
Határozat száma Határozat megnevezése 

2017/1 (01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása 
 

Az elnökség megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Herkules Jánost és Bényi Szabolcsot. 

  

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

1. 2017-es szakmai felkészülési terv jóváhagyása  
2. KEP-es javaslat jóváhagyása  

3. elnökségen belüli feladatmegosztás meghatározása 
4. 2017. évi elnökségi akcióterv meghatározása 

5. egyeztetés a sportigazgatói valamint az evezős " nagyköveti" - szövetségi alkalmazásban álló - pozícióról 
6. egyeztetés a klubok felmérésről –7. hivatásos sportolók foglalkozatásának engedélyezése és a vonatkozó szabályzatok módosítása 

8. tagfelvételi kérelem 
9. UP sífutó tábor megrendelő 

10. para válogatott EB és VB részvétel megrendelő 
A főtitkár javasolja, hogy a napirendet módosított sorrendben tárgyalja az elnökség, arra tekintettel, hogy Cseh Ottó jelezte késését, és 

több pont az ő előterjesztése lesz. 

2017/2 (01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

para EB és VB részvétel megrendelője 
Az elnökség úgy határoz, hogy a javaslatokat egyeztesse  a para szakágvezető le a szakmai alelnökkel, utána elektronikus úton terjesszék 
be. 

2017/3(01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

UP sífutó tábor megrendelés 
 

Az elnökség támogatja az előterjesztést. 



2017/4 (01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

tagfelvételi kérelem 
Az elnökség jóváhagyta a Diswake Mozgássérült Wakeboard Sportegyesület tagfelvételi kérelmét. 

2017/5 (01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

hivatásos sportolók 
Az Elnökség hozzájárul ahhoz, hogy a Sporttv. 8. § (1) bekezdésének figyelembevételével regisztrált sportolója a MESZ tagszervezetei 
között (közöttük sportegyesület keretei között is) sporttevékenységet végezzen hivatásos sportolóként munkaszerződés vagy megbízási 
szerződés alapján.  

Az Elnökség kötelezettséget vállal arra, hogy szabályzatait a fentieknek megfelelően módosítja. 
Főtitkár ez alapján előkészíti a szükséges szabály módosításokat elnökségi döntésre. 

 
 

hivatásos licensz bevezetése, annak díja és feltételei  
Az elnökség egyhangúlag határoz, hogy úgy készüljön elő a szabályzat, hogy az új hivatásos licensz ugyanannyi, mint a  gold licensz, nincs 

külön feltétele. 
 

amatőr versenyrendszerbben engedélyezni hivatásosak részvételét: Az elnökség úgy határoz, hogy nem szabályozzuk ezeket a 
kérdéseket. 

 
Az elnökség úgy határoz, hogy az átigazolások díja legyen meghatározva és felkéri az edzőbizottságot egy javaslat elkészítésére 

 
 

Az elnökség úgy határoz, hogy amatőr versenyrendszert működtet csak, melyben lehetővé teszi hivatásosak részvételét. 



2017/6 (01.04.) 
számú elnökségi 
határozat 

2017-es felkészülési tervek elfogadása 
 
 
 

Egyhangúan felkérik Varga Tamást a pályázatok kidolgozására 
 

A felkészülési terveket egy későbbi ülés tárgyalja, a tisztázásokat végezze el a szakágvezető az alelnökkel. 

2017/7 (01.04.) 
számú elnökségi 

határozat 

KEP-es edzőkre személyi javaslat 
 
Az elnökség úgy döntött, hogy a következő személyekre tesz javaslatot a KEP-es program részvételre:: 
Mácsik Miklós 
Eros Goretti és Molnár Zoltán 50-50 %(kérelmet írjunk) 
Szierer János, mint szövetségi vezető 

 


