Határozat megnevezése

Határozat száma

2018/150 (08.23.)
számú elnökségi
határozat

2018/151 (08.23.)
számú elnökségi
határozat

nincs határozat

17:30-kor jelen vannak: Cseh Ottó, Jakócs György, Herkules János, Vanczák Gergely, Székely Balázs, Deák Csaba
jegyzőkönyv hitelesítő és vezető megválasztása
A MESZ Elnöksége egyhangúan megválasztja az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét (Pignitzky Borbála) és a
jegyzőkönyv hitelesítőit (Herkules János és Deák Csaba)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Napirend elfogadása
Tájékoztatás a MESZ iroda személyi változásairól – Pignitzky Borbála
Nemzetközi ügyek (FISA, Európai Evezős Szövetség) – Szántó Éva
Plovdiv Felnőtt VB részvétel költségvetése és szakmai indoklás – Vanczák Gergely, Szierer János
Plovdiv Felnőtt VB orvos küldés – dr. Matusovits Andrea
2018. évi Felnőtt és Masters OB – versenykiírás, MESZ képviselet – Pignitzky Borbála
2019. évi FISA Masters Világbajnokság – Herkules János
MESZ 125 éves könyv árusítása – Pignitzky Borbála
MESZ 125 éves jubileumi vacsora - Pignitzky Borbála
Versenybírói kinevezés
FISA Sportorvosi és Sporttudományos konferencia részvétel – dr. Matusovits Andrea, dr. Kokas Péter
Duna Evezős Központ – tervek (Zárt Napirendi Ülés) – Herkules János
Zöld Duna Kft.- perek (Zárt Napirendi Ülés) – Pető Tibor
Egyebek

1. Tájékoztatás a MESZ iroda személyi változásairól
A főtitkár tájékoztatja a jelen lévő elnökségi tagokat a MESZ irodát érintő személyi változásokról. Határozati javaslat
nem volt, az elnökség elfogadta a tájékoztatást.

2. Nemzetközi ügyek (FISA, Európai Evezős Szövetség
Szántó Éva tájékoztatja a MESZ Elnökségét a FISA és az Európai evezés ügyeiről. lásd "FISA & nk
tajekoztatas_23Aug2018" dokumentum.
2018/152 (08.23.) számú A MESZ elnöksége egyhangúan elfogadja az a javaslatot, miszerint a MOB Elnökét meghívja a plovdivi Felnőtt VB-re
elnökségi határozat
és felkéri a Plovdivban megrendezésre kerülő FISA éves rendes kongresszusán való részvételre, valamint felkéri, hogy
mondja el támogató beszédét Szántó Éva érdekében aki a "FISA Events Comission Chair" pozició jelöltje.
3. Plovdiv Felnőtt VB részvétel költségvetése és szakmai indoklása
Szierer János szövetségi kapitány és Vanczák Gergely szakmai alelnök tájékoztatják a jelenlévőket a 2018. évi plovdivi
Felnőtt VB-re utazó csapat összetételéről, illetve a költségvetéséről. Székely Balázs vitatja Bene Dorottya indulási
2018/153 (08.23.) számú jogosultágát a versenyen, mert külföldi tartózkodása miatt nem teljesítette a válogatási elvekben leírtakat.
A
elnökségi határozat
MESZ Elnöksége 5 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadja a 2018. évi Fenőtt VB-n való részvétel szakmai indoklását
és a verseny költségvetését a felterjesztésben foglaltak szerint. (5 igen: Jakócs György, Cseh Ottó, Herkules János,
Vanczák Gergely, Deák Csaba; 1 fő tartózkodott: Székely Balázs)
4. Plovdiv Felnőtt VB orvos küldés
Felterjesztő: dr. Matusovits Andrea
2018/134
(07.05) sz. határozatban az Elnökség döntött a világversenyekre utazó EÜ csapat tagjairól. A 2018. évi Felnőtt VB
2018/154 (08.23.) számú kapcsán dr. Matusovits Andrea jelezte, hogy nem tud részt venni a csapat teljes kinn tartózkodási időszaka alatt, ezért a
teljes időtartamra dr. Szabó Lászlót javasolja maga helyett csapatorvosnak.
A MESZ Elnöksége
elnökségi határozat
egyhangúan támogatja a 2018. évi plovdivi felnőtt VB-n dr. Szabó Lászlót csapatorvosnak.
5. 2018. évi Felnőtt és Masters OB – versenykiírás, MESZ képviselet
Felterjesztő: Pignitzky Borbála
2018/145 (08.01.) számú határozatban az Elnökség elfogadta a 2018. évi Felnőtt és Masters OB kiírását. Az eltelt
időszak alatt javaslat érkezett az Edzőbizottság részéről a változások bejelentési hatáidejének megváltoztatás ára, a
résztvevő klubok pedig további versenyszámok felvételét és versenyszámok áthelyezését kérelmezték . (A
2018/155 (08.23.) számú
versenyprogrammal kapcsolatban nem érkezett még meg az EB-től a módosított javaslat, ezért erről az Elnökség a
elnökségi határozat
későbbiek folyamán, elektronikus formában dönt).
A MESZ Elnöksége
egyhangúan támogatja, hogy a változások leadásának határideje, valamint a Masters versenyszámok lebonyolítása a
2018. évi Felnőtt és Masters OB-n a MESZ érvényes versenyszabályzata szerint történjen.

nincs határozat

Felterjesztő: Pignitzky Borbála
A 2018.
évi Felnőtt és Masters OB-n Herkules János és Pignitzky Borbála nem lesznek jelen. A verseny időtartama alatt a MESZt, mint versenyrendezőt képviseltetni szükséges. A képviseletet az alábbi személyek vállalták: 09.28 (péntek): Pető
Tibor , 09.29 (szombat): Cseh Ottó, 09.30 (vasárnap): Cseh Ottó. Nem szükséges a kérdésről elnökségi határozatot hozni.

6. 2019. évi FISA Masters Világbajnokság
Felterjesztő: Herkules János
Lásd (melléklet): "Előterjesztés_WRMR2019OC".
A MESZ-ben történt személyi változások, a Szervező Bizottságban még be nem töltött poziciók indokoltá tették a
2019. évi FISA Masters VB Szervező Bizottsági tagjainak módosítását . Az Elnökség megtárgyalta a felterjesztést és a
Társadalmi Gréniunba Velence és Sukoró polgármestereit nem , helyettük Tessely Zoltánt az Etyek, valamint a Szent
2018/156 (08.23.) számú
László- és Váli-völgy terüleNejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosát javasolják. A Szervező Bizottság vezetőségébe
elnökségi határozat
Deák Csaba jelentkezett a meglévő 3 tag (Jakócs György, Buda Gergely, Herkules János) mellé. A MESZ Elnöksége 5
igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta a 2019. évi FISA World Rowing Masters Regatta Szervező Bizottságát. (5 igen:
Jakócs György, Cseh Ottó, Herkules János, Vanczák Gergely, Deák Csaba; 1 fő tartózkodott: Székely Balázs)

nincs határozat

7. MESZ 125 éves könyv árusítása
Felterjesztő: Pignitzky Borbála
A 125
éves jubileumra készülő könyv előre láthatólag október második felében elkészül. Az eredeti költségvetésben
mindösszesen 300 db könyvvel (bruttó 1.122.000 Ft ) szerepel ez a tétel. Kisfaludi Júlia, a könyv főszerkesztőjének
javaslata alapján érdemes lenne kb. 2000 db-ot megrendelni, mert így a könyv fajlagos költségei is csökkenek. 2000 db
megrendelése esetén az egy könyvre eső nyomdai előállítási költség 1666 Ft + Áfa lenne (ez 300 db esetén 3740 Ft).
Összesen 3.332.000 Ft + Áfa (3.498.600 Ft). Javaslatunk, hogy a könyvet elővételben bruttó 1800 Ft-ért, megjelenést
követően 2200 Ft-ért áruljuk. Az Elnökség kockázatosnak tartja a 2000 példány megrendelését. Megkérték a főtitkárt,
hogy 1000 példányról kérjen be árajánlatot. Az ajánlat ismeretében az Elnökség a későbbiekben, elektronikusan dönt a
megrendelni kívánt mennyiségről.

8. MESZ 125 éves jubileumi vacsora
Felterjesztő: Pignitzky Borbála
2018/51
(04.05.) számú határozatban az Elnökség elfogadta, hogy a 125 éves jubileumi vacsora 2018. október 26-án vagy 27-én
kerüljön megrendezésre és döntött arról, hogy 2018. április végéig készüljön el a program és a pénzügyi terv az
eseménnyel kapcsolatban. A kiajánlás elkészült, azonban különböző okokból kifolyólag külön anyagi támogatást vagy
2018/157 (08.23.) számú forrást ehhez a terveinkkel ellentétben ezidáig nem sikerült találni. Felterjesztő az idő rövidsége miatt javasolja a
elnökségi határozat
gálavacsora időpontjának áthelyezését 2018. november 24-re (szombat) vagy december 7-re (péntek). Az Elnökség a
2018. december 1.-jei napot javasolja.
A MESZ Elnöksége egyhangúan elfogadja, hogy a 125 éves jubileumi vacsora új időpontja, 2018. december 1.
legyen.
Jakócs György távozik
9. Versenybírói kinevezés
Felterjesztő: dr. Geréby Zsuzsanna, Versenybíró Bizottság Elnöke
Lásd
(melléklet): "Versenybíró Bizottság felterjesztés" (A bizottság felterjeszti Duboviczki Zsuzsannát versenybírónak sikeres
2018/158 (08.23.) számú
versenybírói vizsgatételét követően.)
A MESZ Elnöksége elfogadja a
elnökségi határozat
versenybíró bizottság felterjesztését és jóváhagyja Duboviczki Zsuzannát a MESZ versenybírójának.
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10. FISA Sportorvosi és Sporttudományos konferencia részvétel
Felterjesztő: dr. Matusovits Andrea és dr. Kokas Péter
Lásd
(melléklet): FISA_Scientific Program_2018-08-07.
2018.
november 21-23. között Berlinben kerül megrendezésre a FISA Sportorvosi és Sporttudományos konferenciája. Küldött
javaslatok: dr. Matusovits Andrea, dr. Kokas Péter, dr. Györe István, dr. Csonka Csaba. (ülés alatt szükséges
megtárgyalni) Edzői javaslat: ? Az Elnökség a költségektől teszi függővé, hogy hány fő és kik utazzanak a konferenciára.
dr. Kokas Péter jelezte, hogy saját költségen lesz jelen. Az Elnökség a felmerülő költségek tudatában elektronikusan
dönt a küldöttekről.
11. Duna Evezős Központ – tervek (Zárt Napirendi Ülés)
Herkules János tájékoztatja a jelenlévőket a Duna Evezős Központ tervezésének jellenlegi fázisáról.
12. Zöld Duna Kft. - perek (Zárt Napirendi Ülés)
Főtitkár röviden tájkoztatja a jelenlévőket a perek jelenlegi státuszáról.
13. Egyebek
nem érkezett megtárgyalni kívánt téma

