
Határozat sz. Megjegyzés

jegyzőkönyvvezető: Pignitzky Borbála

jegyzőkönyvhitelesítő: Deák Csaba

jegyzőkönyvhitelesítő: Cseh Ottó

1.              Létesítményfejlesztés 4 – Sirály Csónakház közbeszerzés

2.              Létesítményfejlesztés – Pro Rekreatione fejlesztés

3.         Létesítményfejlesztés 6 - költségvetés módosítás

4.              NFM 1 Mrd külön támogatás - közbeszerzés  

5.              Luzern VKIII.  költségvetés és csapat 

6.        MESZ Ösztöndíj II. negyedév

7.         2018 évi UP OB

8.         Egészségügyi személyzet versenyeken való részvétele (dr. Matusovits Andrea javaslata)

9.              Zöld Duna Kft.- perek (zárt napirendi pont)

10.       Tagi kölcsön nyújtása Neptun Kft. részére

11.        Sarud Duatlon időpontja (Székely Balázs javaslata)

12.       Egyebek

         Létesítményfejlesztés 4 – Sirály Csónakház közbeszerzés

 Létesítményfejlesztés – Pro Rekreatione fejlesztés

Létesítményfejlesztés 6 - költségvetés módosítás

    NFM 1 Mrd külön támogatás - közbeszerzés  

Luzern VKIII.  költségvetés és csapat 

MESZ Ösztöndíj II. negyedév

2018. évi UP ÉS PARA OB

Jegyzőkönyv a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, mely készült a Magyar Sport Háza IV. emeleti nagytárgyalójában 2018. július 05-én.

17:30-kor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Vanczák Gergely, Deák Csaba, Lőrinczy Péter, Varga Tamás

Határozat szövege

2018/122 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) jóváhagyja az elnökségi ülés 

jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőit.                                                                   

17:40-kor megérkezik Székely Balázs és Herkules János

2018/123 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (6/6) jóváhagyja az elnökségi ülés 

napirendi pontjait a bővitett napirendi pontokkal.                                                                         

2018/124 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ elnöksége egyhangúan (8/8) jóváhagyja, hogy a Sirály-

csónakház  LF4 és az LF5 támogatásból tervezett felújítását 

egyidőben végezze el és a közbeszerzési eljárást a BMSK 

folytassa le.                                                                                      

Az elnökség 2018/105 sz. határozatában döntött, hogy az LF4 támogatásból a Sirály csónakházat érintő 

felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárást saját hatáskörében végzi el. Az információk tévesnek bizonyultak 

és továbbra is csak a támogatási szerződésben rögzítettek alapján, a BMSK folytathatja le közbeszerzést. 

Miután az LF4 és az LF5 támogatásból tervezett felújítások szorosan egymáshoz kapcsolódnak, javasolt, hogy a 

két feladatot egyszerre végeztesse el a szövetség. Az LF5 támogatási szerződésének aláírása és az összeg 

folyosítása az ismert okok miatt  csúszik. A jelen határozatban dönteni szükséges arről, hogy a fentiek 

ismeretében a szövetség a két felújítást együtt vagy külön végzi el. További információ, hogy az LF4 

véghatárideje kérésre tovább módosítható. 
17:55-kor megérkezik Jakócs György

2018/125 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

 A MESZ elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja a Pro-Rekreacio 

Kft. az EMMI-nek intézett, a Velence-i evezőspálya felújítását 

érintő fejlesztési támogatási kérelmét.                                                                                  
Lásd melléklet: "Szabó Tünde_fejlesztés_kérelem"

2018/126 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja azt a javaslatot, 

miszerint az EMMI áltak 200 M Ft-val 400 M Ft-ra csökkentett 

LF6 támogatás költségvetés módosítását a MESZ iroda végezze el 

majd ezt követően az iroda kérje le a a csökkentett összegekkel 

megegyező módosított feladattervet az érintett kluboktól.  

Lásd melléklet: "MESZ 2018. évi sportlét-fejl. Elképzelések". Az EMMI 200 M Ft-al csökkentette a 2018. évi 

létesítményfejlesztési támogatásra beadott kérelmünk összegét. Az így megállapított 400 M Ft-ra kell 

módosítanunk a feladattervvel ellátott költségvetésünket.  

2018/130 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ elnöksége  egyhangúan (9/9) jóváhagyja a 2018. II. 

negyedévi MESZ Ösztöndíjban részesülők névsorát (változás az I. 

n.évhez képest: Kovács Kornél helyett Szegedi Tamás, Priváczki-

Juhász Ákos helyett Szabó Márton kap juttatást).                                           
Lásd mellékletek: MESZ Ösztöndíj 2018. II. negyedév

2018/127 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) megszavazza,  hogy az NFM 

1 Mrd külön támogatás eszközbeszerzéséhez  közbeszerzési 

tanácsadót vesz igénybe és a meghívottak listáját elektronikusan 

teszi közzé.

Vanczák Gergely tájékoztatást ad az NFM 1 Mrd külön támogatás eszközbeszerzéséhez kapcsolódó 

közbeszerzés lehetőségeiről illetve javasolja, hogy a beszerzéshez közbeszerzési tanácsadó céget bizzon meg a 

MESZ. A közbeszerési eljárási díj elszámolható a támogatás terhére. 

2018/128 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

 A MESZ Elnöksége  egyhangúan elutasítja (9/9) a Ganz Vizisport 

Egyesület kérelmét miszerint a klubra megállapított 

keretösszegéből 3db bárd lapátot vegyen.

Az Óbudai Ganz Vizisport Egyesület a NFM 1Mrd támogatás során az elnökségi keretből 650.000 Ft -ra jogosult, 

melyet elnökségi döntés alapján az utánpótlás evezés felzárkoztatása végett csak macon tollú lapátokra 

költheti. Az egyesület vezetője hivatkozva az egyesület evezős koncepciójára ezzel szemben 3db bárd lapátot 

szeretne beszereztetni a masters evezősök részére.

2018/129 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ elnöksége egyhangúan (9/9) jóváhagyja a Lucerni VK III. 

költségvetését és szakmai indoklását.                                                                                                                 Lásd mellékletek: "Megrendelés_ VK III. 2018 felkészítő tábor 1.1, Megrendelés_ VK III. 2018 Luzern 1.1, 

MESZ_eloterjesztes 2018 VK III Luzern 1.1"

2018/131 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (9/9) támogatja a 2018. évi UP és 

Para OB lebonyolítása során az 5 pályás továbbjutási  és 4 pályás 

döntő szisztémát. Ezzel egyidejúleg felkéri Herkules Jánost az 5 

pályás továbbjutási szisztéma kidolgozására  1 napos határidővel.

A beérkezett nevezések alapján a futamszámok:  

péntek: 144

szombat: 106

vasárnap:74

A szombati nap 8:00-tól tartana 20:00-ig szünet nélkül, mely kivitelezhetetlen. A lebonyolítás érdekében az 

alábbi javaslatok érkeztek:                                                                                                                                                                           

1. javaslat: 1 nappal meghosszabbítani a versenyt (plusz nap csütörtök): 1 igen, 4  nem, 4 tartózkodás (elvetve)                                                                                                                                                                                  

2. javaslat: 1500 méteren lebonyolítani a 2000 méteres futamokat is: 1 igen, 6 nem, 2 tartózkodás (elvetve)                                                                                                                                                                                   

3. javaslat: 5 pályás továbbjutási rendszer, 4 pályás döntők: 9 igen (határozat)

2018/132 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége nem támogatja (2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás) 

a MESZ hajóinak kölcsönbevételi lehetőségét a klubok részére a 

2018. évi UP és Para OB-n.                                                                             

Vanczák Gergely tájékoztatja az elnökségi tagokat azon javaslatáról, miszerint a MESZ hajók kölcsönbe 

vehetőek lehetnének a 2018. évi UP és PARA OB idejére. A szisztéma kidolgozatlansága és az idő rövidsége 

miatt a javaslat elvetésre kerül. 



Egészségügyi személyzet versenyeken való részvétele

1. VK III., Luzern 2018.07.12-15. Dr. Kokas Péter (orvos) + Hornyik József (pszich.)+ Taskó Gyula (gyúró )

2. U23 VB, Poznan 2018.07.25-29.  Dr. Szabó László (orvos) + Taskó Gyula (gyúró)

3. U23 EB, Brest 2018.09.1-2.  Dr. Szabó László (orvos) +  Taskó Gyula (gyúró)

4, a, VB, Plovdiv 2018.09.9-16. Dr. Kokas Péter  a verseny 2. felén + Hornyik József az egész versenyen + Taskó Gyula 

gyúró + Dr. Kokas Péter  a kongresszuson péntek, szombat, vasárnap                                                                                      

b, VB, Plovdiv 2018.09.9-16. Dr. Matusovits Andrea  a verseny 2. felén + Hornyik József  az egész versenyen  + Taskó 

Gyula gyúró  + + Dr. Kokas Péter a kongresszuson péntek, szombat, vasárnap                                                         c, VB, 

Plovdiv 2018.09.9-16.  Dr. Szabó László az egész versenyen+ Hornyik József az egész versenyen+  Dr. Kokas Péter  a 

kongresszuson péntek, szombat, vasárnap részt vesz + Taskó Gyula gyúró

Zöld Duna Kft.

Tagi kölcsön

Sarud Duatlon időpontja

2018/133 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége  támogatja (5 igen, 1 nem, 2 tartózkodás, 1 fő 

nem szavazott), hogy Vanczák Gergely dolgozza ki  a MESZ 

hajóinak a klubok részére történő kölcsönbevételi szisztémáját a 

2018. évi Felnőtt és Masters OB-ra.                                                                       

Pető Tibor eltávozik

2018/134 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége jóváhagyja (7 igen, 1 tartózkodás) az EÜ 

személyzet versenyeken való részvételét dr. Matusovits Andrea 

javaslata szerint:   VK III., Luzern 2018.07.12-15. Dr. Kokas Péter 

(orvos) + Hornyik József (pszich.)+ Taskó Gyula (gyúró ); U23 VB, 

Poznan 2018.07.25-29.  Dr. Szabó László (orvos) + Taskó Gyula 

(gyúró);  U23 EB, Brest 2018.09.1-2.  Dr. Szabó László (orvos) +  

Taskó Gyula (gyúró);   VB, Plovdiv 2018.09.10 -16. Dr. Matusovits 

Andrea + Hornyik József  + Taskó Gyula gyúró a csapat teljes kint 

tartózkodása alatt.                                                                                                                         

Cseh Ottó  eltávozik

2018/135 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége támogatja ( 6 igen, 1 tartózkodás) a fellebezési 

kérelem benyújtását a 3.G.304.548/2016/23. számon meghozott 

(Zöld Duna Kft. elmaradt vállalkozói díj iránti per) elsőfokú 

itélettel szemben.                   

dr. Csathó Zoltán meghívott , a Zöld Duna Kft-vel folytatott perekben a MESZ ügyvédje, beszámol a két per 

jelenlegi helyzetéről, a MESZ-t érintő várható következényekről és eshetőségekről.  A melléklet tartalmazza a  

Zöld Duna Kft. felperes - MESZ alperes között a Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoportjánál 

23.G.304.548/2016/23. számon meghozott, 06.26-án napon kézhez vett, elsőfokú ítélet. Döntést szükséges 

hozni abban a kérdésben, hogy at ítélettel szemben kíván-e a MESZ fellebbezést előterjeszteni, amelynek 

határideje a kézhezvételtől számított 15 nap.

2018/136 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (7/7) támogatja a Neptun Kft. 

részére 7 millió forint tagi kölcsön nyújtását.                   2018. évi Masters VB-re megítélt EMMI támogatás átutalása nem érkezett meg és a Neptun KFt kiadásainak 

fedezetére szükség van tagi kölcsönre.

2018/137 

(07.05.) számú 

elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan (7/7) jóváhagyja, hogy a Sarud-on 

megrendezésre kerülő Duatlon verseny időpontja vasárnap 

(2018. augusztus 26) legyen. 

Székely Balázs által felvetett téma és napirendi pont  oka az, hogy a  péntekre tervezett Sarud-i duatlon 

időpontja aggályokat vetett fel az edzők között. Pénteki napra szervezett verseny a munkanapra való tekintettel 

problémás, csökkentheti a nevezési és részvételi létszámot. Javaslat a verseny vasárnapi napra történő 

áttevése.


