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3.            MPB Közgyűlés – képviselet

4.            MESZ Közgyűlés – Mandátumvizsgáló bizottság megválasztása

5.            MESZ Közgyűlés – Felügyelő Bizottság jelölő bizottsági tagok megválasztása

6.            Plovdiv I. VK szakmai és költségvetési terv elfogadása

7.         MESZ Igazolási-, nyilvántartási és minősítési szabályzat módosítása (nemzetközi minősítések rendje)

8.         Válogatott kerettagok, csapatkijelölések

1. MESZ Edzés és Versenyszabályzat módosítása (elnapolva)

2. Létesítményfejlesztés

3. MPB Közgyűlés - képviselet

  4. MESZ Közgyűlés – Mandátumvizsgáló bizottság megválasztása

Vanczák Gergely megérkezik.

    5. MESZ Közgyűlés – Felügyelő Bizottság jelölő bizottsági tagok megválasztása

6.            Plovdiv I. VK szakmai és költségvetési terv elfogadása

7.         MESZ Igazolási-, nyilvántartási és minősítési szabályzat módosítása (nemzetközi minősítések rendje)

8.         Válogatott kerettagok, csapatkijelölések

2019. május 10-12-én kerül megrendezésre Plovdiv (Bulgária)-ban az I. Világkupa. A szakmai alelnök és szövetségi kapitány 

ide vonatkozó előterjesztései mellékletben megtalálhatóak. Szierer János és a Vanczák Gergely az ülés során beszámolt a 

csapat és egység változásokat érintő döntések szakmai hátteréről és körülményeiről. A változásokat indokolta, hogy a 

Válogató I. és a Piediluco-i verseny eredmények elmaradtak az elvárttól. A kvóta szerzőnek gondolt csapatok közül Pétervári 

nem tudta megnyerni a hazai válogatót, a Simon-Juhász csapat Piedilucoban az első napon 20. idővel még a „B” döntőbe sem 

került. A második napon döntőbe kerültek, 7. helyen végeztek, de a győztestől 19”-et kaptak. Ezek az eredmények indokolttá 

teszik, hogy új csapatokat próbáljunk ki az első Világkupán. Az új csapatösszeállítások egyelőre csak erre a versenyre szólnak. 

Ha az eredmények nem megfelelőek, a verseny után új csapatkijelölés lesz. 

A MESZ Igazolási-, nyilvántartási és minősítési szabályzat módosítása nemzetközi osztályú sportolóra vonatkozó fejezetét az 

Elnökség 2004. március 4-én módosította. A nemzetközi osztályú sportolókra vonatkozó fejezet módosítását a MESZ 

Elnöksége a 2005. április 30-i ülésén fogadta el.

A szabályzat nemzetközi osztályú sportolókra vonatkozó fejezete 2008. március 19-én újabb módosításra került. Jelen 

szabályzat a nemzetközi osztályú sportolókra vonatkozó fejezet további,a FISA bajnokságainak kibővítésével kapcsolatos 

módosítását tartalmazza.  2015-ben lett az főtitkárnak megküldve, de ismeretlen okok miatt (a jegyzőkönyv szerint a 

2015.12.16-ra tervezett téma a módosítási javaslat késedelmes beérkezése miatt) nem lett tárgyalva és azóta sem lett 

átvezetve. Főtitkár kezdeményezni a szabályzat módosítását, különös tekintettel az Európa-bajnokság felvételére a minősítés 

során.

2019/87 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

2019/86 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja a 

Plovdiv-i I. VK. -ra utazó csapattagokat és a részvétel  

és az edzőtáborozás költségvetését.

A MESZ 2019. évi rendes közgyűlésén a mandátumvizsgáló bizottságba az alábbi tagok javasoltak: dr. Lakatos Ágnes (elnök), 

Tóth Orsolya (tag), Bodó Barbara (tag)

2019/85 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja a 

2019. évi Felügyelő Bizottság választásban résztvevő 

jelölő bizottsági tagokat (Tarján Tamás, Mihály Tibor 

Válint Angéla).

2015-ben megválasztott felügyelő bizottsági tagok 4 éves mandátuma 2019-ben lejár.A tisztújításhoz jelölő bizottság 

megválasztása szükséges. A bizottságba Tarján Tamás és Mihály Tibor személye javasolt. További 1 fő hétfőn, az elnökségi 

ülésen kerül megnevezésre.

Szierer János tájékoztat a felnőtt és U23 -as válogatott kerettagok névsoráról illetve a csapatkijelőlésekről a 2019. évi 

nemzetközi versenyek tekintetében. Lőrincz Attila az ORV és az Ifjúsági versenyek tekintetében teszi meg ugyanezt (melléklet 

tartalmazza a részletes listát). Dr. Matusovits Andrea keretorvos kitér az ifjúsági korú Galcsó Flóra szívbetegségére, felhívja az 

elnökségi tagok figyelmét ennek komolyságára illetve a szülők együttműködésének hiányára. Az elnökség döntést hoz a 

kérdésben.

Határozat szövege

amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2019. április 29.-én, az MTK Vizisport utcai telepén.

17:30-kor jelen vannak: Pető Tibor, Jakócs György, Székely Balázs, Varga Tamás, Herkules János, Deák Csaba

2019/82 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

Pető Tibor tájékoztatást adott a Sirály-telep 2016, 2017 évi létesítményfejlesztési forrásának felhasználásával kapcsolatos 

folyamatban lévő ügyekről. Optisol Kft-val újabb egyeztetés van folyamatban, árazatlan költségvetést várjuk a további 

lépések és döntések meghozatalához. Nincs határozat.

2019/81 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

nincs határozat

Napirendi pontok elfogadása

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6)  jóváhagyja az 

elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv 

hitelesítőit.                                                                   

Szervek megválasztása

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja az 

elnökségi ülés napirendi pontjait a módosításokkal.                                                                         

elnapolvanincs határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja, hogy 

Pető Tibor képviselje a MESZ-t az MPB éves rendes 

közgyűlésén.                

A Magyar Paralimpiai Bizottság 2019. évi közgyűlése május 15-én kerül megrendezésre. A MESZ-nek 1 mandátuma van. A 

képviseletre javasolt személy: Pető Tibor

2019/89 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja a 

válogatott kerettagokat és csapatkijelöléseket a 2019. 

évi nemzetközi versenyidényre

2019/83 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja a 

MESZ Igazolási-, nyilvántartási és minősítési 

szabályzatának, a nemzetközi minősítésekre 

vonatkozó módosítási javaslatát.

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (7/7) jóváhagyja 

Galcsó Flóra válogatott tagságának felfüggesztését 

amíg a keretorvos előírásainak nem tesz eleget.

2019/84 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúlag (6/6) jóváhagyja a 

2019. évi közgyűlés mandátumvizsgáló bizottság 

elnökét (dr. Lakatos Ágnes) és tagjait (Tóth Orsolya és 

Bodó Barbara) 

2019/88 (04.29.) 

számú elnökségi 

határozat


