
Határozat sz. 

1.              Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről, eseményekről

2.              FISA UP konferencia (Románia/ november 1-4) - részvétel

3.              FISA Sporttudományos és Sportorvosi Konferencia (Berlin/november 21-23) – részvétel

4.              FISA konferencia (Berlin/november 23) - részvétel

5.              MESZ 125 éves könyv megrendelése

6.              Létesítményfejlesztés  - helyett Műhelytámogatás

7.              Zöld Duna Kft.- perek (Zárt Napirendi Ülés)

8.              Egyebek
  Tájékoztatás folyamatban lévő ügyekről, eseményekről

Plovdiv VB és konferencia/Szántó Éva FISA Chair of Events Commission megválasztása
NFM 1 Mrd közbeszerzés - Vanczák Gergő tájékoztatása a folyamatban lévő helyzetről
MOB Hunguest Edzőtáborozási lehetőség (Felnőtt, U23, időpont: december 10-17)
MOB - NOB Tokyo 2020 ösztöndíj - Pétervári-Molnár Bendegúz nyerte el

2018/163 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

2019. Versenynaptár - Velence-i pálya foglalása (Szeged szeptember eleéig, Velence tavasz folyamán készül el. Emiatt a 
velence-i pálya terheltségére lehet  számítani. Mielőbbi döntés szükséges azon versenyek időpontját illetően melyeket 
itt szeretne megrendezni a a MESZ.

MESZ 125 éves jubileumi gálavacsora.A gálavacsora megszervezésére felkéri az elnökség Orbán Gergőt hogy adjon 
árajánlatot, utána az elnökség elektronikusan határoz az ajánlat elfogadásáról.

FISA UP konferencia (Románia/ november 1-4) - részvétel 

FISA Sporttudományos és Sportorvosi Konferencia (Berlin/november 21-23) – részvétel

FISA konferencia (Berlin/november 23) - részvétel

MESZ 125 éves könyv megrendelése

Műhelytámogatás

Zöld Duna Kft. (Zárt napirendi pont)

2018/167 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

A MESZ elnöksége támogatja a 2018. évi FISA 
Sporttudományos és Sportorvosi Konferencián  
résztvevő küldöttséget.  Orvosi: dr. Matusovits 
Andrea, Edző: Lőrincz Attila.

A MESZ Elnöksége egyhangúan elfogadja a 2019. évi 
Vidék Bajnokság és Olimpiai Reménységek 
versenyének helyszínét és időpontját (2019. június 7-
9)

17:30-kor jelen vannak: Pető Tibor, Cseh Ottó, Jakócs György, Vanczák Gergely, Székely Balázs, Deák Csaba, Varga Tamás, Lőrinczy Péter, Herkules János

A MESZ Elnöksége egyhangúan jóváhagyja az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét (Pignitzky Borbála) és a jegyzőkönyv hitelesítőit (Deák Csaba és Herkules János).                                                                
Szervek megválasztása

nincs határozat Pető Tibor ismerteti a Zöld Duna Kft. képviselőjével történt peren kívüli egyeztetésen elhangzottakról. A MESZ peren 
kívüli további egyeztetét és egyezséget javasol. Az elnökségi tagok egyetértenek abban, hogy a kifizetést a 
szövetségnek el kell kezdenie. Cseh Ottó felajánlja hogy kezdeményez Hajós Gyulával egy következő egyeztetést.

2018/161 (09.20.)
számú elnökségi 

határozat

2018/162 (09.20.)
számú elnökségi 

határozat

2018/165 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

2018/164 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

A MESZ elnöksége jóváhagyja, hogy a MESZ 125 éves 
jubileumi kiadványa 1500 példányszámban legyen 
megrendelve. Az eladási ár elővételben 2490 Ft/db, 
normál ára 3000 Ft/db.  Szavazati arány: 8 igen, 1 
tartózkodás (Székely Balázs)

Az előző elnökségin elhangzott kérés volt, hogy a MESZ 125 éves jubileumára készülő könyv 1000 és 1500 darabszámos 
nyomdai előállítási költségeinek árajánlata is legyen lekérve, hogy a megrendelni kívánt példányszámról tudjon dönteni 
az elnökség. Az ajánlatok alapján az elnökség 1500 db-t találja a legkedvezőbb ajánlatnak.                                                                                                                                                         

Berlinben lesz a FISA 2018. évi Sporttudományos és Sportorvosi továbbképzése 2018. november 21-23 között.                    
A részvételi díj: 650 EUR/fő + utazás (1 ágyas szobában) –  kb. 270.00 HUF/fő
500 EUR/fő + utazás (2 ágyas szobában) – kb. 200.000 HUF/fő
Javasolt edző: Lőrincz Attila/ Javasolt egészségügyi szakember: (dr. Kokas Péter-t a FISA meghívta, saját költségen lesz 
jelen); Költségvetésben: 500 000 Ft van betervezve (ugyanaz az összeg mint a fenti napirendi pontban). Az Elnökség 
javasolja a verseny keretorvosát dr. Matusovits Andreát megkérdezni, hogy részt kíván-e venni a konferencián.

A MESZ elnöksége egyhangúan támogatja a 2018. 
évi FISA Masters Bizottság berlini egyeztetésén és 
NF Konferencián résztvevő küldöttséget (Herkules 
János, Deák Csaba, Szántó Éva, Pignitzky Borbála)

Berlinben lesz a FISA II. NF (National Federation) konferencia + Masters VB egyeztetés 2018. november 23-án. A 
Masters VB kapcsán is kaptunk közvetlen meghívást az eseményre a FISA-tól, hogy számítanak a jelenlétünkre                                                                                                                                                                                  
A FISA 2 fő részére állja a költségeket.  További 1+1 fő Masters VB szervező költségeit a Neptunk Kft- ből (Masters VB 
költségvetés)  finanszíroznánk. Javasolt résztvevő: Herkules János, Deák Csaba, Pignitzky Borbála.  Illetve Szántó Éva 
(csak repülőjegy költség) és Vanczák Gergő (MESZ) - saját költségen.

2018/166 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

2018/168 (09.20.) 
számú elnökségi 

határozat

A MESZ Elnöksége egyhangúan támogatja, hogy a 
műhelytámogatásból fennmaradt 50. 000 Ft az 
Balatonföldvár tagegyesülethez kerüljön.

Gyerekreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület, Sarud (Kücsön Gyula) lemondott az 50.000 Ft-os 
műhelytámogatásról. Dönteni szükséges, hogy az összeg melyik másik klubnak kerüljön át.

Romániában (Snagov) lesz a FISA-nak UP továbbképzése 2018. november 1-4 között.                                                                      
A részvételi díj: 200 EUR/fő + utazás (2 ágyas szobában, teljes ellátással) – kb. 100.00 HUF/fő
275 EUR /fő + utazás (1 ágyas szobában, teljes ellátással) – kb. 120.000 HUF/fő                                                
Költségvetésben: 500 000 Ft van betervezve, Javasolt edző: Lőrincz Attila + Pergel László

A MESZ elnöksége egyhangúan támogatja, hogy a 
2018. évi FISA UP továbbképzésen Lőrincz Attila és 
Pergel László vegyen részt.                                   

Napirendi pontok elfogadása
A MESZ Elnöksége egyhangúan jóváhagyja az 
elnökségi ülés napirendi pontjait a bővitett 
napirendi pontokkal.                                                                     

Jegyzőkönyv
amely készült a Magyar Evezős Szövetség Elnökségi üléséről, 2018. szeptember 20-án , NSH IV. emeleti nagytárgyaló termében.


