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2015/133 A. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta dr. Gyalog Cecíliát  

jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Vanczák Gergelyt és 
Bácskai Zoltánt 

2015/133 B. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

Napirendi Pontok 
A MESZ elnöksége egyhangúan  elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendjét 
az alábbiak szerint: 
 
1. Létesítményfejlesztés I. pesterzsébeti beruházás kivitelezői ajánlat 
2. gazdasági társaság alapítása 
3. Európa-ház pályázat eredményének ismertetése 
4. Versenybíró bizottság előterjesztése (Mészáros Judit nemzetközi versenybírói 
vizsgára bocsátása                                                                                                                    
5. egyéb kérdések (MPB delegálás ; Masters Vb; ergo EB, biztosítás mint 
biztosíték;FISU; Széchenyi túra; Ganz móló hsználat; Vízügyi Se és Hungaro Controll ; 
hajógyári sziget fejlesztése; klubok kérése: Gig hajó önrészt műhelytámogatásból 
fizethessékl; FISa commission member appointments) 

2015/135. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

gazdasági társaság alapítása 

A MESZ elnöksége egyhangúan határorozott, hogy a kérdést leveszi napirendről, és 
előzetesen a következő kérdéseket tartja megvizsgálandónak: 1.) elszámolhatósági 

kérdések a támogatások terhére 2) többi szövetség gyakorlata 

2015/136. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

Európa-ház pályázat eredményének ismertetése 

Az elnökség 5 igen, 1 tartózkodás (Vanczák Gergely) mellett úgy határoz, hogy az 
Európa-ház pályázat kapcsán a közgyűlés felhatalmazását kéri, és annak jóváhagyó 

döntése esetén a MESZ benyújtja pályázatát, amelyben 5 éves határozott időre, 
(mely rendes felmondással nem megszüntetheő)  25 millió forintos felújítást vállal. 
a pályázatban is megjelöli a célját: a DHNE elhelyezése és egy reprezentatív evezős 

létesítmény megalapítása. ennek érdekében pótlólagos állami támogatásokat is 
igényelni fog, de megerősíti korábbi döntését, hogy a dedikált éves támogatásokat 

nem kívánja erre fordítani. A bérleti díjat szinten a DHNE vállalja, ezért ez a pályázat 
és az esetleges bérleti viszony a MESZnek kiadással nem jár. 

2015/137. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

Versenybíró bizottság előterjesztése (Mészáros Judit nemzetközi versenybírói 
vizsgára bocsátása     

A MESZ elnöksége egyhangúan elfogadta a versenybíró bizottság 
előterjesztését,Mészáros Judit versenybírót országos  bíróvá minősíti és  a 

nemzetközi bírói vizsgára utazásának költségeit megtéríti. 



2015/138. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

egyéb kérdések  

. Az elnökség egyhangúan határoz, hogy a MESZ pályázza meg a 2019-es Masters VB 
rendezését. Az erről szóló szándéknyilatkozatot szeptember 8-ig szükséges 

megküldeni a FISA-nak. 

2015/139. (09.03.) 
számú elnökségi 

határozat 

egyéb kérdések  

az elnökség a MPB ünnepi közgyűlésére (09.07.) képviseleti joggal ruházza fel Nagy 
Csabát és dr. Bényi Szabolcsot 

 


