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12/03/12/01. számú elnökségi határozat:
A módosított napirendet az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.

1. napirend: Rendes közgyűlés anyagainak elfogadása
Tekintettel arra, hogy egy anyag sincsen végleges változatban előterjesztve, ezért elfogadásra került,
hogy online szavazással döntsön az elnökség a közgyűlési anyagokról. (Szakmai beszámolók,
bizottsági jelentések, pénzügyi beszámolók, mérleg és eredménykimutatás.)

2. napirend: Tiszteletbeli elnökségi tag
12/03/12/02. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó éves rendes közgyűlésen,
a helyszínen új napirendi pontként „kitüntetések átadása” felvételét javasolja.
A közgyűlés által történő elfogadás esetén a Magyar Evezős Szövetség javasolja tiszteletbeli elnökségi
tag cím adományozását Mihály Tibor volt alelnök – elnökségi tag részére.
A határozati javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta.
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5. napirend: Alapszabály módosítás
Az alapszabály a felügyelő bizottsági tagok számával kapcsolatosan ellentmondást tartalmaz. Ennek
javítására az alapszabály vonatkozó részének, a 18§ (2) szakasznak a megváltoztatására az elnökség
javaslatot fog előterjeszteni a közgyűlés elé. A hivatkozott bekezdésben felügyelőbizottság tagok
száma 2 főről 4 főre kerül kijavításra.
18§ (2)
„A Szövetség elnökét, alelnökeit (3 fő) és az elnökség többi tagját (5 fő), valamint a felügyelő
bizottság elnökét és tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők
újraválaszthatók.”
A határozati javaslatot elnökség egyhangúlag jóváhagyta.
Fenti, felügyelő bizottsági tagok számát érintő előterjesztés az alelnökökkel kapcsolatos alapszabály
változtatásra vonatkozó előterjesztéssel együtt a 18§(2) szakaszra vonatkozó módosítás egységes
szerkezetben kerül majd előterjesztésre a közgyűlés elé.

4. napirend: Alelnökökkel kapcsolatos alapszabály módosítás
Az alapszabály az alelnökök megválasztásával kapcsolatosan ellentmondást tartalmaz. Az
ellentmondás feloldására az alapszabály vonatkozó része megváltoztatása szükséges. Az alábbi
megoldási lehetőségeket az előző elnökségi ülésen tárgyalta az elnökség.
A közgyűlés elé sorrendben kerülnének előerjesztésre a javaslatok oly módon, hogy amennyiben
valamelyik javaslat elfogadásra kerül, akkor a soron következő javaslatok már nem kerül
előterjesztésre:
1.
Az alelnököket a közgyűlés helyett az elnökségi tagok saját maguk választják meg
(alapszabály módosítás)
2.
Az alelnököket a megválasztott 8 elnökségi tag közül a közgyűlés választja meg (alapszabálymódosítás) (alelnök választási procedúra jelölő bizottság nélküli)
3.
Az alelnökök választása megmarad közgyűlési hatáskörben
(alelnök választási procedúra jelölő bizottsággal)
12/03/12/03. számú elnökségi határozat:
Az elnökség a közgyűlés elé fogja terjeszteni, hogy az alelnököket a közgyűlés helyett az elnökségi
tagok saját maguk választják meg. Ennek megfelelően az alapszabály ekkén módosul:
18. § (2) bekezdés módosítása: (tisztségviselők megválasztása)
„ A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait (4
fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók.”
21. § (6) bekezdés (v) pontja – újonnan kerül be: (elnökség hatásköre)
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„A szövetség alelnökeinek (3 fő) megválasztása az elnökség tagjai közül.”

A határozati javaslatot az elnökség 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással (SZÉ) elfogadta.

12/03/12/04. számú elnökségi határozat:
Módosító javaslat alapján az alapszabály-változásra vonatkozó előző (elnökség választ alelnököt)
előterjesztés szövege kiegészül: a „a feladatmegosztás szerint” szöveggel. Így a végleges
előterjesztési szöveg az alábbi:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az
Alapszabály módosítására az alábbi javaslatot teszi:
18. § (2) bekezdés módosítása: (tisztségviselők megválasztása)
„ A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait (4
fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók.”
21. § (6) bekezdés (v) pontja – újonnan kerül be: (elnökség hatásköre)
„A szövetség alelnökeinek (3 fő) megválasztása a feladatmegosztás szerint az elnökség tagjai közül.”
A határozati javaslatot az elnökség 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (BM, RT) elfogadta.

12/03/12/05. számú elnökségi határozat:
Az alapszabály-változtatásra vonatkozó előterjesztések közül másodikként (abban az esetben, ha az
első előterjesztést a közgyűlés nem fogadja el) kerüljön a közgyűlésnek előterjesztésre (elnökségi
előterjesztés 2. javaslata):
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az
Alapszabály módosításra az alábbi javaslatot teszi.
16. § (1) bekezdés (d) pontjára (a közgyűlés kizárólagos hatásköre) javaslat:
„a szakszövetség elnökének, az elnökség többi tagjának , az elnökség tagjai közül az alelnököknek, a
Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása illetve visszahívása.”
18. § (2) bekezdésre javaslat:
„A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), az elnökség tagjai közül az alelnököket (3 fő),
valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A
tisztségviselők újraválaszthatók.”
19§ (1) bekezdésre javaslat:
„A választás tisztségenként külön-külön történik, úgy hogy először a Szövetség elnökét, utána az
elnökség tagjait, majd az elnökség tagjai közül az alelnököket, azután a felügyelő bizottság elnökét és
tagjait kell megválasztani.”
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Közgyűlésének
XY1
XY2
XY3
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személyeket javasolja alelnök jelöltnek.
Ezt követően a közgyűlés levezető elnöke ismertesse az elnökségi tagok névsorát, mint elfogadni nem
szükséges jelöltlistát, majd a választási procedúrát vezényelje le.
Az előterjesztésben a 2. javaslatot az elnökség egyhangúlag elutasította.
12/03/12/06. számú elnökségi határozat:
Az alapszabály-változtatásra vonatkozó előterjesztések közül másodikként (abban az esetben, ha az
első előterjesztést a közgyűlés nem fogadja el) kerüljön a közgyűlésnek előterjesztésre (elnökségi
előterjesztés 3. javaslata):
Az Alapszabály szövege kerüljön pontosításra, azzal, hogy az elnökségnek van 3 jelöltje, akiknek a
neve a közgyűlésen felolvasásra kerül.
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az
Alapszabály módosításra az alábbi javaslatot teszi.
16. § (1) bekezdés (d) pontjára (a közgyűlés kizárólagos hatásköre) javaslat:
„a szakszövetség elnökének, az alelnököknek, az elnökség többi tagjának, a Felügyelő Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztása illetve visszahívása.”
18. § (2) bekezdés (nem változik)
„A Szövetség elnökét, alelnökeit (3 fő) és az elnökség többi tagját (5 fő), valamint a felügyelő
bizottság elnökét és tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők
újraválaszthatóak.”
19§ (1) bekezdésre javaslat:
„A választás tisztségenként külön-külön történik, úgy hogy először a Szövetség elnökét, utána az
alelnököket, majd az elnökség további tagjait, azután a felügyelő bizottság elnökét és tagjait kell
megválasztani.”
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Közgyűlésének
XY1
XY2
XY3
személyeket javasolja alelnök jelöltnek.
Ezt követően a közgyűlés levezető elnöke kérje fel a jelölő bizottság elnökét, hogy ismertesse a
jelöltlistát, a levezető elnök terjessze elő a jelölteket elfogadásra, majd a választási procedúrát
vezényelje le.
Az előterjesztésben szereplő 3. javaslatot az elnökség 6 igen szavazattal 2 nem szavazat (BM, PR)
ellenében elfogadta.

4

Szántó Éva távozott
12/03/12/07. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége– amennyiben az Alapszabály-módosításoknál a közgyűlés általi
alelnökválasztást fogadja el a közgyűlés – a Közgyűlés részére az alábbi személyeket javasolja alelnök
jelöltnek:
Bártfai Márton
Szántó Éva
dr. Simon Gábor
A személyekre titkos szavazással szavazott az elnökség (Zsömle Balázs és Szántó Éva telefonon Ott
Zsuzsa főtitkárnak adta le szavazatát). A szavazás eredménye: Szántó Éva – 8, dr. Simon Gábor – 7,
Bártfai Márton – 6, dr. Kokas Péter – 5 szavazatot kapott.

3. napirend: Elnökségi ülések működése SZMSZ végleges
12/03/12/08. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az elnökségi ülések rendjére az alábbi szabályokat véglegesíti,
amelyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre kerülnek.
Az elnökségi ülések rendje:
(0) Preambulum
Az elnökség létszáma 9 fő.
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és a Szervezeti és Működési Szabályzatban az
ügyrendjét.
(1) Az elnökségi ülések rendszeressége
Az elnökség általában havi rendszerességgel ülésezik (előzetesen minden hónap második
szerdáján 15.00 kor), de háromhavonta legalább 1 ülést kell tartani.
(2) Az elnökségi ülések összehívása (állandó meghívottak)
Az elnökség üléseit a főtitkár vagy az elnök hívja össze a (2)-ben meghatározott
rendszerességgel.
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, a főtitkár, vagy az elnökségi tagok 1/3-a
(legalább 3 elnökségi tag) az ok és a cél megjelölésével indítványozza.
Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirend javaslat)
legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség tagjait, illetve a
meghívottakat.
A meghívót elektronikus üzenetben (email) csatolt szöveges állományban kell a meghívottak
részére elküldeni az elnökségi tagok előzetesen a MESZ iroda nyilvántartásába felvett email
címére.
A meghívót elküldöttnek kell tekinteni, ha az elektronikus üzenetre nem érkezett vissza
címzett ismeretlen vagy egyéb hibaüzenet. Hibaüzenet esetén a címzettel telefonon fel kell
venni a kapcsolatot a cím tisztázására. Amennyiben ez sem lehetséges, a meghívót postai
úton kell kézbesíteni a címzett lakcímére hivatalos küldeményként tértivevénnyel.
Az elnökségi ülésekre az elnökségi tagokon kívüli állandó meghívottak is meghívót kapnak.
Szavazati jog nélküli, hozzászólási joggal rendelkező állandó meghívottnak kell tekinteni a
főtitkárt, a örökös tiszteletbeli elnököt, a tiszteletbeli elnökségi tago(ka)t, a felügyelő
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bizottság elnökét, a bizottsági elnököket a szövetségi kapitányokat és a MESZ által delegált
FISA és MOB tisztségviselőket.
(3) Az elnökségi ülések határozatképessége
Határozatképes az elnökség, ha az elnök, vagy egy alelnök és négy további elnökségi tag jelen
van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül újra össze kell hívni, amely
az eredeti ülés napirendjére vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet nélkül
határozatképes.
A határozatképességet és a határozathozatalhoz szükséges szótöbbséget az ülés folyamán
folyamatosan vizsgálni kell, távozó és érkező elnökségi tagokat a jegyzőkönyvben is jelezni
kell.
(4) Az elnökségi ülések levezetése
Az elnökség üléseit az elnök vezeti (helyettesíti az alelnök).
Az elnökségi ülés terjedelme maximum 3 óra. Az ülés hosszabbításáról az elnökség
szótöbbséggel határozhat.
A hozzászólások jelentkezés sorrendjében történnek, a zavarásmentes hozzászóláshoz való
jog betartásával.
Egy-egy előterjesztést 4 perces maximális időkeretben lehet előterjeszteni, ismertetni.
Minden előterjesztéshez hozzászólás, vagy kérdés lehetséges személyenként maximum 2-2
perces időkeretben. A személyenkénti hozzászólások száma limitálható, de minimum 1x
minden jelenlévő számára hozzászólást kell biztosítani.
1-nél több hozzászólásra azután van lehetőség, ha már mindenki 1x hozzászólt, aki az igényét
jelezte.
Minden határozati javaslathoz személyenként 1-1 módosító javaslat terjeszthető elő
maximum 2-2 perces időkeretben.
Rendzavarás esetén az elnökségi ülés felfüggeszthető.
(5) Az elnökségi ülések nyilvánossága
Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség szótöbbséggel zárt ülésről, vagy egy adott
napirendi pont zárt tárgyalásáról, vagy egy adott javaslatról zárt határozathozatalról
rendelkezhet. Zárt ülésen, vagy zárt határozathozatalon csak az elnökségi tagok és a
felügyelő bizottság tagjai vesznek részt.
(6) Az elnökségi ülések napirendje
Az elnökségi ülés elején a napirendet szótöbbséggel el kell fogadni.
Egy ülésen tárgyalandó napirendi pontok száma maximum 20 napirend.
Először a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatos módosításokról kell szavazni.
Ezt követően a új napirendi pontokra lehet javaslatot tenni. a javaslatokat külön-külön
szótöbbséggel kell elfogadni.
A végleges napirendről szótöbbséggel egyszerre kell határozni. Az időközben távozó
elnökségi tagok szavazáshoz való jogának tiszteletben tartása céljából a végleges napirend
elfogadását követően új napirendi pont felvétele nem lehetséges.
A napirend véglegesítését követően kezdődhet a napirendi pontok részletes tárgyalása
sorrendben.
Határozathozatalra csak az előzetesen eljuttatott írásbeli határozati javaslatot tartalmazó
napirendi pontok esetében kerül sor. Határozati javaslatot terjeszthet elő az elnökség
bármely tagja, a főtitkár, vagy a szövetségi kapitány. Napirendi pontot bármely érintett
javasolhat, ilyen napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot a fenti előterjesztőkön
keresztül lehet benyújtani. Az írásbeli határozati javaslatot a szokásos formátumban
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(előterjesztés tárgya, javaslat, a javaslat pénzügyi hatása, a határozat szövege, az előterjesztő
neve) az előterjesztője önállóan készíti el és küldi el a főtitkár részére. Azért, hogy minden
elnökségi tagnak egyenlő esélye legyen a határozati javaslatok megismerésére és a
felkészülésre, ezért azokat az ülés előtt legkésőbb 48 órával el kell küldeni. A határozati
javaslatokat a főtitkár vagy a meghívóhoz csatolja, vagy utólag küldi el az ülés előtt legkésőbb
48 órával. Ezek a javaslatok automatikusan a napirendtervezet részévé válik.
Kivételesen később elküldött, vagy legkésőbb közvetlenül az ülés megkezdése előtt, de a
jegyzőkönyvezhetőség és későbbi félreértelmezhetőség elkerülésére céljából kizárólag
írásbeli formában résztvevőnek szétosztott határozati javaslat is felkerülhet a napirendre
szótöbbséggel hozott döntéssel.
Az előterjesztések, az írásbeli határozati javaslatok tartalma nem nyilvános. A meghívóban
szereplő napirendi pont tervezetet a honlapon is közzé kell tenni.
(7) Határozathozatal
Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
Szótöbbséggel elfogadott a határozat, amennyiben a jelenlévő elnökségi tagok több mint a
fele igennel szavaz: 9 vagy 8 jelenlévő elnökségi tag estén minimum 5 „igen” szavazat, 7 vagy
6 jelenlévő elnökségi tag esetén minimum 4 „igen” szavazat, 5 jelenlévő elnökségi tag esetén
minimum 3 „igen” szavazat kerül leadásra.
Először a határozati javaslatra érkezett módosító javaslatokról kell szavazni.
A módosító javaslatokat egy lépésben is szavazásra lehet bocsátani.
Ezt követően értelemszerűen vagy a módosított, vagy az eredeti határozati javaslatról kell
szavazni.
A jelenlévő tagok szótöbbséggel titkos szavazásról rendelkezhetnek bármely határozati
javaslat elfogadására.
Személyi kérdésekben elsősorban titkos szavazással kell dönteni, amennyiben a jelöltek
száma több mint a betöltésre kerülő pozíciók száma.
A több választási lehetőséget tartalmazó előterjesztés esetén az a változat tekintendő
elfogadottnak, amelyre a leadható szavaztok számának több mint a fele „igen” szavazat
érkezett. Ha egyik változat sem került elfogadásra, a szavazást addig kell megismételni
(maximum 3 alkalommal) ameddig ez egyik változatra a leadható szavazatok számának több
mint a fele „igen” szavazat érkezik.
(8) Összeférhetetlenségi szabály
A határozathozatalban nem vehet részt az az elnökségi tag, akivel szemben az adott
határozati javaslat tekintetében a MESZ alapszabályába ütköző összeférhetetlenség áll fent.
Ilyen összeférhetetlenségnek számit, ha az elnökségi tag, vagy a hatályos Polgári
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a határozat következtében bármilyen előnyben (pl.
csapatkijelölés, ösztöndíj, egyéb juttatás) részesül.
(9) Határozathozatal két elnökségi ülés között, elektronikus úton, elektronikus levélben
lehetséges.
Elektronikus úton határozathozatalt a főtitkár, az elnök vagy legalább 3 elnökségi tag
kezdeményezhet. A határozathozatal a főtitkár, vagy távolléte esetén az irodavezető által
elküldött elektronikus üzenettel (email) veszi kezdetét: „felhívás elektronikus úton
határozathozatalra” . Az elektronikus üzenethez minden esetben csatolni kell a szokásos
formában elkészített határozati javaslat szövegét. Az elektronikus határozathozatalra
felhívást az elnökségi tagok részére az elnökségi ülésre meghíváskor használatos címre kell
küldeni olvasási visszaigazolás kéréssel. Amennyiben az olvasási visszaigazolás egy adott
címzettől nem érkezik vissza a feladóhoz 2 órán belül, akkor a felhívás tényétől az adott
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címzettet telefonon vagy rövid szöveges telefonüzenetben (SMS) kell értesíteni.
Az elektronikus úton határozathozatal esetén a válaszadásra a felhívástól számított
legkésőbb 72 órán belül van lehetőség, ettől rövidebb időt csak rendkívül indokolt estben
lehet meghatározni. Az, aki nem küld a határidői lejártáig választ, a szavazásban nem vesz
részt.
A felhívástól számított 24 órán belül lehet a javaslathoz kérdéseket, vagy megjegyzéseket
fűzni.
A határozathozatal eredményét minden elnökségi tag részére el kell juttatni. Az elektronikus
úton hozott határozatot is a (11)-ben megadott módon kell közzétenni.
Minden, a (10)-ben kifejezetten meg nem határozott feltételre az elnökségi ülésen történő
határozathozatalra vonatkozó szabályt kell alkalmazni.
(10)Az elnökségi határozatok közzététele
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülésen
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott határozatokat, valamint az adott
határozati javaslatot támogatók, ellenzők, illetve a szavazástól tartózkodók számának és
lehetőség szerint személyének megnevezésével. Amennyiben a határozat szövege nem
egyértelmű, akkor a határozati javaslat szövege is jegyzőkönyvezésre kerül.
A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az elnökségi tagokat és a
tagegyesületeket elektronikus formában értesíteni kell.
A jegyzőkönyvezetésért felelős – amennyiben az elnökség eltérően nem határoz - a
szövetségi iroda mindenkori vezetője.
Az elnökségi ülésekről – amennyiben a technológia rendelkezésre áll – digitális jegyzőkönyv is
készül, amely alapján a (11) szerinti tartalommal kivonatos jegyzőkönyv a MESZ honlapján
közzétételre kerül.
Az éves rendes közgyűlésre az utolsó rendes közgyűlés óta hozott összes határozat egységes
szerkezetben a szövetség honlapján határozatok tára címmel közzétételre kerül.
(11)Az elnökségi határozatok végrehajtása
Az elnökségi határozatok végrehajtásáért, eltérő megjelölés hiányában, a főtitkár a felelős.
A főtitkár az elnökség részére rendszeresen beszámol az elnökségi határozatok
végrehajtásáról.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elnökség egyhangúlag elfogadta. (1:41)

6. napirend: Kintlevőségek, klubtartozások rendezése
12/03/12/09. számú elnökségi határozat:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatában az evezős szövetség versenyrendszerébe
tartozó versenyekre a nevezést és a részvételt úgy korlátozza, hogy az a sportegyesület, amelynek a
MESZ tagdíjtartozást, korábbi nevezési díj tartozást, vagy 60 napnál régebben lejárt egyéb tartozást
tart nyilván a versenyzőjét nem nevezheti, illetve az a sportegyesület, aki a nevezési díjat az adott
verseny versenytanácsülés kezdetéig készpénzben vagy átutalással nem teljesíti, és azt banki
átutalási bizonylattal sem tudja igazolni, előzetes nevezése ellenére sem vehet részt az adott
versenyen (a versenytanács ülésen kizárásra kerül).
A szövetségi iroda a sportegyesületek részére a rendszeres számlaegyeztetőn felül a nyilvántartott
tartozásokról lekérdezési lehetőséget biztosít gyors válaszidővel.
Ezt a határozatot az összes tagegyesület részére 2012. március 31-ig el kell juttatni és a MESZ
honlapon is ki kell hirdetni. Ez a határozat a 2012. április 30. nap után megrendezésre kerülő
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versenyek esetén kerül alkalmazásra. A határozat alól eseti kivételt a MESZ elnöksége hagyhat jóvá.
A sportegyesület lejárt tartozása számításánál a szövetség tartozását az adott sportegyesületek felé
figyelembe kell venni.
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatot hoz arról, hogy a válogatott kerettagok és edzőik
számára az edzőtáborozáson és a nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele, hogy azok a
versenyzők és edzők, akik önköltségi hozzájárulás mellett vehetnek részt az adott programon, az
önköltségi hozzájárulásuk megállapított összegét előre, legkésőbb a program kezdete előtt 48 órával
a MESZ részére teljesítsék, továbbá előző programon való részvétellel kapcsolatban sincs fizetési
elmaradásuk.
Ezt a határozatott a MESZ tagegyesületek részére legkésőbb 2012. március 31-ig el kell juttatni, és
attól a naptól kezdve kerül alkalmazásra.
A határozatot elnökség egyhangúlag jóváhagyta.

8. napirend: Egyéb megbeszélések

A Magyar Olimpiai Bizottságnak leadandó, 2016. évig szóló sportági stratégia összeállítását dr. Kokas
Péter koordinálása mellett folytatja a MESZ. Az eddig elkészült anyagok 2012. március 31-ig
megküldésre kerülnek számára.
Az éves, klubok közti pontverseny pontszámítását Székely Balázs tekintse át az edzőbizottság
bevonásával.
Soron következő versenyek:
2012. március 25-én UP ergo OB és sport XXI ergo felmérő verseny Erzsébeten kerül megrendezésre.
Vácy Emese vállalja, hogy a MESZ részéről segít a meghívott vendégekkel való helyszíni
kommunikációban, kapcsolattartásban.
Kokas Péter távozott
Dr Simon Gábor távozott.
7. napirend: 2012. évi költségvetés
12/03/12/10. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta a részletes költségvetést, melynek alapján a közgyűlés
elé egy egyszerűsített költségvetési táblázat kerül előterjesztésre.
A határozati javaslatot az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással (BM, PR) elfogadta.

Ott Zsuzsanna
főtitkár

dr. Regényi Tamás
elnök

Kovácshegyi Eszter
Irodavezető, jegyzőkönyvvezető
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