
Határozat száma Határozat megnevezése 

    

2016/162(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

Az elnökség jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztja Herkules Jánost és Cseh Ottót. 

  

napirend elfogadása 
Főtitkár javaslatára egyhangúlag elfogadják a napirendet az alábbi pontokkal: 

1. szakmai struktúra meghatározása 2017-től ((Eros javaslata) 
2. 2017-es szakmai felkészülési terv jóváhagyása (Eros javaslata) 
3. Pesterzsébeti III. ütem műszaki tartalom változtatási javaslat 

4. para hajó beszerzése 
5. megválasztott edzőbizottság és utánpótlás tagok jóváhagyása 

6. legjobb férfi és legjobb női evezős 2016-szakmai javaslat jóváhagyása 
7. MPB 500.000 Ft műhelytámogatás felosztásának jóváhagyása 

8. Vanczák Gergely előterjesztése: A MESZ 2016/123 (09.12)-es számú határozatának felülvizsgálata 
9. Jakócs György: átigazolás módosítása 

10. Mészáros László CDJ delegálás 
11. ergo Ob-BM bevonása 

A főtitkár javasolja, hogy a napirendet módosított sorrendben tárgyalja az elnökség. 

2016/163(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

para hajó beszerzése 
 
 
 
 

Nagy Gábor előadja, hogy eszközfejlesztés szükséges - TA kétpár evezős hajó beszerzése. A 2016-os költségvetésben 
szerepel. Az elnökség jóváhagyja a TA kétpár evezős hajó beszerzését az Orrlabda Kft.-től.  

 
 
 
 
 



 
 
 

2016/164(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

 Megválasztott edzőbizottság és utánpótlás tagok jóváhagyása 
A november végi edzői fórum a következő edzőket választotta a bizottságok tagjaivá: 

edző bizottság: 
Molnár Zoltán,    a tagok a helyszínen a bizottság elnökévé választották                

Molnár Dezső                    
Lőrincz Attila                       

Dani Zsolt                                                
Rapcsák Károly                  
Alföldi Zoltán                     

dr. Tevesz László              
UP bizottság 
Nagy Gábor                        

Molnár Dániel                    
ifj Pergel László     

Az elnökség jóváhagyta az edzőbizottság tagjainak választott személyek bizottsági tagságát és az elnökség két fő 
delegáltjának  Székely Balázst és egy fő a para szakág képviselőt jelöl ki. 

Az elnökség jóváhagyja az UP bizottság tagjainak választott személyek tagságát. A már korábban delegált Kovács Imre 
mellet az elnökség az UP bizottság kérésére: Bosnyák Andreát delegálja az elnökség részéről a bizottság tagjává. 

2016/165(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

legjobb férfi és legjobb női evezős 2016-szakmai javaslat jóváhagyása 
 

Az elnökség a legjobb férfi evezősnek a Simon-Juhász kettest, legjobb női evezősnek pedig  jelöli.  
Bertus-Horváth ketpárt jelöli. 

 
 
 
 



2016/166(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

MPB műhelytámogatás felosztási javaslat: 
 

Nagy Gábor para szakág vezető a para bizottság javaslata alapján az alábbi felosztásra tesz javaslatot: 
Mosonmagyaróvár VSE  110.000 Ft 

Pető SE    110.000 Ft 
Csepel EK      95.000 Ft 

GYAC      85.000 Ft 
Balatoni EKKVSE     25.000 Ft 

Tisza EE      25.000 Ft 
MTK       25.000 Ft 

Fővárosi Vízművek SE    25.000 Ft                                                                                                                                
Az elnökség elfogadja az MPB műhelytámogatása felosztását a javaslat szerint. 

2016/167(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

Mészáros László CDJ delegálás 
Az elnökség támogatja, hogy Mészáros László a CDJ delegáltja a Magyar Evezős Szövetségnek, februári részvételét pedig 

jóváhagyja. 

2016/169(12.14.) 
számú elnökségi 

határozat 

Vanczák Gergely javaslata 
Az elnökség úgy határoz, hogy Abid Syham, Forrai Dávid, Krémer Eszter, Polivka Dóra, Priváczki-Juhász Ákos, Szabó Bence 

és Szigeti Roland a C keret tagjai december 31.-ig. 

 


