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Napirend:
1. Tájékoztatás az előző elnökségi ülés óta eltelt eseményekről
2. Tagfelvétel
3. Az Edzőbizottság összetételének jóváhagyása
4. A MESZ 2012. évi legjobbjainak díjazása
a) a díjazottak névsorának jóváhagyása
b) Tájékoztatás a díjátadó előkészületeiről
5. MESZ főtitkári pályázat értékelése

6. A 2013. Ergo OB helyszínének jóváhagyása
7. FISA Rendkívüli Kongresszus - A MESZ küldötteinek jóváhagyása
8. MESZ szabályzatok módosítása
a) Versenyszabály
b) Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat
c) Gazdálkodási és a kapcsolódó szabályzatok
d) Szervezeti és Működési Szabályzat
e) Versenybíró Testület és Bizottság SZMSZ
9. A válogatott keretek 2013. évi felkészülési terve
10. Egyebek – 2013. évi versenynaptár; Pesterzsébeti vízibázis

A 9 tagú elnökségből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes.
12/12/10/01. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv vezetésére Szántó Évát kéri fel.
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.

12/12/10/02. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kokas Pétert és Zsömle Balázst
jelöli.
A határozatot a MESZ elnöksége 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Zsömle Balázs) elfogadta.

12/12/10/03. számú elnökségi határozat
A meghívóval kiküldött napirend két további ponttal egészül ki, melyek a következők:




Tagfelvételi kérelem
A 2013. Ergo OB helyszínének jóváhagyása

A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.

1. napirend
Regényi Tamás tájékoztatja az elnökséget az elmúlt időszak történéseiről. Az MPB Közgyűlésén ő és
Kokas Péter vett részt. Tisztújítás is volt, Gömöri Zsoltot választották elnöknek, Deutsch Tamást
alelnöknek. Dr. Kokas Pétert újra elnökségi taggá választották.
A MOB közgyűlésén elhangoztak az olimpiai, paralimpiai beszámolók, tagozati beszámolók, volt
Alapszabály módosítás, és Szabó Bence főtitkár tájékoztatott a MOB stratégiájáról.
A MESZ pénzügyi helyzetéről, a tartozások rendezésének folyamatáról, az ELMŰ-vel, Porsche
Lízinggel, valamint a kölcsönök visszafizetéséről adott még tájékoztatást.
2. napirend – Tagfelvétel
A soproni Garabonciás Diák Sportegyesület kérte felvételét a Magyar Evezős Szövetségbe. Az
egyesület minden szükséges dokumentumot benyújtott.
12/12/10/04. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége felveszi a MESZ tagegyesületei közé a soproni Garabonciás Diák Sportegyesületet,
2013. január 1-i hatállyal. A MESZ elnökségének jelen határozatásról haladéktalanul tájékoztatni kell
az érintett egyesületet.
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.

3. napirend - Edzőbizottság
12/12/10/05. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a MESZ 2012. évi Edzői Fórumán Edzőbizottsági tagnak
megválasztott edzők (Szierer János, Rapcsák Károly, Bartos Nándor, Molnár Dezső, Kiss László, Búza
József, Molnár Zoltán) bizottsági tagságát jóváhagyja. Az Edzőbizottságba további egy főt, Fáth
András Mesteredzőt delegálja.
Az Edzőbizottság vezetésével, a bizottság tagjainak szavazata alapján, Szierer Jánost bízza meg.
A MESZ Edzőbizottságának összetétele 2012. december 10. napjától:
Edzőbizottság vezető: Szierer János (Szegedi Vízisport Egyesület)
Edzőbizottsági tagok: Rapcsák Károly (Vác VEC)
Bartos Nándor (Bajai SVSC)
Molnár Dezső (Tisza EE)
Kiss László (Győri Vízügy SEK)
Búza József (Csepel EK)
Molnár Zoltán (Budapest EE)
Fáth András (Külker EK)

A bizottság tagjainak megbízása 1 évre szól. Az elnökség ezt azzal a feltétellel támogatja, hogy az
SZMSZ-t módosítani kell a bizottság létszámának vonatkozásában, miszerint 7 főt az edzői fórum
választ, 2 főt a MESZ elnöksége delegálhat. Amennyiben az SZMSZ ilyen irányú módosítása nem kerül
jóváhagyásra, a bizottság létszámát kell korrigálni.
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.
4. napirend - Díjátadó
A MESZ a 2012. évi sportági legjobbak elismerésére díjátadó gálát szervez. Szavazás csak az írásos
előterjesztésről történt.
12/12/10/06. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége a 2012. év Díjátadó Gáláját 2013. január 18-án rendezi meg a magyar Sport Háza I.
emeleti konferencia termében. A Diák Ranglista verseny helyezettjei mellett díjazásra az alábbi
sportolók, sportszakemberek kerülnek:
(előterjesztés szerint)
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodással (Kokas Péter)elfogadta.

5. napirend - MESZ főtitkári pályázat értékelése
Az elnökség a főtitkári pályázatokat áttanulmányozta, az interjúkról az ott jelen nem lévők is írásban
kaptak tájékoztatást. Nehéz a megfelelő minőségű főtitkár kiválasztása, a merítés limitált. A kérdést
mielőbb szeretné az elnökség eldönteni, de felvetődik, hogy még egy körben hallgassa meg az
elnökség a jelöltek közül a 3 legesélyesebbet, illetve, hogy a döntést csak a 2013. évi támogatás
nagyságának ismeretében hozza meg az elnökség.
Ecsediné Várszegi Irén, a Felügyelő Bizottság elnöke javasolja, hogy a főtitkár és az elnökség közötti
munkamegosztást is át kellene tekinteni.
Bártfai Márton kiment a teremből.
Szavazás arról, hogy legyen-e még egy főtitkári meghallgatás.
A MESZ elnöksége szavazott, 1 igen (Kokas Péter), 1 tartózkodás (Szántó Éva) mellett 3 nem
szavazattal a felvetést elvetette.
12/12/10/07. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy nem szükséges a főtitkár jelöltek további interjúztatása.
Szavazás arról, hogy a főtitkár személyét illető döntés halasztható-e.
A MESZ elnöksége 1 igen (Kokas Péter), 1 tartózkodás (Szántó Éva) mellett 3 nem szavazattal a
felvetést elvetette.
12/12/10/08. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a főtitkár személyét illetően a döntés nem halasztható, a
rendelkezésre álló információk birtokában haladéktalanul határozni kell a főtitkár személyéről.
12/12/10/09. számú elnökségi határozat

A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy mivel több jelölt is van, írásban, titkos szavazással határoz a
főtitkár személyéről.
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.
Bártfai Márton visszatért a terembe.
12/12/10/10. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége Wachtler Editet kéri fel a MESZ főtitkári pozíciójának betöltésére. A megbízott
főtitkár felkéri, hogy tájékoztassa az érintettet és egyeztessen a munkakezdés napjáról, a 2013. évi
költségvetés jóváhagyásáig a jelenlegi mértékű főtitkári bér elfogadtatásáról, valamint értesítse az
elutasított pályázókat.
Az elnökségi ülésen jelen nem lévő elnökségi tagok írásban, a Felügyelő Bizottság elnökének elküldött
e-mailben vagy sms-ben adták le szavazatukat.
A szavazás eredménye:
Wactler Edit – 8 szavazat
Vass Géza – 1 szavazat

Regényi Tamás tájékoztatja az elnökséget, hogy az irodavezető kiválasztása megtörtént. A pályázatok
előszűrését követően két fordulóban interjúztatták a jelölteket. A több evezős kötődésű, jó
pályázóközül a MESZ irodavezetői munkakörének betöltésére Mátyók Henrietta került kiválasztásra.

6. napirend – A 2013. Ergo OB helyszínének jóváhagyása
A 2013. évi Ergo OB megrendezésére két pályázat érkezett: a Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub és a
Vác Városi Evezős Club részéről. A Vác elnöke jelezte, hogy a rendezéshez szükséges forrásokat
pályázati támogatásból tervezték előteremteni, de ez 100 %-ban nem áll rendelkezésre, így az előírt
feltételeket nem tudnak megfelelni. A Győr vállalja a pályázatban előírtak biztosítását.
12/12/10/11. számú elnökségi határozat
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy Győrben, a Győr Városi Egyetemi Csarnokban
rendezi meg a 2013. évi Ergométer Országos bajnokságot.
Felkéri a megbízott főtitkárt, hogy haladéktalanul kezdje meg az egyeztetést a társrendezővel, és a
MESZ feladatai vonatkozásában készítsen részletes költségtervet, melynek jóváhagyásáról az
elnökség elektronikus szavazással határoz. A költségszámok alapján készítse el a szükséges
megállapodásokat és a szolgáltatóktól rendelje meg a szükséges szolgáltatásokat.
A határozatot a MESZ elnöksége 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Bártfai Márton) mellett
elfogadta.

7. FISA Rendkívüli Kongresszus
MESZ 2012.12.10./5. határozat
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a FISA 2013. évi Rendkívüli Kongresszusán a Magyar Evezős
Szövetséget 3 fő, dr. Regényi Tamás elnök, dr. Kokas Péter és Szántó Éva alelnökök képviselik. A MESZ
2 fő (Kokas Péter, Szántó Éva) részvételének a költségeit fedezi maximum 260 ezer Ft / fő értékben.
Kokas Péter és Szántó Éva MESZ által állt költségei az esetleges FISA költségtérítés függvényében
csökkenthetők.
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a FISA – Európai Evezős Szövetségeinek 2013. évi Rendkívüli
Közgyűlésén szavazati joggal a Magyar Evezős Szövetség FISA Kongresszusi delegáltjai közül egy fő
vesz részt.
8. napirend - MESZ szabályzatok módosítása
A Versenyszabály módosításának állásáról Pénzes László tájékoztat. A FISA Rendkívüli
Kongresszusán 2013. februárban versenyszabály módosítások várhatók, ezeket át kell majd vezetni a
hazai versenyszabályba.
A Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzat módosításainak hátteréről Pál Tibor ad
tájékoztatást.
A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása egyrészt azért szükséges, mert a bizottságok
megalakulásának rendje nem megfelelően szabályozott – erről is tájékoztatta az elnökséget Regényi
Tamás. Az Edzőbizottság és a Versenybíró Bizottság megalakulásának rendjét az elnökség
megvitatta.
A Gazdálkodási és a kapcsolódó szabályzatok áttekintése a következő elnökségi ülés naprendjére
kerül.

9. napirend - A válogatott keretek 2013. évi felkészülési terve
A válogatott keretek felkészülési tervének jóváhagyása szükséges, hogy a téli munka, edzőtáborok
megszervezése ennek alapján kezdődhessen el. A felkészülési tervhez a részletes költségvetés
elkészítése még szükséges.

10. napirend – Egyebek
A 2013. évi versenynaptár és országos bajnokság
Szántó Éva rövid tájékoztatást ad a 2013. évi versenynaptár terv aktuális állapotáról. Az országos
bajnokság megrendezése az általunk kijelölt időpontban Szegeden akadályokba ütközik. Módosítás
szükséges. Az elnökség több opciót is megvitatott, döntés nem született.

Győr, 2012. december 10.

Szántó Éva
megbízott főtitkár
jegyzőkönyv vezető

dr. Regényi Tamás
elnök

