibor nem
szavazott) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az alábbi elveknek megfelel en a felesleges
eszközök liciten történ értékesítésével egyetért.
1./ MESZ 4 évnél régebbi hajókat és lapátokat értékesítse tagegyesületei részére (kivéve indokolt csapathajókat 4;
+8)
2./ Hajóeladás mellett egy hajóbérleti rendszer kerüljön kidolgozásra, mely a szövetségi kapitány és az elnökség
számára a vállalt hajóbiztosítási kötelezettségeket kiszolgálja;
3./ Hajó biztosítását a válogatottsághoz kösse a szövetség elnöksége;
4./ Idény végén a válogatottat adó klubok el vásárlási jogot kaphassanak a válogatott csapatok által használt hajó
megvásárlására;
5./ Válogatott eszközöket csak válogatottak használhatnak, a klubon belül nem válogatott sem edzésre sem
versenyzésre nem használhatja a szövetségi eszközt;
6./ Szövetségi eszközök használata csak elnökségi döntés alapján lehetséges;
7./ Az értékesítés a szövetség honlapján keresztül licitszabályzat alapján lehetséges kizárólagosan;
8./ A motorcsónakokat megtartjuk (a testekhez tartozó gazdaságosan m köd
csónakmotorokat értékesítjük;

motorok + 1 tartalék) a fölös

9./ Az egyéb hiányzó eszközök (pl. csapásszám mér k) holléte, elt nésének körülményei kerüljenek kivizsgálásra.
10./ A Ford Tranzit kisbuszt értékesítjük, a Renault (szgk) megtartjuk, a VW kisbuszt a további jelent s
veszteségek elkerülése érdekében egy gazdaságosabb konstrukcióban, flottaszerz déssel, egy kisbuszra és egy
szgk-ra cseréljük; (külön napirendben a gk. kérdés tárgyalásra kerül)
11./ Az új és a támogatásra érdemes egyesületek segítése.
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2010.05.20./06. számú elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Pet Tibor nem
szavazott) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy az elnökség a hajóbérlet rendszerér l, a licit
szabályzat, az értékesítend eszköz listáról- árakkal -, a licit id beli kifutását tekintve a várható ütemr l következ
elnökségi ülésre javaslatot vár Kelemen Istvántól.
2010.05.20./07. számú elnökségi határozat:Az elnökség egyhangúlag, 8 igen szavazattal (Pet Tibor nem
szavazott) tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy Kelemen István és a f titkárság kérjen be
hajóbérleti ajánlatokat a különböz hajógyártó cégekt l.
2010.05.20./08. számú elnökségi határozat: Az elnökség 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Szántó Éva) mellett,
ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy Szántó Éva, Kelemen István és Mihály Tibor döntse el minden verseny el tt
ki legyen a csapatvezet .
2010.05.20./09. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a feln tt válogatott keret 2010. évi felkészülési programjának I-VI. pontját nov.8-ig, a
VII. pontjára (válogatott keret) a következ elnökségi ülésen tér vissza.
2010.05.20./10. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta az utánpótlás válogatott keret 2010. évi felkészülési programját, leszámítva az V.
pontot (válogatott keret), amire a következ elnökségi ülésen térnek vissza
2010.05.20./11. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy a MESZ megveszi a hagyományörz bizottság által kért vitrineket
2010.05.20./12. számú elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag, 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy:
- a MESZ jóváhagyja a VVSI által kért összeget (300e+160e+500e)
- ennek a forrása a költségvetésben rögzített általános tartalék
- július 30. után fizeti a MESZ az 500 eft-ot
- Mihály Tibor ellen rizni, hogy tényleg szükség van-e a kért összegre
- a VVSI adjon részletes költségvetést a versenyre
- a 2011-es versenynaptárban figyeljünk arra, hogy a versenyeknél ki a rendez
2010.06.23/01.sz. Elnökségi Határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás
(SZÉ) és 0 nem szavazat mellett megállapítja, hogy a Nyílt Vidék Bajnokságon az érintett futam kapcsán bírói hiba
nem történt. (KI nem szavazott)
2010.06.23/02.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy a fórumbejegyzésekkel kapcsolatban az alábbi álláspontot teszi közzé,
valamint a jöv ben fokozottan ügyel a szabályok következetes betartására és mostantól a „zéró tolerancia elvét”
alkalmazza.
„MESZ elnöksége az evez ssport hagyományainak rzése és tiszteletben tarása, az örökség továbbvitele, az
evez sspotnak a társadalomban betöltött szerepe, az olimpiai eszme és a vetélytársak tisztelete jegyében
szeretné, ha a sportág minden szerepl je figyelmet fordítana a megfelel viselkedésre mind a versenypályán, az
evez sklubokban, mind pedig azon kívül is. Kérünk minden evez st – versenyz t, hogy fokozottan figyeljenek az
evezés tradícióihoz és társadalmi pozíciójához méltó viselkedésre, ennek ösztönzésére, el segítésére kérünk
minden edz t, klubvezet t, önkéntes segít t és szül t, valamint a versenybíróság tagjait.
Közös célunk és érdekünk, hogy az evez sök ország- és világszerte emberi értékeket képvisel , a társadalom
elitjéhez tartozó, megbecsült és elismert állampolgárok legyenek.”
2010.06.23/03.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy döntött, hogy felkéri a versenybírókat, hogy tekintsék át a bírói munka feltételrendszerét, a
bírói munka elvégzésének akadályait és szankciórendszerét. Ezeket foglalják össze és júl. 30-ig terjesszék az
elnökség elé.
2010.06.23/04.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ elnöksége 6 igen, 0 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett (TT,
SZÉ, PT) mellett felkéri az ügyben érintett versenybírókat és dr. Kitka Gergelyt, hogy dr. Mitnyan György
moderálásával üljenek le és zárják le a fórumbeírás problémáját, amennyiben erre igényt tartanak a versenybírók.
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3. napirend: Bizottsági struktúra áttekintése
2010.06.23/05.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a bizottsági struktúra átalakítására vonatkozó el terjesztést az alábbi formában
elfogadja, s egyben felkéri dr. ifj. Kersch Ferencet a MESZ Szervezeti M ködési Szabályzatában a módosítások
átvezetésére, valamint felkéri Szántó Évát és Tarján Tamást, hogy fogalmazzanak meg felhívást a versenyz khöz
és a veteránokhoz a bizottsági összetételekr l. Illetve felkéri azokat a bizottsági vezet ket, ahol hiányosak a
bizottságok, hogy nevesítsék a bizottságuk tagjait.
A Szervezeti M ködési Szabályzat szövegszer átdolgozásának határideje: 2010. augusztus 1.
Felel s: dr. ifj. Kersch Ferenc, Ott Zsuzsanna
Az Alapszabályban külön nevesített bizottságok:
Bizottság
Etikai és Fegyelmi Bizottság
Felügyel Bizottság

Vezet je

Tagjai

dr. Kaszó Éva

Czakó András
Zokróczy Károly

dr. Regényi Tamás

Bártfai Márton
Jen fi György
Szalai István
Rockenbauer Gabriella

A (szak) Bizottságok:
Bizottság

Vezet je

Tagjai
Kiss László
Rapcsák Károly
Búza József
Dani Zsolt
Halmainé Mészáros Éva
Melis Antal
Pet Mercedes
Molnár Zoltán
Bohnné Rakitai Zsuzsa
Kammermayer Oszkár
Ribáriné Pál Katalin
Szántóné dr. Domonkos Anna
Wagner Mihály
Zsitnik Béla
Varga Tamás
Látrányi Péter
Karaszi Péter
Csaba Zoltán

1. Edz bizottság

Molnár Dezs

2. Hagyomány rz Bizottság

Kisfaludi Júlia

3. Létesítmény és Eszközfejlesztési
Bizottság

Kelemen István

4. Verseny-koordinációs Bizottság

Szántó Éva

5. Versenybíró Bizottság

Pénzes László

6. Igazolási, Min sítési és
Nyilvántartási Bizottság

Pál Tibor

7. Pénzügyi és Szponzorációs
Bizottság

Ambrus Attila

Bene Valéria
Garai Zoltán
dr. Haller Ákos
Tarján Tamás

8. Kommunikáció és Marketing
Bizottság

Zsömle Balázs

Szántó Éva
Vasvári Ferenc
Kecse Nagy Sándor
Bán Mercédesz
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Viski Sándor

9. Rekreációs és Szabadid sport
Bizottság

Mihály Tibor

Pozsonyi Anikó
Kertészné Horváth Ágnes
Márkus Ferenc
Bakonyi József

10. Sportágfejlesztési
Bizottság

Tarján Tamás

Dulai Zsolt
Nagy Csaba
Dr. Kokas Péter
Mihály Tibor

11. Utánpótlás-nevelési Bizottság

Pet Tibor

Dulai Zsolt
Nagy Gábor
Petrity Rudolf

12. Sportegészségügyi és
Sporttudományos Bizottság

dr. Kokas Péter

Dr. Deák Valéria
dr. Györe István
dr. Rácz Levente

13. Versenyz i Bizottság

L rinczy Péter

Varga Tamás
Hajdú Zsuzsanna

14. Veterán Evez s Bizottság

Jármy Miklós

Kiss László
Kozeschnik László
Dr. Mészáros László
Melega Tibor
Réti Géza

4. napirend: Eszközök (gépkocsik, licitszabályzat, bérleti javaslatok stb.)
2010.06.23/06.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás (KP) és 0 nem szavazat mellett
úgy dönt, hogy a 2010. május 20-án megfogalmazott és jóváhagyott elvek alapján meghatározott eszközöket 2010.
július 10-én az Erzsébeti Telepen, a tagegyesületek részére nyílt licit formájában értékesíti. 2010. július 1-9-ig a
klubok megtekinthetik az eszközöket.
Az elnökség felkéri Ott Zsuzsannát, hogy 2010. július 28-án 8:30-ig küldje el az elnökség részére az elveknek
megfelel eszközökr l a listát, amit Ficsor László július 30-án 12:00-ig véleményezzen és err l tájékoztassa az
elnökséget.
2010.06.23/07.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás (KP) és 0 nem szavazat mellett
úgy dönt, hogy a Pénzügyi és Szponzorációs Bizottság vizsgálja meg annak lehet ségét, hogy az ESUA, illetve a
Dunavarsányi tulajdonban lev evez s eszközök, milyen módon (adományozás, megvásárlás) kerülhetnének a
MESZ tulajdonába.
2010.06.23/08.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás (KP) és 0 nem szavazat mellett
úgy dönt, hogy selejtezési bizottságot hoz létre a szövetség raktárában lev értékesítésre és további használatra
vélhet en már nem alkalmas eszközök áttekintésére, selejtezésére. A Bizottság tagjai: Kelemen István, Pál Tibor,
Tarján Tamás.
2010.06.23/09.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy 2010.07.03-án reggelt l teszi közzé a végleges licitszabályzatot.
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2010.06.23/10.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a licit után megmaradó eszközöket 2010. július 1-t l december 31.-ig, a 2.
számú mellékletben elfogadott bérleti díjakon az el terjesztésben megfogalmazott módon bérbe adja a
tagegyesületek részére.
Határid k:
Bérleti szerz dés megfogalmazása: 2010. június 28.
Felel s: dr. ifj. Kersch Ferenc
A bérelhet hajók listájának közzététele a honlapon: 2010. június 29.
Felel s: Zsömle Balázs
A hajók bérbeadása: 2010. július 1-t l folyamatosan.
Felel s: Ott Zsuzsanna – szerz déskötés, Gonda Péter – eszköz kiadása, visszavétele
A bérelhet hajók listájának áttekintése: 2010. szeptember 15., majd minden év február 15.
Felel s: Kelemen István, mint a Létesítmény és Eszközfejlesztési Bizottság vezet je
A bérleti díjak áttekintése: 2010. szeptember 30., majd minden év február 28.
Felel s: Ambrus Attila, mint a Pénzügyi és Szponzorációs Bizottság vezet je
2010.06.23/11.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja az el terjesztett ajánlatokat az új hajószállító kisbusz bérleti
konstrukció kialakítására, a Ford kisbusz eladására, a Thália személygépkocsi megtartására vonatkozóan.
7. napirendi pont: Aktuális nemzetközi versenyek, csapatok és ktg-ek
2010.06.23/12.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy elfogadja Ficsor László alábbi el terjesztését, azzal a kitétellel, hogy az
el terjesztésben foglalt U23-as csapatösszeállításokat visszautalja az edz bizottsághoz újratárgyalásra, egy nyílt
edz bizottsági ülés keretében. Valamint a felkészülés állásáról a szövetségi kapitány folyamatos tájékoztatást ad,
egyben felkéri a f titkárt, hogy a fenti létszámokra kérjen be el zetesen ajánlatokat, mind a versenyek
szervez bizottságától, mind a VISTA utazási irodától. A legjobb ajánlat kiválasztásában a Pénzügyi bizottsággal
konzultál. A várható költségekr l az érintett klubokat azonnal, írásban értesíti.
Felel s: Ott Zsuzsanna, f titkár, Ficsor László szövetségi kapitány, Ambrus Attila PÜ biz. Vez.
Határid : 2010. június 30.
Ifjúsági világbajnokság (Racice)
NI 1x
NI 2x
FI 1x
FI 2x
FI 2-

Gyimes Krisztina e: Mészáros Éva
Kiss Hella-Uglik Szimóna, ha nem k nyerik az 2- válogatót e: Bartos N.
Matyasovszki Dániel e: Szierer János
Kaszás Kornél-Bíró Márk e: Molnár Dezs
Vallyon Bence-Novák Edvin e: Molnár Dezs

Jenuesse Kupa (Hazewinkel)
NI 2x
FI 2x
FI 4x
NI 4-

Kurdi Laura-Bácskai Dominika e: Ribáry Katalin
Mészáros Csongor-Mateisz József e: Lakatos Tamás
Farkas Tamás-L rincz Ádám-Papp Gerg -Molnár Bendegúz e: Molnár Z.
Abid-Bálint-Bene-Rákó, ha nem k nyerik az 2- válogatót e: Szierer János

U 23 világbajnokság (Brest)
F 1x
F KS 2F Ks 4F 2N 2x
N ks 1x

Széll Domonkos e: Bene László
Vermes Péter, Krepesics Péter e: Jelenka Ferenc
Dumitrás-Veréb-Margruber-Forrai e: Bartos Nándor
Juhász Adrián, Simon Béla e: Molnár Dezs
Sáska Beáta-Tóth Evelyn e: Búza József
Karácsony Dorottya e: Karácsony Tibor
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Egyetemi világbajnokság (Szeged)
F KS 1x
N ks 1x
F KS 4F 2x
F 2F 4N 2x
F KS 2x
F 8+
F 1X
N 1X

Galambos Péter e: Rapcsák Károly
Hajdú Zsuzsa e: Bene László
Dumitrás-Veréb-Markgruber-Forrai e: Bartos Nándor
Széll Domonkos-Szekér László e: Molnár Dezs
Juhász Adrián-Simon Béla e: Molnár Dezs
Tari János-Fehér Szabolcs –Pozsár Bence-Radics Béla e: Dani Zsolt
Sáska Beáta- Tóth Evelyn e: Búza József
További válogatás után
További válogatás után
Kelemen Áron e: Bartos Nándor
Szabó Katalin e: Rapcsák Károly

2010.06.23/13.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a vegyes (2 fiú és 2 lány) mini 4x+ versenyszám bevezetését a 111. Országos
Bajnokságon az el terjesztésben szerepl kiírásnak megfelel en támogatja.
2010.06.23/14.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta , hogy a mini 11. éves versenyszám kiírása kerüljön bele a 111. Országos Bajnokság
kiírásába.
2010.06.23/15.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy a 2011. évi versenynaptár összeállítására ad hoc bizottságot hoz létre, melyben
a f titkár, a szövetségi kapitány, az Edz bizottság és a Sportágfejlesztési Bizottság képvisel je/vezet je is részt
vesz. A „Versenynaptár” ad hoc bizottság munkáját Szántó Éva koordinálja.
Felkéri Tarján Tamást és Szántó Évát, hogy kezdje el a munkát. Els beszámolási határid : 2010. szeptember. 30.
2010.06.23/16.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy Mihály Tibor, Kelemen István és Ott Zsuzsanna részvételével három f s ad hoc
bizottságot hoz létre az árvíz okozta károk részletes felmérésére, ezzel kapcsolatos levéltervezet lekészítésére.
Ezzel együtt felhatalmazza dr. Mitnyan Györgyöt a Magyar Evez s Szövetség elnökét, hogy a támogatás-kér
levelet aláírja. Valamint fekéri Ott Zsuzsannát, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett klubokkal, akik még nem
küldték be az információt a káruk mértékér l.
2010.06.23/17.sz. Elnökségi Határozat: A MESZ Elnöksége egyhangúlag, 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy dönt, hogy támogatja a VISTA utazási irodával kötend nem kizárólagos együttm ködési
megállapodás megkötését. A tárgyalások lefolytatásával és a szerz dés megkötésével megbízza dr. Mitnyan
György elnököt és Ott Zsuzsanna f titkárt.
2010.07.01/01. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 6 igen, 1 nem (ZSB) és 2
tartózkodás (SZÉ, KP) mellett úgy döntött, hogy megtartja a licitet júl. 10-én.
2010.07.01/02 sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 3 igen, 2 nem (AA, MT) és 4
tartózkodás (SZÉ, KP, PT, ZSB) mellett úgy döntött, hogy a licitet a „bruttó nyitó” értéken kiáltja ki.
2010.07.01/03. sz. Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége a javított eszközlistát jóváhagyja a lapátlista
kivételével.
2010.07.01/04. sz. Elnökségi határozat: Kelemen István tekintse át szeptember 30-ig a lapátlistát és állítsa össze,
hogy miket adjunk el.
2010.07.01/05. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy elfogadja az el terjesztett licitszabályzatot.
2010.07.01/06. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy létrehoz egy 4 f s bizottságot, akik el terjesztenek egy
jelöltet/versenyz t a FISA versenyz i bizottságába Kokas Gergely helyére valamint javasolnak egy metodikát a
masters bizottságba való jelölésére is. Az ad hoc bizottság tagjai: Pet Tibor, Szántó Éva, dr. Kokas Péter és
Kokas Gergely. Határid : Okt. 8.
2010.07.01/07. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag, 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül, tudomásul veszi és elfogadja a 2010. július 1-jén érvényben lév nemzetközi
és hazai tisztségvisel ket.
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2010.07.01/08. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége egyhangúlag 9 igen szavazattal,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadja, hogy dr. Mitnyan György elnököt jelölje MOB tagságra Ott
Zsuzsanna f titkár helyett.
2010.07.01/09. sz. Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül, javasolja Szántó Éva FISA Event Comission tagságának meghosszabbítását
2010.07.01/10. sz. Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy egy ad-hoc bizottságot állít fel a nemzetközi tisztségvisel k, versenybírák
utazási és egyéb költségeinek hozzájárulásával kapcsolatos elvek felállítására Szántó Éva, Ott Zsuzsanna és
Ambrus Attila személyében
2010.07.01/11. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnökség egyhangúlag / 9 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett elfogadja azt, hogy széles körben vitára bocsátja Ficsor László szövetségi kapitány
el terjesztését a magyar evez s válogatott kerettag és válogatott versenyz meghatározására, valamint az ezzel
kapcsolatos juttatások és kötelezettségek körére vonatkozóan.
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége jelen meghatározások szerint tervezi m ködtetni a válogatott kereteit
2010. október 1-t l. Ezen id pontig a válogatott kerettagságra pályázó versenyz k kötelesek a Magyar Evez s
Szövetséggel szerz dést kötni, mely pontosan tartalmazza a két fél jogait és kötelezettségeit.
A versenyz klubjának elnöke aláírásával igazolja a szerz désben foglalta tudomásulvételét, egyben
kötelezettséget vállal, hogy a klub a versenyz kötelezettségeinek teljesítésében támogatja. Határid 2010. nov.1.
2010.07.01/12. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás
(SZÉ, MT) úgy döntött, hogy az Ifjúsági Világbajnokságra (Racice) utazó csapatokat az alábbi formában hagyja
jóvá:
NI 1x
Gyimes Krisztina e: Mészáros Éva
NI 2Kiss Hella-Uglik Szimóna e: Bartos N.
FI 1x
Matyasovszki Dániel e: Szierer János
NI 4Abid-Bálint-Bene-Rákó e: Szierer János
FI 2x
Kaszás Kornél-Bíró Márk e: Molnár Dezs
FI 2Vallyon Bence-Novák Edvin e: Molnár Dezs
2010.07.01/13. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 2 igen (SZÉ, MT) 2 nem (AA, KI)
3 tartózkodás (ZSB, TT, MGY) mellett nem hozott döntést a NI 4- csapat (Abid-Bálint-Bene-Rákó e: Szierer János)
Jeunesse Kupán való indulásának tekintetében.
2010.07.01/14. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnökség egyhangúlag, 7 igen, 0 nem, 0
tartózkodás mellett az alábbi csapatok indulását hagyta jóvá a Jeunesse Kupára:
NI 2x
Kurdi Laura-Bácskai Dominika e: Ribáry Katalin
FI 2x
Mészáros Csongor-Mateisz József e: Lakatos Tamás
FI 4x
Farkas Tamás-L rincz Ádám-Papp Gerg -Molnár Bendegúz
(Kiss Olivér, Regényi) e: Molnár Z.
2010.07.01/15. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 4 igen, 2 nem (SZÉ, PT) és 2
tartózkodás (MGY, MT) mellett úgy döntött, hogy FF2x csapat is menjen az U23-as Világbajnokságra.
2010.07.01/16. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 4 igen, 0 nem és 3 tartózkodás
(SZÉ, MT, KI) mellett elfogadja az U23as Világbajnokságra el terjesztett csapatokat a F2x és a F ks 2- csapatok
kivételével.
U 23 világbajnokság (Brest)
F 1x
F ks 2F ks 4F 2N 2x
N ks 1x

Széll Domonkos e: Bene László
Vermes Péter, Krepesics Péter e: Jelenka Ferenc
Dumitrás-Veréb-Markgruber-Forrai e: Bartos Nándor
Juhász Adrián, Simon Béla e: Molnár Dezs
Sáska Beáta-Tóth Evelyn e: Búza József
Karácsony Dorottya e: Karácsony Tibor

Felkéri az edz bizottságot, hogy tárgyalják újra a F 2x és F ks 2- csapatok összeállítását.
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2010.07.01/17. sz. Elnökségi határozat:
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 5 igen, 0 nem és 2 tartózkodás (SZÉ, AA) mellett úgy döntött, hogy
felkéri az edz bizottság és a szövetségi kapitány vizsgálja meg, van-e olyan csapat, mely a F2x-ben alkalmas a
kiírt szintek elérésére.
Vizsgálja ki, hogyan lehetséges, hogy az el terjesztésben szerepl csapatok hetek óta nem küldenek
edzéslátogatási naplót és nem is edzenek együtt.
Van-e esély rá, hogy összeülnek, ha nem van-e más alkalmas csapat az adott számban való indulásra.
Egyetemi világbajnokság (Szeged) elfogadva
FI ks 1x
N ks 1x
F ks 4F 2x
F 2F 4N 2x
F ks 2x
F 8+
F 1X
N 1X
N 4-

Galambos Péter e: Rapcsák Károly
Hajdú Zsuzsa e: Bene László
Dumitrás-Veréb-Markgruber-Forrai e: Bartos Nándor
Széll Domonkos-Szekér László e: Molnár Dezs
Juhász Adrián-Simon Béla e: Molnár Dezs
Tari János-Fehér Szabolcs –Pozsár Bence-Radics Bence e: Dani Zsolt
Sáska Beáta- Tóth Evelyn e: Búza József
További válogatás után
További válogatás után
egyhangú
Kelemen Áron e: Bartos Nándor
Szabó Katalin e: Rapcsák Károly
Karácsony, Kincses, Horváth, Szekér, Varga Judit
egyhangú

2010.07.01/18. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnöksége 6 igen, 0 nem és 1 tartózkodás
(AA) mellett elfogadja az el terjesztett részletes költségvetést.
2010.07.01/19. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnökség 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
mellett úgy döntött, hogy a dopping szabályzattal kapcsolatban dr. Kersch Ferenc vizsgálja meg, el lehet-e térni a
SZÉ által kifogásolt pontokban a jogszabálytól.
Felkéri KP-t, hogy a magyar TUE kötelezettségeket a szabályzat szövegében tekintse át, tegyen javaslatot a
szövegszer változtatásokra, készítse el a dopping stratégiát.
Határid : július 30.
2010.07.01/20. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnökség 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (SZÉ)
mellett Dr. Kokas Pétert jelölte ki, a versenyz i holléti nyilvántartások felügyeletére.
2010.07.01/21. sz. Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség elnökség 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (TT)
mellett úgy döntött, hogy a MESZ támogatja az észak pesti evezés fejlesztését azzal, hogy a MESZ tulajdonában
és használatában lév népszigeti ingatlanrész használatát id legesen átengedi a BEE részére.
A használat átengedése határozatlan id re szól, egy éves felmondási id vel, melyet a MESZ az evez s sport
érdekében érvényesít.
A konkrét megállapodás tervezetet a MESZ részér l dr. Kersch Ferenc a BEE ügyvédjével közösen készítse el ,
terjessze a MESZ elnöksége elé.
2010.07.28/01.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag, 7 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta
a MESZ elnökségi üléseinek lebonyolítására vonatkozó el terjesztés szerinti id kereteket:
1. el terjeszt megteszi el terjesztését – az ülés el tt 48 órával írásos el terjesztést küld ki a tagoknak a MESZ
irodán keresztül.
2. kérdések az el terjesztéshez az elnökségi tagok részér l, felszólalásonként legfeljebb 5 percben
3. el terjeszt válaszol
4. vita, módosító javaslatok – felszólalásonként legfeljebb 5 perc
5. összegzés az el terjeszt részér l
6. szavazás, az utolsóként elhangzott módosító-javaslatoktól kezdve visszafelé haladva egyenként.
4-5-ös napirend cseréje: egyhangú
16:10 Dr. Kokas Péter megérkezett
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2010.07.28/02.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 7 Igen, 1 Nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az Országos
Bajnokság pénzügyi beszámolóját/ elszámolását.
2010.07.28/03.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 7 Igen, 1 Nem, 0 tartózkodás mellett a következ
határozatokat fogadja el:
a. Az elnökség a versenybíróság jelentését az Országos Bajnokságról elfogadja és felkéri a
tagegyesületeket, hogy lehet ség szerint egyesületenként 2 f vel vegyenek részt az sszel induló
versenybíró képzésben . Jelentkezési határid szeptember 30.
b. az elnökség felkéri a versenybíró bizottság elnökét, hogy készítsen egy pontos, a versenyek
lebonyolításához szükséges technikai eszközlistát.
c. Az elnökség jelzi a klubok felé, hogy a jöv ben a versenyszabályt tudatosan megsért , más nevében, vagy
fiatalabb korcsoportban induló versenyz és edz je ellen fegyelmi eljárást indít.
d. Felkéri a versenytechnikai bizottságot, hogy egyeztessen a versenybíró bizottsággal egy általános verseny
lebonyolítási forgatókönyvvel kapcsolatban.
e. Felkéri a F titkárt, hogy a verseny lebonyolítás informatikai alapokra helyezése érdekében kérjen be
árajánlatokat egy komplex versenylebonyolító, edzésnapló, túranapló funkciót is magába foglaló szoftver
elkészítésére.
2010.07.28/04.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 7 Igen, 1 Nem, 0 tartózkodás mellett felkéri a versenynaptár
készítésével megbízott elnökségi tagokat, hogy fontolják meg a 4 napos Országos Bajnokság lebonyolítását.
2010.07.28/05.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 7 Igen, 1 Nem, 0 tartózkodás mellett felkérik a
tagegyesületeket, hogy szeptember 30-ig küldjék meg írásos versenyszabály-módosító javaslataikat.
2010.07.28/06.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 6 Igen, 0 Nem, 2 tartózkodás (SZÉ, MT) mellett megköszöni
Ficsor László munkáját és tudomásul veszi lemondását a feln tt szövetségi kapitányi posztról.
2010.07.28/07.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 6 Igen, 0 Nem, 2 tartózkodás mellett felkéri a szövetség
elnökét, hogy szeptember 30-ig tegyen javaslatot az elnökség felé a feln tt szövetségi kapitány, valamint a
szövetségi edz k személyére és a m ködési struktúrára vonatkozóan.
2010.07.28/08.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag, 8 Igen, 0 Nem, 0 tartózkodás mellett tudomásul
vette a szövetségi kapitány tájékoztatását az U23-as Világbajnokságról és egyben azt az álláspontot fogalmazza
meg, hogy a két ötödik hely reményre ad okot, de összességében a csapat szereplését nem tartja megfelel nek.
2010.07.28/09.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 5 Igen, 1 Nem (AA), 2 (TT, KI) tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta.
Az elhangzottak alapján támogatja az elnökség az EB el terjesztést azzal, hogy a F 4- és a N 4x esetében a
szövetségi kapitány kijelöl egy független edz t, aki a távollétében ezen egységek konkrét összeállítását az érintett
edz k bevonásával koordinálja, és szükség esetén, (amennyiben nem tudnak megegyezni) eldöntse.
2010.07.28/10.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag 7 Igen, 0 Nem 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta
7. Támogatja Ficsor László el terjesztését
8. A Világbajnokság 1-3. helyezettjei és edz ik pénzdíjazásban részesülnek. (2-3-400.000 Ft)
9. Galambos Péter és edz je 100 %-os térítést kap a világbajnokságon való részvételéhez.
10. Amennyiben az Európa-bajnokságon egy csapat minimum 10 induló esetén 1-6. helyezést ér el, akkor
annak a csapatnak a világbajnokságon való szereplését az elnökség támogatja, amennyiben az összes
költséget a csapat állja.
2010.07.28/11.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag 5 Igen, 0 Nem 0 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta
a. az elnökség tudomásul vette a beszámolót a 2010. július 10-én megtartott hajólicitr l
b. szeptember végére, október elejére ütemezi a második licitet
c. össze kell állítani az eladandó eszközök új listáját
d. felkéri Ficsor Lászlót, Kelemen Istvánt, Tarján Tamást és Mihály Tibort, hogy tegyenek javaslatot az
eladandó eszközök árára.
2010.07.28/12.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag 5 Igen, 0 Nem 0 tartózkodás mellett elfogadta
az el terjesztett doppingszabályzatot.
2010.07.28/13.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség egyhangúlag 5 Igen, 0 Nem 0 tartózkodás mellett elfogadta
az el terjesztett képesítési szabályzatot.
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2010.07.28/14.sz. Elnökségi Határozat: Az Elnökség 5 Igen, 0 Nem 1 tartózkodás (SZÉ) mellett elfogadta az
el terjesztett WSKA ösztöndíj-felosztási javaslatot.
2010.09.22/01. Elnökségi határozat: Az elnökség az alábbi módosított napirendet fogadta el:
1/a Tájékoztató az elnökség döntéseinek végrehajtásáról
1/b Tájékoztató a m szaki igazgató váltásról
2. Állapotrögzítés Dávid Imre elnök lemondása kapcsán
3. Beszámolók az eddig lezajlott világversenyekr l
4. Edz bizottság panasza
5.Eredményességi visszatérítések
6. ESUA beszámoló
7.Strktúrális és személyi kérdések
8. Tájékoztató a Bay Béla ösztöndíjról
9. Beszámoló a VW gépkocsi-váltás állásáról
10. Beszámoló az Erzsébeti telep m ködésér l
11. Egyebek
Az elnökség az 1. napirendi pont keretében áttekintette az elnökség döntéseinek végrehajtását és megállapította,
hogy az alábbi döntések tekintetében határid -csúszás következett be. Felkéri a megjelölt felel söket, hogy az
elnökség következ ülésére pótolják az elmaradásokat.
határozat

téma

felel s

2010.03.04/03

kintlév ségek
egyeztetése

Ambrus, Ott

új határid
2010.10.18
2010.09.22i ülésen
tárgyalva

2010.03.04/08

ESUA beszámoló

Pál Tibor

2010.03.27/02

Csepel EK levél és
egyeztetés

Kelemen, Mitnyan

2010.10.18

2010.03.27/03

MKKSZ levéltervezet

Kelemen

2010.10.18

2010.03.27/10

verseny-védnökség

elnökség

2010.10.25

2010.03.27/13

Edz i, versenyz i
fórum

Kelemen

2010.10.25

2010.04.15/05

válogatási elvek
reformja

Kelemen

2010.10.25

2010.04.15/06

Licit 2. kör, selejtezés

Kelemen, Ambrus,
Ficsor, Ott

2010.10.18

2010.04.15/08

Ment mellény

Bakonyi, Ott

2010.10.18

2010.04.15/09

reklám szabályzat

???

2010.10.18

2010.04.15/11

edz képzés
összefoglaló

Szántó, Tarján, Ficsor

2010.10.18

2010.04.15/21

parkoló bérleti díj

Kelemen, Ambrus

2010.10.18

2010.05.20/02

SZMSZ, gazdálkodási
szabályzat

Mihály, Ambrus

2010.10.18

2010.05.20/04

átadás-átvétel

Ott

2010.10.18

2010.05.20/05

Kelemen

2010.10.18

2010.06.23/07

eszközlicit, lapát-leltár
ESUA és
dunavarsányi
eszközök

Ambrus Attila

2010.10.18

2010.06.23/08

Selejtezés

Kelemen, Pál, Tarján

2010.10.18

2010.06.23/10

bérlet

Ambrus

2010.10.18

2010.06.23/15

versenynaptár

Szántó, Tarján

2010.10.18
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2010.06.23/16

árvízi segítség

Ott

2010.10.18

2010.06.23/17

Vista szerz dés

Mitnyan, Ott

2010.10.18

2010.07.01/06

FISA bizottságok

Pet , Szántó, dr.
Kokas, Kokas

2010.10.18

2010.07.01/10

FISA bizottsági tagok
ktgtérítése

Szántó, Ambrus, Ott

2010.10.18

2010.07.01/11

válogatott keret
meghatározás

2010.07.01/19

dopping stratégia

dr. Kokas

2010.10.18

2010.07.01/20

whereabouts
ellen rzés

dr. Kokas

2010.10.18

2010.07.01/21

BEE telep használati
szerz dés

Tarján, dr. Kersch

2010.10.18

2010.07.28/03

versenybírói
jelentkezések

Ott

2010.10.18

versenylebonyolító
2010.07.28/03b eszközlista

Pénzes,

2010.10.18

2010.07.28/04

versenynaptár

Szántó

2010.10.18

2010.07.28/05

versenyszabály

2010.07.28/11

Licit 2. kör, árszabás

2010.10.25

2010.10.18
Mihály, Kelemen,
Tarján, Ficsor

2010.10.18

2010.09.22/02. Elnökségi határozat: Az elnökség egyhangúlag elfogadta Kelemen István tájékoztatását a m szaki
igazgató-váltásról, egyben felkéri, hogy október 15-ig tájékoztassa az elnökséget a szerz déskötésr l.
2010.09.22/03. Elnökségi határozat: Az elnökség megismerte a f titkár által összeállított összefoglalót Dávid Imre
elnök lemondása kapcsán összeállított állapotrögzítésére vonatkozóan, az elnökség a következ üléséig kéri a
tagokat, hogy az esetleges kiegészítési javaslatukat tegyék meg.
dr. Kokas Péter csatlakozott az üléshez: 16:43-kor
2010.09.22/04 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy a megismert
versenybeszámolókkal kapcsolatban a következ elnökségi ülésre halasztja a döntést, amikorra az összes lezajlott
világverseny jelentése ismert lesz.
2010.09.22/06 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy döntött, hogy az edz bizottság levelét az
elnökség az ülés egy kés bbi id pontjában tárgyalja, mivel a tárgyaláson K Mercédesz –edz bizottsági tag - is
szeretne részt venni, de csak kés bb tud az üléshez csatlakozni.
2010.09.22/07 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy dönt, hogy a nemzetközi versenyekkel
kapcsolatos visszatérítésr l azután dönt, hogy ismeretes lesz az eddig lezajlott összes világverseny beszámolója.
2010.09.22/08 Elnökségi határozat: A MESZ elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy a személyi kérdésekr l
szóló napirendet tárgyalja az ESUA beszámoló el tt.
dr. Kokas Péter 19:00-kor távozott.
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2010.09.22/09 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége. 5 igen 1 tartózkodás (Szántó Éva) mellett elfogadta, a
szövetségi edz i kar vezet je és a szövetségi edz i stáb megválasztására az alábbi menetrendet:
1. Javaslattétel a szövetségi edz i kar vezet jének és a szövetségi edz k személyére: 2010.09.22.
Döntés az edz i/versenyz i konzultáció után a 2010. októberi rendes elnökségi ülésen.
2. A válogatott kerettagság feltételeinek meghatározása az Elnökség részér l. Ficsor László anyagának
széles kör megvitatása, edz i stáb javaslatai.
Döntés a 2010. októberi rendes elnökségi ülésen
3. A válogatottság feltételeinek meghatározása, a klubok és a versenyz k kötelezettségei, a MESZ
finanszírozási kötelmeinek meghatározása. Döntés a 2010. októberi rendes elnökségi ülésen.
4. A kerettagsághoz és válogatottsághoz szükséges szerz déses formulák jóváhagyása, mely a versenyz k,
klubok és a MESZ jogait és kötelezettségeit egyaránt rögzíti el re tervezhet en. Döntés a 2010. októberi
rendes elnökségi ülésen.
2010.09.22/10 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a dr. Mitnyan György által
megfogalmazott személyi javaslatok tekintetében a klubok edz ivel konzultációt folytat, a válogatott szint
versenyz kkel az elképzeléseit ismerteti. A munkavégzés egyéb körülményei tekintetében az októberi ülésre
el terjesztési és döntési javaslatot kér.
2010.09.22/11 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta az ESUA kuratórium elnökének
beszámolóját. A kuratórium tagságának frissítésre még 2010 év vége el tt szeretne visszatérni. Az ESUA
tulajdonában lév versenylebonyolító eszközök tekintetében felkéri Szántó Évát és Pál Tibort, hogy egyeztessenek
a MESZ versenyeken való használatukról, és a lehet ségr l kapjanak tájékoztatást a klubok is.
2010/10/28/1 Elnökségi határozat: MESZ elnöksége elfogadta a módosított napirendet.
1.
napirend Ott Zsuzsa tájékoztatja az elnökséget az elmúlt elnökségi ülésen hozott határozatok
végrehajtásáról
2010/10/28/2 Elnökségi határozat: MESZ elnöksége elfogadta a beszámolót az elmúlt elnökségi ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról.
2.
Szakmai struktúra:
2010/10/28/3 Elnökségi határozat: A MESZ Elnöksége a szövetségi kapitány és a szövetségi stábok
megválasztása, a kerettagság és válogatottság feltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatokat és rendszert
elfogadja.
2010/10/28/4 Elnökségi határozat:
A válogatott kerettagságra és a válogatott versenyz kre vonatkozó keret jelleg szerz déseket a novemberi ülésig
a klubokkal és a versenyz kkel való egyeztetéssel együtt az Elnökség kéri el terjeszteni döntésre.
Felel s: Elnök
Határid : novemberi rendes ülés
2010/10/28/5 Elnökségi határozat:
A MESZ Elnöksége a megfogalmazott személyi javaslatok tekintetében úgy dönt:
a) Pályázatot ír ki az el terjesztés szerinti tartalommal az utánpótlás 2 f és a feln tt szövetségi stáb 3 f helyeire.
(1 f csapatvezet , 2 f instruktor) A pályázat pozitív elbírálásának feltétele a 2011. évi költségvetésb l való
bér/megbízási díj fedezetének megléte.
b) A beérkezett pályázatok alapján (3+2 f ) az Elnökség novemberi rendes ülésén dönt a beérkezett pályázatok
áttekintése után.
c) A feln tt válogatott keret el készítésére az Elnökség felkéri a stáb felállításáig Fáth Andrást azzal, hogy
tekintsék át a klubedz kkel és versenyz kkel való konzultáció útján 2010. november 25-ig a felkészülés állását az
esetlegesen válogatottságra pályázó versenyz k körét.
2010/10/28/6 Elnökségi határozat: A szövetségi edz k, utánpótlás segít k tekintetében a munkavégzés egyéb
körülményei tekintetében a novemberi ülésére el terjesztést és döntési javaslatot kér a jelöltekkel való konzultáció
után az Elnökség. A MESZ elnökségének soron következ , novemberi ülésére a pályázatok elbírálását
megel z en, a 2011. évi költségvetés cash flow tábla szerinti tervezetét, a 2010-es finanszírozási keretek szerint
irányadóan, kéri el terjeszteni.
Felel s: Elnök, Mihály Tibor
Határid : novemberi rendes ülés
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2010/10/28/7 Elnökségi határozat: Az edz k továbbképzése tekintetében az Elnökség Ficsor László utánpótlás
szövetségi kapitányt felkéri, hogy a novemberi ülésre dolgozzon ki javaslatot az edz k képzése, besorolása
tekintetében. Ezen anyagot a novemberi elnökség el zetes tárgyalás után az edz k elé terjeszti véleményezésre a
végleges struktúra kialakítása el tt.
Felel s: Elnök, Ficsor László
Határid : novemberi rendes ülés
2010/10/28/8 Elnökségi határozat: Az „evez s akadémia” rendszerének el zetes tervének kidolgozására az
Elnökség felkéri Tarján Tamás elnökségi tagot. Az el terjesztés szerinti tartalommal 2010. december 20-ig, mint
els el készítési határid vel.
Felel s: Tarján Tamás
Határid : 2010. december 20.
Elnökség egy szavazással – 5 igen, 1 tartózkodás (Zsömle Balázs) 0 nem szavazattal – elfogadta a 2010/10/28/ 38 elnökségi határozatokat.
Elnökség felkéri Mihály Tibor alelnök urat, hogy az ülésen elhangzottak szerint tájékoztassa Fáth Andrást.
2010/10/28/9 Elnökségi határozat:
Elnökség egyhangúlag elfogadja az el terjesztett cash flow táblarendet, azzal, hogy a f titkár rendszeres
id közönként az elnökséget tájékoztatja a tényleges és várható pénzmozgásokról.
2010/10/28/10 Elnökségi határozat:
Az Elnökség 5 Igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja, hogy a MESZ-MOB között létrejött 2010. évi
támogatási szerz dés összegéb l 10.500.000 Ft összeget - a szerz dés által engedett követelményeknek
megfelel en - a MESZ m ködési költségeire – ebb l kb 4,5 millió forintot az Erzsébeti Telep fenntartására és
fejlesztésére - fordítsa.
2010/10/28/11 Elnökségi határozat:
Az Elnökség egyhangúlag elfogadta a beszámolót az Erzsébeti Telep fejlesztésének, üzemeltetésének jelenlegi
állásáról
Kettes el terjesztés napolva
hármas el terjesztés napolva
2010/10/28/12 Elnökségi határozat:
Az elnökség egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatokat:
1. Az Elnökség az iroda m ködésére tett javaslat alapkoncepciójával egyetért.
2. A megfogalmazott struktúrát és annak költségvetési vonzatait a 2011 es vélelmezett költségvetés fényében az
elnökség következ rendes novemberi elnökségi ülésen tárgyalja.
3. Az Elnökség tagjai felkérésre jelezték, hogy szükséges operatív döntést hozni adminisztratív személyi
kérdésben.
4. Technikai adminisztratív munkatárs pozícióra 1 f pályázat útján kerüljön kiválasztásra, vele határozatlan
munkaviszonyt létesítsen a Szövetség három hónap próbaid kikötése mellett.
A munkaer kiválasztására és a bérezés meghatározására Ott Zsuzsanna f titkár mellett Mihály Tibor alelnököt,
Ambrus Attila és Tarján Tamás elnökségi tagokat bízzák meg.
5. Az el terjesztés összes további strukturális, személyi és anyagi kérdésében az elnökség a novemberi elnökségi
ülésére várja a tájékoztatást Ott Zsuzsanna f titkártól az addig megtett lépésekr l, munkaügyi döntésekr l
Felel s: Ott, Mihály, Ambrus, Tarján
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2010/10/28/13 Elnökségi határozat:
Az elnökség a tervezett eszközleltárt köszönettel megtekintette.
Felkéri a selejtezési bizottságot, hogy novemberi rendes elnökségi ülésre terjessze el a selejtezésre kijelölt
eszközök körét tételesen. Az alábbi tételek tekintetében végezze el a szükséges vizsgálatokat: 93, tsz1, 16, tsz 2 –
tsz 10, 55, 43, 46
A vissza nem hozott eszközök tekintetében Mitnyan elnök úr aláírásával felszólítás kerüljön kiküldésre, rövid
határid vel. Amennyiben ezután sem kerülnek vissza az eszközök, akkor Simon Tamás fizikailag gy jtse be az
adott egyesülett l az adott eszközt.
Kerüljön átvételre és leltárba véve az Integrit XX- tól vásárolt eszközök, kerüljenek bele a leltárba a MESZ egyéb
eszközei is (pl: irodai eszközök).
Felkéri a leltározási és selejtezési bizottságot, hogy az tárgyi eszközöket tegyék tételszám szerint
beazonosíthatóvá, oly módon, hogy az eszközre vezesse rá az azonosításra alkalmas számot.
A bizottság vegye számba, a szóbeszéd alapján még nagy valószín séggel fellelhet vagyont is, úgyis mint
csapásszámmér k, ergométerek.
A bizottság tagjai a decemberi rendes elnökségi ülésre végleges leltárt készítsék el.
Az elnökség a fenti határozatokat egyhangúlag elfogadta.
2010/10/28/14 Elnökségi határozat:
Az eladásra szánt eszközökre vonatkozó el terjesztéssel kapcsolatban
1. az 1. számú mellékletben felsorolt eszközöket 2010. november 27-én, az Erzsébeti MESZ Bázison a
tagegyesületek részére nyílt licit formájában értékesíti.
2. a törött lapátok tekintetében Kelemen István alelnök járjon el a kárügyintézés tekintetében.
3. gépjárm vek tekintetében klubok, igazolt evez sök és az erzsébeti albérl k pályázhatnak rendelkezésre
állással.
4. hajószállítók tekintetében Kelemen István tekintse át a m szaki állapotukat és a 2011-es vélelmezett
költségvetés figyelembevételével tegyen javaslatot eladásra, javításra, új vásárlásra javaslattétel.
Felel s: Kelemen István
Határid : 2010. november 27.
Melléklet tartalma:
1
Empacher 1X
2
Bart 1X
3
Bart 1X
4
Empacher 2X
5
Empacher 26
Empacher 2X
9
Schellenbacher 2X
10
NDK 2X11
Oar Lapát C2
12
Scull Lapát C2
13
Scull Lapát C2
14
Scull Lapát Braca
15
Scull Lapát Braca
16
Scull Lapát C2
17
Scull Lapát C2
18
Scul lapát Braca
19
Scul lapát C2
20
Hajószállító
21
Yamaha 40LE 2 ütem
22
Yamaha 40LE motor
23
Yamaha 40LE motor

1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
1 db
2 pár
16 pár
4 pár
4 pár
2 pár
1 pár
1 pár
½ pár
½ pár
1 db
1 db
1 db
1 db

Fenti határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta
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2010/10/28/15 Elnökségi határozat:
Az el terjesztett versenynaptár tervezetet az elnökség megtárgyalta és felkéri Szántó Évát és Tarján Tamást, hogy
a következ rendes elnökségi ülésre nyújtsa be a klubok felé kiküldésre alkalmas formátumot.
Az ergométer felmér kapcsán a 2010-es költségvetés terhére 1.000.000 Ft-ot különít el a MESZ elnöksége. A
kiírásról a kluboknak Ott Zsuzsanna f titkár haladéktalanul küldje ki a felhívást.
Mihály Tibor alelnök a következ rendes elnökségi ülésig dolgozza ki az általa javasolt hosszútávú versenysorozat
kiírását.
Ficsor László, Fáth András, Tarján Tamás és Szántó Éva szinkronizálja a következ elnökségi ülésig a
versenynaptárt, a válogatott felkészülését és a szakmai programot és tegye meg esetleges módosítási javaslatát.
Tarján Tamás, Ott Zsuzsa és Szántó Éva vizsgálja meg új versenyhelyszínek bevonását a versenyrendszerbe.
2011 versenynaptár meghirdetésével kapcsolatosan a MESZ kérje be a kluboktól a 2011-es évre vonatkozó
klubszíneket, versenyfelszerelés leírását, a logóját és lapátfestés mintát elektronikusan vagy levélben.
Minden hazai rendezés versenyre, melynek rendez je határid ben megküldi a versenynaptárba a jelentkezését
és versenykiírását a MESZ egy darab maximum 10.000 Ft érték különdíjat ajánl fel. A különdíj formáját (kupa,
egyéb ajándéktárgy) és a jutalmazott versenyszám kijelölését a verseny rendez jével a MESZ elnöksége által az
adott versenyre kijelölt elnökség taggal egyeztetik. Az átadásra a MESZ elnöksége delegál tagot az eseményre.
Fenti el terjesztést a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta
2010/10/28/16 Elnökségi határozat:
Az Elnökség úgy határozott, hogy a MESZ felé lejárt határidej tartozással nem rendelkez
részére, egyesületenként 1-4 kedvezményes mobiltelefon el fizetést ajánl fel.

tagegyesületek

Fenti el terjesztést a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta
2010/10/28/17 Elnökségi határozat:
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége a lemondott kurátorok munkáját köszöni.
A MESZ által létrehozott Az Evez s Sport Utánpótlásáért Alapítvány két kuratóriumi tagjának – Bohnné Rakitai
Zsuzsa és Sarlós Györgyné Mózer Erzsébet – lemondása miatt a MESZ új kuratóriumi tagok kijelölését tartja
szükségesnek.
A MESZ elnöksége az ESUA kuratóriumát 5 f sre növeli
Az alapítvány lépjen be az áfa körbe.
A MESZ novemberi rendes üléséig az elnökségi tagok fogalmazzák meg a személyi javaslataikat új kuratóriumi
tagokra és a kuratórium elnökével, Pál Tiborral el zetesen egyeztessék.
Elnökség tagjai gondolják végig, és ha szükségesnek tartják, tegyenek javaslatot az ESUA céljainak esetleges
módosítására, b vítésére, a javaslatokat Mihály Tibor alelnök gy jtse össze, dr. Kersch Ferenc tegyen javaslatot
az alapítvány alapszabályának esetleges módosítására.
Határid : 2010. november 20.
Felel s: Mihály Tibor, Ott Zsuzsa, dr. Kersch Ferenc, elnökség tagjai
Fenti el terjesztést a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta
2010/10/28/18 Elnökségi határozat:
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége megtárgyalta az el terjesztést és felkéri Tarján Tamást, Ficsor Lászlót és
dr. Mitnyan György elnököt, hogy puhatolja ki a MOB/NSI vonalon a program jöv jét és a felhasználási módjait.
Felel sük: dr. Mitnyan György elnök, Ficsor László, Tarján Tamás
Fenti el terjesztést a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta
2010/10/28/19 Elnökségi határozat:
A MESZ elnöksége az évi díjátadással kapcsolatban el terjesztett javaslatot elfogadja azzal, hogy a helyszín
kés bb kerül megjelölésre.
Az elnökség a program helyszíne és az ajándéktárgyak ügyében elektronikusan kíván határozni.
2010/11/24/1 Elnökségi határozat: A módosított napirendet az elnökség elfogadta.
13. napirend: Egészségpénztári ajánlat
2010/11/24/2 Elnökségi határozat:
MESZ elnöksége a K&H bank egészségpénztári ajánlatát meghallgatta és a tájékoztatást tudomásul veszi.
Felkéri Ambrus Attila elnökségi tagot, hogy a klubok és a klubtagok felé tájékoztató levélben fogalmazza meg az
elnökség által meghallgatott és tudomásul vett K&H egészségpénztári ajánlatot.
Határid : 2010. december 1.
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A klubok által tett pozitív válaszok alapján Ambrus Attila és a K&H Egészségpénztár 2011. január 15-ig tegyen
javaslatot a további teend k tekintetében. A MESZ elnöksége februári ülésén veszi napirendre a további
teend ket.
Az elnökség a 2010/11/24/2 Elnökségi határozatot egyhangúlag elfogadta.
1. napirend: Tájékoztató az elnökség döntéseinek végrehajtásáról
2010/11/24/3 Elnökségi határozat: MESZ elnöksége elfogadta a beszámolót az elmúlt elnökségi ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról.
A tervezett és a MESZ elnöksége által elfogatott díjátadóval kapcsolatban minden részlet 1 hetes határid vel,
Tarján Tamás, Kelemen István és Ott Zsuzsanna készítsen el kerüljön és az legkés bb 2011. január 31-ig
kerüljön lebonyolításra.
17. napirendi pont: ESUA kuratórium tag javaslatok
2010/11/24/4 Elnökségi határozat:
Az elnökség tagjai 2010. december 2-án 16:00 óráig küldjék meg javaslataikat az ESUA kuratóriumi tagságra
történ javaslataikat Mihály Tibornak vagy a f titkárságra.
Az összegy lt nevek alapján Mihály Tibor alelnök egyeztessen a javaslattev kkel, Pál Tiborral és a javasoltakkal
és a következ elnökségi ülésre tegye meg írásos el terjesztését.
Határid : 2010. december 13.
Felel s: Ott Zsuzsanna
Az elnökség a 2010/11/24/4 Elnökségi határozatot egyhangúlag elfogadta.
2. napirendi pont: MESZ kommunikáció
2010/11/24/5 Elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadja Vasvári Ferenc beszámolóját egy éves távlatban
Az elnökség meghosszabbítja Vasvári Ferenc szerz dését a 2011. évre.
Az elnökség felkéri Ott Zsuzsa f titkárt, hogy készítse el a szerz dést erre vonatkozóan.
Felel s: Ott Zsuzsa, Zsömle Balázs
Határid : 2010. január 15.
Az elnökség felkéri Ott Zsuzsát, hogy a klubok részére a fent leírt megjelenésüket illet en december 15-i
határid vel levelet küldjön ki.
Felel s: Ott Zsuzsa, Zsömle Balázs
Határid : 2010. december 15.
Az elnökség a 2010/11/24/5 Elnökségi határozatot egyhangúlag elfogadta.
3. napirendi pont: Beszámolók a világversenyekr l
2010/11/24/6 Elnökségi határozat:
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége tudomásul veszi a beérkezett beszámolókat, megköszöni az edz k,
versenyz k, klubok munkáját.
Felkéri Fáth András és Ficsor László szövetségi kapitány urakat, hogy dolgozzák ki azt a szempontrendszert, mely
szerint az egyes világversenyeken részt vev csapatok edz inek a beszámolókat a jöv ben el kell készítenie.
Az elnökség megbízza Fáth Andrást, hogy 2010. december 1-ig kérje be azokat az edz i beszámolókat, melyek
eddig még nem érkeztek meg – ha van ilyen.
Az elnökség megbízza Ott Zsuzsanna f titkárt, hogy az egyes világversenyek csapatvezet i jelentéseit – azokét,
akik még nem küldték meg - 2010. december 1-ig kérje be a csapatvezet kt l.
Az összefoglaló (szövetségi kapitányi) jelentések és a csapatvezet k jelentései kerüljenek fel a honlapra.
Felel s: Ott Zsuzsanna, Fáth András, Ficsor László
Határid : 2010. december 15.
Az elnökség a 2010/11/24/6 Elnökségi határozatot 4 igennel 5 tartózkodás mellett elfogadta.
4. napirendi pont: Eredményességi visszatérítések
2010/11/24/7 Elnökségi határozat:
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy az el terjesztésben foglaltak alapján az ifjúsági
világbajnokságon szerepelt versenyz k után az I-VIII. helyen végzett versenyz k klubjainak az el terjesztésben
szerepl elvek alapján visszatérít.
Visszatérítésre jogosító eredmények:
Versenyz k
Klub
VB helyezés
Csapat
Kiss Hella
Csepel EK
V.
N 2Uglik Szimóna
Bajai SVSC
V.
N 2Gyimes Krisztina
Gy ri VSEK
VIII.
N 1x
Kaszás Kornél
Gy ri VSEK
VIII.
F 2x
Bíró Márk
Tisza EE-SI
VIII.
F 2x

24

MESZ Határozatok könyve 2010

Visszatérítések összege klubok szerint:
Gy ri VSEK
210.000 Ft
Bajai SVSC
125.000 Ft
Csepel EK
125.000 Ft
Tisza EE
105.000 Ft
Összesen:
565.000 Ft
Megjegyzés: edz i részvételi díjak nem kerültek kiszámlázásra
Az Elnökség felkéri a f titkárt, hogy a fentebb említett klubok számára, a meghatározott összegig a részvételi
költséget esetleges klubtartozás beszámítása után 30 napon belül utalja el.
Határid : 2011. január 31.
Felel s f titkár
Az elnökség a 2010/11/24/7 Elnökségi határozatot 7 igennel 1 tartózkodás mellett (Ambrus Attila a szavazásnál
nincs jelen) elfogadta.
2010/11/24/8 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangú határozattal az 5-ös napirendi pontot – a TFMESZ együttm ködés - elnapolta a decemberi ülésre (Ambrus Attila a szavazásnál nincs jelen)
2010/11/24/9 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy a 6. és 8. napirendi
pontokat együtt tárgyalja (Ambrus Attila a szavazásnál nincs jelen)
2010/11/24/10 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett a 7-es napirendr l, melyr l tájékoztatás hangzott el - az elnökség a decemberi ülésén írásos el terjesztés esetén dönt.
6. és 8. napirend: Edz i támogatások rendszere – tájékoztató, Személyi kérdések
2010/11/24/11 Elnökségi határozat:
Az utánpótlás edz i stáb tagok személyét a MESZ elnöksége a Héraklész edz i státuszokkal együtt tárgyalja,
legkés bb 2011. január 15-ig.
6 igen, 2 nem (MGy, KI) 1 tartózkodás (AA) 19:00 dr. Kokas Péter távozott
2010/11/24/12 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 5 nem, 3 tartózkodás, 0 igen szavazattal elutasította az
alábbi kijelentést:
„A MESZ elnöksége lát alkalmas személyt, a jelentkez k között a szövetségi edz i stáb vezetésére.”
2010/11/24/13 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 7. igen, 1 tartózkodás mellett megszavazta a feln tt edz i
stáb tagok megválasztására vonatkozó szavazási metodikát:
Egyesével, ABC sorrendben felteszik szavazásra a négy nevet
Azok közül, akiknél az igenek száma meghaladja a nemek számát, sorrendet állítanak fel.
A sorrendben 2 (kett ) legtöbb igen szavazatot kapó személy lesz az edz i stáb tagja.
A harmadik edz i stáb tagra – vezet , szövetségi kapitány – pályázatot ír ki.
A szavazás eredménye:
f.
Laczó András: 4 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
g.
Simon Tamás: 1 igen, 1 tartózkodás 6 nem,
h.
Székely Balázs: 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
i.
Sztárcsevics Zoltán: 3 igen, 1 tartózkodás, 4 nem
2010/11/24/14 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége két instruktort szavazott meg: Székely Balázst és Laczó
Andrást
2010/11/24/15 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 3 igen, 2 nem, 3 tartózkodás mellett a szövetségi kapitány
végzettségére vonatkozó feltételként a pályázati kiírásban minimum szakedz i képesítést ír el .
2010/11/24/16 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 5 igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett a pályázati kiírásban
szövetségi kapitányi poszt megjelenítését döntötte el. A pályázati szöveg módosításokkal történ összeállítására
felkéri Ott Zsuzsa f titkárt, azzal, hogy elektronikusan miel bb küldje meg az elnökség tagjainak végs
jóváhagyásra.
2010/11/24/17 Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség Elnöksége úgy dönt, hogy meghosszabbítja Fáth
András megbízását a jelenlegi 2011. március 30-ig a jelenlegi szerz déses feltételek szerint. dr. Mitnyan György
elnök folytassa le a tárgyalásokat.
9. napirend: 2011. évi versenynaptár, nevezési szoftver, versenyszabály-módosítás

25

MESZ Határozatok könyve 2010
2010/11/24/18 Elnökségi határozat: A Magyar Evez s Szövetség Elnöksége egyhangúlag elfogadta a
versenynaptár tervezetet és felkéri Szántó Évát, hogy a 2011. évi versenynaptár tervezet kerüljön a kluboknak
kiküldésre, a klubokkal a decemberi rendes elnökségi ülésig egyeztessék le az id pontokat és kiírásokat, valamint,
hogy készüljön el a versenytechnikai forgatókönyv. A tervezett hosszútávú versenysorozat részletes kidolgozására
felkéri Mihály Tibor alelnököt. Ott Zsuzsa f titkár küldje meg a versenyszabály-módosítási javaslatokat az érintett
Bizottságoknak, hogy a szükséges egyeztetéseket le tudják folytatni.
Felel sök: Szántó Éva, Mihály Tibor
Határid : 2010. december 15.
10. napirend: Nemzetközi versenyek pályázatai
2010/11/24/19 Elnökségi határozat: Az Elnökség meger síti szándékát, hogy a 2013. év Európa-bajnokságot, a
2014. évi U23 világbajnokságot, valamint a 2014. évi Coupe de la Jeunesse regattát és a 2011. évi ORV versenyt
megrendezze. A MESZ részt vesz a rendezési jogért kiírt pályázatokon a FISA és a CdJ felé már jelzett
szándékunk szerint. A pályázati munka koordinálásával, a kiíróval való kapcsolattartással az elnökség Szántó Éva
elnökségi tagot bízza meg, felkéri, hogy az el készítésbe a MESZ f titkárának aktív közrem ködésével további
személyeket vonjon be. A pályázati koordinátor és a f titkár az el készít folyamatról az elnökséget rendszeresen
tájékoztatja.
Az Elnökség úgy dönt, hogy a Sport Nagyköveti Programba pályázatot ad be a hazai rendezés nemzetközi
események sikeres megpályázása érdekében.
Az Elnökség felkéri a f titkárt, hogy az Államtitkárság felé hivatalosan jelezze a MESZ-nek a fenti események
megrendezésére vonatkozó szándékát.
Az Elnökség felkéri a MESZ Pénzügyi és Szponzorációs Bizottságát, hogy a költségvetések kialakításában, a
szponzorok felkutatásában aktívan vegyen részt a pályázat el készítésében.
Felel s: Szántó Éva elnökségi tag, Ott Zsuzsa f titkár
Határid : folyamatos, ill. 2011. március 1.
Az elnökség a 2010/11/24/19 Elnökségi határozatot 6 igennel tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadta.
11. napirend: Edz képzés és besorolás
2010/11/24/20 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége a megküldött edz képzési munkaanyagot az evez s
edz képzés kiindulási anyagként elfogadja.
A MESZ elnöksége felkéri Ficsor László, Fáth András és Dulai Zsolt Urakat, hogy a Sportágfejlesztési Bizottság
bevonásával 2011. április 30.-ig részletesen dolgozzák ki a jöv beni evez s edz (tovább)képzés struktúráját, és
feltétel rendszerét!
Határid : 2010. április 30.
Felel s: Ficsor László
Az elnökség a 2010/11/24/20 Elnökségi határozatot 6 igennel tartózkodás és ellenszavazat nélkül, egyhangúlag
elfogadta.
12. napirend: MESZ pénzügyi helyzet, el zetes költségvetés 2011.
2010/11/24/21 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a kiküldött 2011. évi,
el zetes költségvetési tervet a következ elnökségi ülésen tárgyalja.
Felel s: Ott Zsuzsanna
Határid : 2010. december 16.
14. napirend: MESZ eszközleltár
2010/11/24/22 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, hogy a végleges eszközleltárt kéri
a következ elnökségi ülésre kéri el terjeszteni.
Felel s: Ott Zsuzsanna, Kelemen István
Határid : 2010. december 16.
15. napirend: Év evez se – férfi, n , csapat; feln tt és utánpótlás
2010/11/24/23 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta a legjobb utánpótlás férfi és n i
evez se címre el terjesztett Bíró Márkot (Tisza EE) és Kiss Hellát (Csepel EK).
Az NSI által meghirdetett év legjobb kiscsapat címre a Tóth Evelyn – Sáska Beáta n i kétpárevez st jelöli.
Felkéri a f titkárt, hogy az NSI felé a fenti címre jelölt személyek szükséges adatait adja meg.
Felel s: Ott Zsuzsanna
Határid : 2010. december 15.
2010/11/24/24 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta Galambos Pétert (Vác Városi EC)
az év legjobb férfi evez se címre.
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2010/11/24/25 Elnökségi határozat: A MESZ elnöksége 3 igen, 3 tartózkodás és 1 nem mellett elfogadta Szabó
Katalint (Vác Városi EC) az év legjobb n i evez se címre.
16. napirend: Szponzori szerz dések
A MESZ elnöksége tájékoztatást kapott az el készítés alatt lév szponzori szerz désekr l: Hídépít zrt-vel a 2010.
évre szóló szerz dés aláírásra került, a jöv évi megállapodás egyeztetés alatt.
Tájékoztatás a Diákhitellel való megbeszélésr l.
18. napirend: Edz bizottság választása
2010/11/24/26 Elnökségi határozat: Az Elnökség 3 igen, 4 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül elfogadta a
MESZ edz bizottságának vezet jére és az összetétel elveire vonatkozó alábbi el terjesztést:
Az eddigi precíz, egyeztetett vezet i munkája alapján a bizottság elnökének Molnár Dezs urat jelölik.
Az edz bizottság maximum 5 f s legyen.
A tagok kiválasztásánál lehet leg a területi elvet érvényesítsük.
A bizottság tagjai lehet leg a szakági képviselet kritériumának is megfeleljenek.
A bizottságban az adaptív evezés is kapjon képviseletet.
A bizottság munkájában a mindenkori utánpótlás és feln tt edz i stáb vezet k tanácskozási joggal vesznek részt.
A konkrét személyi javaslatokat a MESZ elnökségi tagjai küldjék meg a MESZ titkárságára.
Felel s: dr. Mitnyan György elnök
Határid : 2010. december 15.
2010/12/16/1 sz elnökségi határozat:
Az elnökség az el terjesztett napirendet az alábbi módosításokkal egyhangúlag elfogadta:
13, 16 következ elnökségi ülésre napolva
15. napirend FISA Masters bizottságba jelölés
16. napirend - BEE telep használati szerz désének tárgyalása dr. Kokas Péter elnökségi tag érkezése után, vagy
utolsó napirendi pontként
1. napirend - Tájékoztató az elnökség döntéseinek végrehajtásáról.
Ott Zsuzsa tájékoztatja az Elnökség tagjait az elmúlt elnökségi ülése határozatainak állásáról
2. napirend - Versenyz i szerz dések
2010/12/16/2 sz elnökségi határozat:
Az Elnökség úgy dönt, hogy a tárgyalt módosításokkal elfogadja az el terjesztett „A” kerettag sportolói szerz dés
mintát, azzal, hogy dr. Kersch Ferenc ügyvéd az egységes szerkezetbe foglalt szerz dést 2010. december 23-ig
küldje meg és miel tt a versenyz knek kiküldésre kerül az elnökség egy utolsó jóváhagyásra kapja meg.
A MESZ elnöksége felkéri a f titkárt, hogy a szerz dést juttassa el minden „A” kerettag versenyz nek és kérje
azok aláírását 2011. január 15-ig.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
3. napirend – feln tt és utánpótlás felkészülési programok 2011
2010/12/16/3 sz elnökségi határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy a tárgyalt módosításokkal elfogadja az el terjesztett feln tt és U23 felkészülési
programot, azzal, hogy eszerint el lehet kezdeni a felkészülést.
A megbízott szövetségi kapitány a kért módosításokkal, kiegészítésekkel és a f titkár és a pénzügyi bizottság által
összeállított részletes költségtervvel a MESZ elnökségének januári ülésére terjessze el a végleges felkészülési
programot
Kiegészítések:
Az U23-as versenyz k részére külön szintid k, részletes program
Részletesen kibontott költség és szakmai oldal
Elvárásként minimum a kvalifikációt jelent helyezések szerepeljenek
Csak tájékoztató jelleggel fogadja el az elnökség a csapatokat és edz iket
A B kerettagság kritériumait részletesen ki kell bontani
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
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2010/12/16/4 sz elnökségi határozat
MESZ elnöksége az utánpótlás válogatott keret felkészülés programját megtárgyalta és alábbi határozatokat
hozza:
1. elnökség felkéri a f titkárt, hogy az el terjesztések formai elemeit mindenkivel tartassa be
2. programban szerepl szakágvezet i pozíciókat – mivel a MESZ rendszerében ilyen titulusok nem
szerepelnek - elfogadni nem tudja
3. a MESZ elnökségének januári ülésére az utánpótlás kapitány a korábbi elnökségi döntés alapján kialakult
utánpótlás-nevelési struktúrát tekintse át és bevonva a feln tt stáb tagjait, Mihály Tibor alelnököt, Tarján
Tamás elnökségi tagot építse be a felkészülési programba a struktúrát.
4. a javított, kiegészített felkészülési programban a csapatban való gondolkodás mellett az egyéni
célkit zések is szerepeljenek a versenyz k adottságaiból kiindulva (alternatív lehet ségek)
5. a felkészülési programhoz csatolt költségvetés tájékoztató jelleg , a jöv évi költségvetés alaptábláját
Ficsor László, Up szövetségi kapitány, a f titkár és a pénzügyi bizottság készítse el
6. közrem köd szakemberek körének pontosítása szükséges január 15-re – dr. Deák Valéria orvosi
felkészülési anyagával szükséges szinkronizálni a jelenlegi felkészülési programot.
7. szakmai program január 1-t l folyó munka folytatásához az utánpótlás szövetségi kapitány küldje ki(?)
tájékoztató jelleggel és kérje be a felkészülési operatív programokat. A végleges programot a MESZ
elnökségének januári ülésére kéri el terjeszteni.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
Az elnökség januári ülésére mind a feln tt, mind az utánpótlás – a MESZ elnöksége által jóváhagyott
módosításokat tartalmazó - végleges felkészülési programot a két szövetségi kapitány terjessze el .
4. napirend – válogatott keretek:
Az „A” keretet a felkészülési programmal együtt jóváhagyta az elnökség
5. napirend - Megbízási szerz dések – Laczó, Székely
2010/12/16/5 sz elnökségi határozat
Az elnökség december 20-án 12-ig küldje meg észrevételeit a szerz dések tekintetében.
A végleges költségek tekintetében Ambrus Attila, pénzügyi bizottság és Bártfa Márton felügyel bizottsági tag
tegyen költségcsökkent javaslatokat a bérköltségekre.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
6. napirend - Edz bizottsági választás
2010/12/16/6 sz elnökségi határozat
Az elnökség az alábbi metódusban szavaz:
Egyesével felteszik szavazásra a jelöltek neveit, azok közül, akiknél az igenek száma meghaladja a nemek
számát, sorrendet állítanak fel és a négy legtöbb szavazatot kapó edz lesz az edz bizottság tagja.
edz bizottsági tagok 2011-t l:
Rapcsák Károly
7 igen - egyhangú
Dani Zsolt
7 igen - egyhangú
Molnár Zoltán
7 igen - egyhangú
Bartos Nándor
4 igen, 3 nem, 0 tartózkodás
Kiestek:
Kiss László
Bene László
Halmainé M Éva
K Mercedes

3 igen, 3 nem, 1 tartózkodás
3 igen, 2 nem, 2 tartózkodás
1 igen (MGY), 6 tartózkodás, 0 nem
1 igen (MGY), 0 tartózkodás, 6 nem

A MESZ felkéri a f titkárt, hogy a felkéréseket küldje meg az edz bizottság tagjainak
7. napirend - Eredményességi visszatérítések feln tt és U23
2010/12/16/7 sz elnökségi határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy elfogadja az el terjesztett visszatérítési javaslatot - Gy ri VSEK 100.000 Ft; Csepel
EK részére 50.000 Ft - és a két klub részére a helyesbít számlák kiállítására, valamint a fenti összegek
átutalására felkéri a f titkárt
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
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8. napirend - 2014. évi ifjúsági olimpiai kvalifikációt koordináló edz i pályázat
2010/12/16/8 sz elnökségi határozat
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége pályázatot ír ki 1 f 2014. évi ifjúsági olimpiai kvalifikációt koordináló edz
pozíció betöltésére.
A pályázat szövegét a MESZ elnöksége elfogadta, felkéri a f titkárt a MESZ tagegyesületei részére küldje ki,
valamint jelentesse meg a MESZ honlapján.
Fenti határozatot a MESZ elnöksége 4 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadta
9. napirend - Személyi kérdések – MESZ iroda
Személyi kérdésekben tájékoztatást kapott a MESZ elnöksége, a korábbi elnökségi határozat van érvényben,
Mitnyan György elnök és Ott Zsuzsanna f titkár válassza ki a jelentkez k közül a megfelel irodai adminisztrátort.
10 napirendi pont - 2011. évi versenynaptár, nevezési szoftver, versenyszabály-módosítás, klub-megjelenés
A kluboknak a jöv évi verseny-megjelenésekr l kiküldésre került a levél
A versenyszabály-módosítás bizottsági egyeztetés alatt van.
nevezési szoftver el készítésébe Szántó Éva legyen bevonva.
2010/12/16/9 sz elnökségi határozat
A 2011. évi Országos Bajnokság id pontjára vonatkozóan a MESZ elnöksége úgy dönt, hogy két id pontban és
két helyszínen rendezi meg a Bajnokságot.
Fenti határozatot 5igen, 2 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta az elnökség.
2010/12/16/10 sz elnökségi határozat
Az utánpótlás bajnokságot 07.15-17 id pontban, a Velencei-tavi evez s pályán (Ifjúsági korcsoportig + Masters
versenyszámok) kerülnek megrendezésre, 3( + 1?) napos lebonyolításban.
A feln tt bajnokságot 09.24-25 id pontban, Szegeden kerül megrendezésre 2(+1?) napos lebonyolításban.
A klubok véleményét Kelemen István kérje ki a +1 napos részvételt illet en.
A feln tt bajnokság végleges programját március 15-ig terjessze el az Elnökség részre Mihály Tibor és Szántó
Éva.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
111. napirend - MESZ pénzügyi helyzet, el zetes költségvetés 2011
2010/12/16/11 sz elnökségi határozat
A MESZ elnöksége felkéri a f titkárt, hogy a januári elnökségi ülésre frissített költségvetést és cash-flow tervet, a
várható állami támogatásokról készítsen összefoglalót.
Tarján Tamás tagdíjjavaslatát is tárgyalj az elnökség a januári ülésen.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
12. napirend - MESZ eszközleltár
2010/12/16/12 sz elnökségi határozat
A MESZ elnöksége úgy határozott, hogy a leltárbizottság január 31-ig a felügyel bizottsággal konzultálva készítse
el a végleges eszközleltárt.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
13. napirend – szabályzatok - elnapolva
14. napirend - ESUA kuratórium tag javaslatok
2010/12/16/13 sz elnökségi határozat
Az elnökség az alábbi metódusban szavaz:
Egyesével felteszik szavazásra a jelöltek neveit, azok közül, akiknél az igenek száma meghaladja a nemek
számát, sorrendet állítanak fel és a négy legtöbb szavazatot kapó jelölt lesz az ESUA kuratórium tagja.
kuratóriumi tagok:
Kitka Gergely
6 igen, 1 tart
Karaszi Péter
6 igen, 1 nem (MT)
Bakonyi József
5 igen, 1 tart, 1 nem (MT)
Horváth György
4 igen, 1 tart, 2 nem
Orbán Gergely
Wachtler Edit
Mármarosi Gy z

3 igen, 4 tart, 0 nem
2 igen, 4 tart, 1 nem (TT)
2 igen, 3 nem, 2 tart
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2010/12/16/14 sz elnökségi határozat
A Magyar Evez s Szövetség elnöksége úgy határoz, hogy Orbán Gergely és Wachtler Edit póttag legyen.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
15. napirend - FISA Masters bizottságba jelölés
2010/12/16/15 sz elnökségi határozat
Két jelöltre érkezett javaslat, az elnökség mindkét jelöltet támogatja els helyen dr. Mészáros Lászlót, második
helyen Regényi Tamást
Fenti javaslatot az elnökség 6 igen, 1 tartózkodás (SZÉ) mellett elfogadta
16. napirend - Hagyomány rz bizottság javaslata
2010/12/16/16 sz elnökségi határozat
Az Elnökség úgy dönt, hogy a 2010. május 6. és 2010. december 31. között kerek (70 év feletti) születésnapjukat
ünnepl , az evezésért sokat tett vagy világversenyen érmes helyezést elért volt versenyz ket a 2011. január 7-én
megtartandó „evez s díjátadó gála” keretében köszönti és ezek után minden évben az adott év után az
eredményes sportolókkal együtt emlékezik meg ezen évfordulókról.
Felkéri a f titkárt, hogy a meghívókat küldje el az érintett személyeknek.
Az elnökség a fenti határozatot egyhangúlag elfogadta.
Zsömle Balázs 22:00 kor távozott
17 napirend – BEE szerz dés
2010/12/16/17 sz elnökségi határozat
A MESZ elnöksége a korábbi döntése alapján elkészült szerz dés tervezetet napirendjére vette, meghallgatta a
hozzászólásokat, a kiküldött szerz dés aláírásával egyetért.
Az ülésen elhangzott álláspontokról a f titkár összefoglalót készít.
Fenti határozatot 5 igen, 0 tart, 1 nem (SZÉ) mellett az elnökség elfogadta
18- napirend - egyebek
Átigazolási ügyekr l januárban tárgyal a MESZ elnöksége
Tájékoztatás szponzori e-mailr l
Tájékoztatás Szántó Éva további négy évre elnyerte a FISA versenytechnikai bizottsági tagságot
Az NSI csillag és london keret változtatás tekintetében az elnökség e-mailen szavaz

Ott Zsuzsanna
f titkár

dr. Mitnyan György
elnök
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