
Határozat száma Határozat megnevezése 

2016/87.  (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása 
A MESZ elnöksége megválasztotta dr. Gyalog Cecíliát  jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítésére 

pedig Petrity Rudolfot és Bácskai Zoltán.. 

2016/88. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

rioi akkreditáció 
 

Az elnökség elfogadja, hogy az AO-s akkreditációt Eros Goretti kapja, a TVP-set pedig Molnár Zoltán, azzal, 
hogy azt felváltva használja Molnár Dezsővel. Amennyiben pedig megkapja a MESZ a +1 AO-s akkreditációt, 
akkor azt Varga Tamás kapja. A sportágvezető Eros Goretti, amennyiben pedig plusz 1 akkreditációt kap a 
MESZ, akkor Varga Tamás. Ezen felül MESZ költségen utazik Hornyik József és Molnár Dezső a versenyre, 

akiknek kiutazását és kint tartózkodását a MESZ állja. 

2016/89. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

                                                                                                                                                                                          
Hajóbeszerzés 

 
A MESZ elnöksége úgy határozott, hogy a Filippi cégtől megvásárol egy szkiff új hajót, azzal a feltétellel, hogy 

olyan részletfizetési lehetőséget kap, hogy az idei évben csak 1 millió Ft-ot szükséges megfizetni, a 
fennmaradó összeget pedig 2017. január 31.-ig fizetheti meg, és a hajó elkészül a Poznani világkupa idejére. 

A beszerzés fedezetét a KSFV Élsport költségvetésében kell kialakítani. 

2016/90. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

 rioi edzőtáborok kötelezettségvállalás 
A MESZ elnökéksége elfogadta a rioi olimpiára készítő dunavarsányi és szegedi edzőtáborok 

kötelezettségvállalását. 

2016/91. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

poznani vk felkészítő edzőtábor  
A MESZ elnöksége elfogadja a poznani világkupára felkészítő edzőtábor kötelezettségvállalását. 

2016/92. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Hornyik József szerződtetése 
A MESZ elnöksége jóváhagyja, hogy a Honvéd Kórházzal az ismertetett feltételekkel megkötésre kerüljön a 

szerződés Hornyik József úr megbízása kapcsán. Egyúttal felhatalmazzák a főtitkárt, hogy a szerződést 
aláírja. 

2016/93. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Eros Goretti szerződésének meghosszabbítása 
 

Az elnökség felhatalmazza az elnököt, hogy 4 éves olimpiai ciklusra szóló szerződés részleteit egyeztesse le 
Erossal és azzal térjen vissza az elnökségre. 

 



2016/94. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

 para szakág költségvetés 
. 
 

A MESZ elnöksége a KSFV para költségvetést a kért módosításokkal (műhelytámogatás, ösztöndíjak) 
jóváhagyja, az MPB terhére azonban nem lehet kötelezettséget vállalni a szerződés aláírásáig. 

2016/95. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Gerevich ösztöníj felosztási javaslat 
a MESZ elnöksége jóváhagyja, hogy a Gerevich ösztöndíjak a 2016. második félévben a felnőtt sportolók 
számára az első féléve változatlan összeggel és felosztással, a para sportolók számára pedig az alábbiak 

szerint legyenek kérelmezve: 40 ezer Lőrincz Krisztina, 20 ezer Pető Zsolt részére. 

2016/96. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

bledi kötelezettségvállalás 
A MESz elnöksége jóváhagyja a bledi versenyen történő részvétel költségére vonatkozó 

kötelezettségvállalást. 

2016/97. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Poznan kötelezettségvállalás 
. A MESz elnöksége jóváhagyja a poznani versenyen történő részvétel költségére vonatkozó 

kötelezettségvállalást 

2016/97. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

rotterdami kötelezettségvállalás 
A MESZ elnöksége jóváhagyja a módosított rotterdami világbajnokság részvételhez kapcsolódó 

kötelezettségvállalást. 

2016/97. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

 ifi EB kötelezettégvállalás 
. A MESZ elnöksége jóváhagyta a trakai verseny kötelezettségvállalását azzal, hogy a visszatérítés feltétele 

megváltozik úgy, hogy nem kell fizetni, ha  vagy a mezőny első 50 %-ba bekerül a csapat, vagy pedig a 
nyertes idő 105%-án belül teljesít. 

2016/98. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

CDJ Poznan kötelezettségvállalás 
A MESz jóváhagyja a bledi versenyen történő részvétel költségére vonatkozó kötelezettségvállalást. 

2016/99. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

ifjúsági VB kötelezettségválallása 
. A MESz elnöksége jóváhagyja a rotterdami versenyen történő részvétel költségére vonatkozó 

kötelezettségvállalást. 



2016/102. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Non-profit Kft alapítás 
 

az elnökség a elfogadja egy non-profit Kft alapítását azzal, hogy annak ügyvezetője a MESZ alkalmazottja, 
neve: Neptun Vizisport Nonprofit Kft. és székhelye a pesterzsébeti telephely. 

2016/103. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Kiss László jutalma 
Az elnökség támogatta, hogy Kiss László edző egyszeri 100.000,- Ft-os jutalomban részesüljön. 

2016/104. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

 hajóbeszerzéses pályázatok értékelése 
Az elnökség felkéri a főtitkárt, hogy kérje fel a klubokat, hogy nyilatkozzanak rövid határidővel melyik 

benyújtott hajóbeszerzés élvez prioritást. 

2016/105. (06.01) 
számú elnökségi 

határozat 

Budapest 2024 Zrt. részére nyilatkozattétel 
Az elnökség támogatja, hogy a Budapest 2024 marketing együttműködésre vonatkozó nyilatkozatát az elnök 

aláírja a MESZ nevében. 

  

Egyéb 
Az elnökség támogatja, hogy ingyen adjuk kölcsön a szerbek kérésére a kétpár evezős hajónkat azzal, hogy a 

szerbek szállítják el és fizetik rá a biztosítást.  

 


