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13/01/23/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv vezetésére Mátyók Henriettát kéri fel. 

A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv hitelesítésre Zsömle Balázst és Bártfai Mártont jelöli. 

A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/03. számú elnökségi határozat 

Két napirend módosítási javaslat: 

A meghívóval kiküldött  elnökségi ülés napirendi 9. pontja kiegészül Pénzes László kérésére. 

A Versenybíró Bizottság vezetőjének beszámolója a 2012. évi versenybíró képzésről, kiegészül az 

érvényes versenybírói nyilvántartás elfogadásával. 

Szántó Éva kérésére a napirendi pontok sorrendje változik, az 1. napirendi pont a  MESZ 2013. évi 

rendes közgyűlésének előkészítése (Időpont, beszámolók, mérleg elkészítésének ütemezése)legyen 

A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/04. számú elnökségi határozat 

2013. évi tisztújító közgyűlés időpontja 2013. 03. 24., 10 óra 

5 igen, 1 nem (Kokas P), 2 tartózkodás (Bártfai M, Simon G) 

 

13/01/23/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ nem készíttet könyvvizsgálatot a 2012. évről. 

A határozatot a MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/06. számú elnökségi határozat 

Mandátumvizsgáló bizottság tagjai: 

Vezető: Pál Tibor 
Tagok: Kisfaludi Júlia 
 Dr. Nyíri Klára  
 Mátyók Heni  
A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/07. számú elnökségi határozat  

Jelölő bizottság tagjai: 

Vezető: Molnár Nándor 
Tagok:  Pénzes Laszló  
 Normann Károly  
 Wágner Mihály 



 

 Papp Oszkár 
 Schiszler Krisztián 
 

A határozatot a MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/08. számú elnökségi határozat 

A közgyűlési meghívó a tervezett napirend 6./3) és 4) pontjai nélkül kerül kiküldésre. A közgyűlésre 

vonatkozó előterjesztésben szereplő költségtervet az elnökség elfogadja. 

7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Szántó Éva) 

 

13/01/23/09. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatának 
9. §-t az alábbiak szerint módosítja: 
9. § Eljárási díjak 

1) A Sportoló nyilvántartásba vételének és az első regisztrációs kártya kiadásának, továbbá az 
adatmódosításnak és az új regisztrációs kártya kiadásának, valamint a kártya évenkénti 
érvényesítésének eljárási díja          1000,-Ft 

2) A Sportoló átigazolásának és az új regisztrációs kártya kiadásának díja:  5000,- Ft 
3) A Bizottság határozatával szembeni fellebbezés díja:    10000,- Ft 

Abban az esetben, ha a Bizottság helyt ad a fellebbezésnek, a befizetett fellebbezési díj 

visszatérítésre kerül. 

4) A költségtérítések összegének mértékének módosítása az Elnökség hatáskörébe tartozik. 
A határozatot  MESZ elnöksége  8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

13/01/23/10. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ főtitkári pozíció határozatlan idejű, teljes munkaidős 

munkaviszony keretében legkorábban 2013 április 1. napjától kezdődő betöltésére új pályázat 

kiírását határozza el. A pályázat megjelenése: 2013. február 1. napja, a pályázatok beérkezési 

határideje: 2013. március 15. napja.  

A MESZ elnöksége 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Szántó Éva ) elfogadta. 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatot hoz, amely szerint Szántó Éva megbízott főtitkári 
kinevezését az új főtitkár munkába lépése napjáig fenntartja és kéri a megbízott főtitkár asszony 
nyilatkozatát a megbízás elfogadására 2013. március 31-ig. 
 

13/01/23/11. számú elnökségi határozat 

Az elnökség a 4 felkészülési/szakmai tervet elfogadja. 

A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 

 

13/01/23/12. számú elnökségi határozat 

A beszámolót és a határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 

 

13/01/23/13. számú elnökségi határozat 



 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy stratégiai szempontból a Coupe de la Jeunesse 

tagságát továbbra is fenntartja. A 2013. február 23-i rendkívüli közgyűlésre csak abban az esetben 

tud a MESZ képviselője részt venni, ha erre külön forrást találunk.  

A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 

 

13/01/23/14. számú elnökségi határozatat: 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége felhatalmazza a FISA 2013. évi Rendkívüli Kongresszusán 

résztvevő MESZ küldötteket, hogy a fenti MESZ álláspontot képviseljék a vita és a szavazások során. 

A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja. 

 

13/01/28/1E. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2013. évi felnőtt, utánpótlás, masters és 

adaptív országos bajnokságot 2013. július 18-21. időpontban rendezi meg Velencén. A rendezőnek 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az előkészítés során helyszínt a lehetőségeihez képest 

legnagyobb mértékben alkalmassá és méltóvá tegye a legrangosabb hazai versenyünkre. Az U23 

világbajnokságon induló versenyzők indulására vonatkozóan a korábbi évek gyakorlatának megfelelő 

korlátozásokat kérhet a szakmai vezető. A MESZ elnöksége kéri az egyesületek, versenyzők és 

versenybírók megértését, valamint hogy a döntést sportszerűen fogadják el és a sportág érdekében 

ehhez alkalmazkodjanak. 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta. (Regényi T., Simon G., Petrity R., 

Vácy E., Matheisz J., Zsömle B., Szántó É.). 

 

2013. február 

 

13/02/01/1E számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ 2013. évi rendes éves közgyűlését 2013. április 6-án, 

szombaton 10.00 órára hívja össze. A közgyűlés helyszíne a Magyar Sport Háza I. emeleti 

konferenciaterme. A mandátumvizsgáló bizottság elnökének felkéri Pál Tibort, a mandátumvizsgáló 

bizottság tagjainak felkéri dr. Nyíri Klárát, Kisfaludi Júliát és Mátyók Henriettát. A jelölő bizottság 

vezetésére felkéri Molnár Nándort, a jelölő bizottság tagjainak pedig Pénzes Lászlót, Normann 

Károlyt, Papp Oszkárt, Wágner Mihályt, Schiszler Krisztiánt. 

Az előterjesztést az elnökség 7 igen szavazattal (Bártfai Márton, Kokas Péter, Matheisz József, 

Regényi Tamás, Simon Gábor, Szántó Éva, Zsömle Balázs) és 2 ellenszavazattal (Petrity Rudolf, Vácy 

Emese) elfogadta. 

 

13/02/11/01. számú elnökségi határozat 

A jelenlegi szakmai vezető, Ficsor László lesz a kiemelt státuszú alkalmazott, mint  szövetségi kapitány 

havi br. 460 ezer Ft összegben, mellette Rapcsák Károly a felnőtt koordinátor havi br. 140 Ft 

összegben és Danó Károly az utánpótlás koordinátor a Héreklész programból támogatva. 

A MESZ zártkörű pályázatot ír ki mind a két verzióra rövid határidővel a pozíciók betöltésére. 

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal (Simon G, Matheisz J, Bártfai M, Zsömle B, Petrity R.,) a 

határozatot elfogadta.  Szántó Éva nem vett részt a szavazásban. 

 



 

13/02/11/02. számú elnökségi határozat 

MESZ tulajdonú törött és megjavított könnyűsúlyú négyes eladása. 

Az érintett hajót 1.500.000,- Ft vételárért nem adja el a MESZ, de tárgyal a Bajával az ajánlatról. 

A MESZ elnöksége  a határozatot 6 igen szavazattal (Simon G, Matheisz J, Bártfai M, Zsömle B, Petrity 

R., Szántó É.) egyhangúlag elfogadta. 

 

13/02/27/01. számú elnökségi határozat 
Az elnökség 9 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendi pontokat. 

Napirend: 

1. Tájékoztatás a 2013. évi támogatásokkal kapcsolatos tárgyalásokról, a szükséges 

intézkedésekről 

2.  A MESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

3. TTVE és ESZTEHE levelei a Tatai Regatta kérdésében 

4. A MESZ 2013. évi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatok 

5. A MESZ 2013. évi költségvetésének előkészítése 

6. Edzői pályázatok és ösztöndíj 

7. Sporteszköz bérbeadás 

8. Az Országos Bajnokság versenyprogramjának koncepciója 

9. A MESZ Versenyszabályainak módosítása 

10. Egyebek 

 

13/02/27/02. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége egyhangúlag 8 igen szavazattal elfogadja  a korábban elektronikusan a MESZ-hez 
eljuttatott módosításokkal és a helyszínen tett módosításokkal kiegészített egységes szerkezetbe 
foglalt SZMSZ-t.  
 
13/02/27/03. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége egyhangúlag 8 igen szavazattal támogatja a Tatai regatta diákranglista verseny 
megrendezését a  bizottságok ( versenytechnikai, versenybírói) írásban rögzített feltételeinek 
biztosítása mellett. 
 
13/02/27/04 számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadja a közgyűlésre vonatkozó előterjesztést. 
MESZ 2013. évi közgyűlésének előkészítésével kapcsolatos feladatokFeladatok és határidők 
A 2013. évi rendes közgyűlés javasolt időpontja: 2013. április 6. szombat 10:00 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza I. emeleti konferenciaterem 

A közgyűlés előkészítésének ütemezése: 

 

 Feladat Határidő          Felelős 

Mérleg, közhasznú beszámoló elkészítése március 15.  Bartha Tünde 
Elnökségi beszámoló elkészítése március 15.  főtitkár, elnökség 
Napirend véglegesítése február 27.    
Mandátumok megállapítása  március 4.  Mand. vizsg. biz. 
Meghívók kiküldése március 6.  főtitkár 
Napirendre vonatkozó írásbeli javaslatok a tagoktól március 22. 



 

A közgyűlési anyagok kiküldése március 27.             főtitkár 

Mandátumvizsgáló bizottság 

Vezető: Pál Tibor 

Tagok: Kisfaludi Júlia 

 Dr. Nyíri Klára 

 Mátyók Henrietta 

Jelölő bizottság: 

Vezető: Molnár Nándor 

Tagok:  Pénzes Laszló  

 Wágner Mihály 

 Papp Oszkár 

 Schiszler Krisztián 

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje: 

1. Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója 
2. A 2012. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója 
5. A 2012. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása 
6. Tisztújítás 

1) A MESZ elnökének megválasztása 
2) A MESZ elnökség tagjainak megválasztása 

7. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása 
8. A 2013. évi tagdíj megállapítása 
9. Egyebek 
 

 A közgyűlési anyagokat elfogadó elnökségi ülés javasolt időpontja: 2013. március 27. szerda 15:00 
óra 
 
13/02/27/05. számú elnökségi határozat 
Határozat szövege:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a benyújtott pályázatok alapján a MOB állami foglalkoztatású 

edzők programra az alábbi személyeket az alábbi személyeket az alábbi bruttó bérmeghatározással 

elfogadja. Az alábbiak szerint a MESZ eljuttatja javaslatát a finanszírozó MOB számára. A MOB által 

történő jóváhagyást követően az érintett sportszakemberekkel a pályázati felhívás feltételei alapján 

munkaszerződést köt a MOB által biztosított bérkeret erejéig, amely változás esetén arányosításra 

kerül. 

 

1. Ficsor László – szövetségi kapitány – bruttó 400.000 Ft 
2. Rapcsák Károly- szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft 
3. Molnár Dezső - szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft 
4. Kiss László - szövetségi edző és szakágvezető – bruttó 133.000 Ft 

A MESZ elnöksége 5  igen szavazattal és egy nem szavazzattal (Vácy E) a határozatot elfogadja. 
 
13/02/27/06. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ érdekelt a használaton kívüli, a birtokában lévő sporteszközök értékesítése, vagy egyéb 

módion történő hasznosítása tekintetében. Az értékesítés esetére szintén már elfogadásra került egy 

licitszabályzat. Az érdeklődés hiányában nem értékesített, vagy nem értékesíthető eszközök további 

hasznosítási lehetősége az eszközök bérbe adása. 

A bérbe adásból befolyó összeg hozzájárul a MESZ eszközfejlesztési keretéhez. 

Az eszköz bérbeadást szabályozni célszerű. Az eszköz bérbeadás szabályára javaslat: 

1. sporteszközök közül bérbe adható: 
- a használaton kívül álló, 
- érdeklődés hiányában, vagy egyéb okból nem értékesíthető sporteszköz. 

2. Az a sporteszköz tekintendő használaton kívül állónak, amelyre a szövetségi kapitány írásbeli 
nyilatkozata alapján nem tart igényt rövid és hosszú távon egyaránt. 

3. A használaton kívül álló sporteszközöket legalább egy alkalommal meg kell próbálni hirdetés 
útján értékesíteni. 

4. A nem értékesíthető, használaton kívül álló sporteszköz bérbe adható a MESZ tagszervezetei, 
valamint azok igazolt sportolói számára térítés ellenében. 

5. A bérbevételi lehetőséget nyilvánosan meg kell hirdetni. 
6. Egy időben több érdeklődés esetén versenyeztetéssel kell dönteni a magasabb bérleti díjat 

ajánló javára. 
7. A bérleti díjat előre kell teljesíteni. 
8. A bérleti időtartam legfeljebb 12 hónap. Ezt követően újra meg kell hirdetni bérbevételre. 
9. A bérbe adott eszközt a bérbe vevő köteles rendeltetésszerűen használni, gondoskodni 

állapota megőrzéséről, megfelelő helyen tárolni, és vállalni bármely okból eredő károsodás 
esetén vagy az eredeti állapot helyreállítását (javítás) vagy az eszköz becsértékének 
megfizetését (kártérítés). 

10. A bérbe adott eszközt csak a szerződésben rögzített egyesület, illetve egyesület igazolt 
sportolója használhatja. Harmadik fél számára a használatot térítés fejében, vagy térítés 
nélkül átengedni a MESZ kifejezett hozzájárulása nélkül nem lehetséges. 

11.  A kártérítés, a javítási költség, illetve a bérleti díj fedezetére a bérbevevő köteles az eszköz 
becsértéke 50%-ának megfelelő kauciót fizetni. A kaució jogosan levonható költségeken felüli 
része a bérleti időtartam lejáratát követően az eszköz visszavételezését követően 
visszatérítendő. 

12. A bérleti díj minden hónap első napján esedékes. Kivételes esetben negyedéves 
ütemezésben is meg lehet állapodni, a bérleti díj a negyedéve periódus első napján esedékes. 

13. A bérleti időtartam lejártát követően a sporteszközt haladéktalanul, az átadáskori állapotban 
visszaszolgáltatandó. A visszaszolgáltatás késedelme idejére időarányos, a bérleti díj 
kétszereses tovább használati díjat kell fizetni. 

14. A bérleti díj egy hónapra eső része az eszköz becsértékének az 1/40-ed része. 
15. Becsértéken a legutolsó liciteljárás, vagy értékesítésre történő felajánlás minimum eladási 

árát kell érteni.  
16.  Az utolsó periódusban teljesített bérleti díj beszámításra kerülhet a bérleti időtartam végéig 

történő eszközvásárlás esetén. 
17. Minimális bérleti díj versenyhajó esetén: 5.000 Ft / hónap 
18. Minimális bérleti díj lapát esetén: 2.000 Ft / pár scull, vagy oar lapát 
19. A bérlet rendkívüli felmondással a bérbeadó részéről megszüntethető a 9, 10 és 12, pontok 

megsértése esetén. 
A motorcsónak, hajószállító bérbeadására a gépjármű berberadására vonatkozó szabályt kell 

alkalmazni 

Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete: 



 

A bérletből származó bevétel a MESZ eszközfejlesztési keretéhez járul hozzá. 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal és egy tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége elfogadja a MESZ birtokában álló sporteszközök bérbeadására 

vonatkozó előterjesztés szerinti szabályzást. 

 

13/03/04/01/E. számú elnökségi határozat 

1. A  MESZ elnöksége jóváhagyja a 2013. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra szóló 

versenyzői ösztöndíj-felosztási javaslatot, a mellékelt táblázat szerint. 

2. A MESZ elnöksége jóváhagyja a 2013. január 1-jétől június 30-ig terjedő időszakra szóló edzői 

(Héraklész program)ösztöndíj-felosztási javaslatot, a mellékelt táblázat  A / B verziója szerint. 

 

13/03/06/01/E. számú elnökségi határozat 

2013.01.01-06.30 időszakra versenyzői ösztöndíj (Gerevich ösztöndíj) felosztás elfogadása, 6 igen, 1 
tartózkodás (Bártfai M.), nem szavazott Zsömle B., Vácy E. 
 

13/03/06/02/E. számú elnökségi határozat 

2013.01.01-06.30. edzői (Héraklész) ösztöndíj (Gerevich ösztöndíj)felosztás elfogadása 5 igen, 1 nem 
(Bártfai M.), nem szavazott Zsömle B., Vácy E. 
 

2013. március  

 

13/03/14/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ új elektronikus formátumú etikai és fegyelmi szabályzatát az elnökség egyhangúlag 7 igen 

szavazattal elfogadta. 

A szabályzat kötelezően közzétételre kerül a MESZ honlapján. Hi: azonnal 

 

13/03/14/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége egyhangúlag 7 igen szavazattal hozzájárul a válogatott edzőtáborok 

megrendeléséhez. 

 

13/03/14/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen, 2 tartózkodás (SzÉ, PR) elfogadja, hogy a két verseny előkészületei (Kishajós 

válogató verseny  és Szegedi NK) kezdődjenek el. Továbbá kéri az irodát, hogy az 1. féléves 

rendezvények/versenyek költségvetése kerüljön összeállításra. Hi: március 18. 

 
13/03/25/01. számú elnökségi határozat:  
A módosított napirendet az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

1. A MESZ elnökségének közgyűlési beszámolójának jóváhagyása 

2. A 2012. évi pénzügyi beszámoló és mérleg jóváhagyása 

3. A MESZ 2013. évi költségvetése 

4.  A MESZ sportágfejlesztési stratégiájának véglegesítése 

5. Gazdálkodási szabályzatok jóváhagyása 

6. A MESZ Versenyszabályainak módosítása 

7. A MESZ Versenybíró Bizottságának jóváhagyása 



 

8. Egyebek A 2013. évi versenykiírások áttekintése 

Közgyűlés előkészítése:  legeredményesebb egyesület ponttáblázat 

    születésnapi köszöntések 

9. 2013. évi országos bajnokság kiírása 

10. 2013. évi tagdíj 

11. Alapszabály módosítása 

12. Erzsébeti telep előterjesztés 

13. Zárt ülés 

 

13/03/25/02. számú elnökségi határozat:  
Az OB szempontrendszerrel kapcsolatos előterjesztést az elnökség 5 igen és 2 tartózkodás mellett 
(Matheisz J., Zsömle B.) elfogadta. 

 
13/03/25/03. számú elnökségi határozat:  
Alapszabályunk 16§ 1 (l) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköre a tagdíjak mértékének a 

meghatározása. 

Az aktívan működő területi szövetségek az alaptagdíjból történő részesítésére javasoljuk alaptagdíj 

nevesítését.  

A 2013. évre javasolt tagdíjak mértéke: 

   

Alaptagdíj 15.000,- Ft / tagszervezet  

Mandátumszám-arányos tagdíj 40.000,- Ft / mandátum / 

tagszervezet 

 

A tagdíjak módosítására készült fenti előterjesztést az elnökség 6 igen és egy tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
13/03/25/04. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség képviselői megállapodtak a Budapest XX. kerületi Önkormányzat 

képviselőivel a Vizisport utca 12-18 és Vizisport utca 20-28 szám alatti Pesterzsébeti Vízibázis 

szerződés módosításáról. 

A szerződés 2010. május 7-én lépett hatályba, amely a szövetség számára jelentős anyagi veszteséget 

okozott. A szerződésmódosítás célja, hogy a magyar kormány által elhatározott adósságkonszolidáció 

mellett a szövetséget mentesítse a vállalt építési beruházási kötelem és annak járulékos terhei alól. 

A szerződésmódosítás lényege: 

Bérleti időszak 2040. május 31-ig nem változik 

Bérlemény területe 26.000 nm 50%-ra csökken: sportpályák és 

Sirály telep 

Bérleti díj havi 600.000 / 1.200.00 + Áfa havi 300.000 + Áfa, 2 évig fix 

Építési Beruházás  361.000.000      2013. 05. 31-ig 40.000.000 Ft kötbér fizetés 2013. 

10. 31-ig 

vagy 

55.000.000 Ft kötbér fizetés 15 év 

alatt kamatmentes részletekben, 



 

negyedévente 

Kötbér napi 185.000 Ft, max 20% nincs 

Bankgarancia  beszedési megbízás 

72.000.000-ig 

nincs 

Bérleti díj hátralék fizetés jegybanki alapkamat 2x 2013. 10. 31-ig egy összegben, 

jegybanki alapkamat ½-e mellett 

vagy 

szerződés bérbeadó által történő 

felmondása 

Javasoljuk a T. Közgyűlés részére a szerződésmódosítás jóváhagyását. 

A szerződésmódosítás folyamata: 

1. A szerződő felek képviselői megállapodása 2013. március 19.   

2. Az szerződés módosítás szövegezése (felelős: 

Bérbeadó) 

 

3. MESZ elnökség jóváhagyása határozattal  

4. MESZ közgyűlés jóváhagyása határozattal 2013. április 6. 

5.  XX. ker. Önkormányzat jóváhagyása határozattal  2013. április 12. 

6. Szerződéskötés  

A Pesterzsébeti Vízibázis bérleti szerződésének előterjesztés szerinti módosítását, a közgyűlés elé 
terjesztését az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

13/03/25/05. számú elnökségi határozat 
Alapszabály módosítására 

1. A sportág megjelölése 

Alapszabályunk meghatározza az evezős sportág tartalmát. A sportág tartalmának 

megfogalmazásában a szabad-vízi evezés (emberi izomerővel, egy vagy több, a menetiránnyal 

háttal elhelyezkedő evezős által hajtott vízisporteszköz) mellett javasoljuk külön megnevezni a 

beltéri (tornatermi, evezősgépen, vagy medencében) evezést is a FISÁ-hoz hasonlóan. A 

Szövetség 21 alkalommal rendezte már meg az ergométer országos bajnokságot, ezért célszerű a 

sportág ezen formáját az alapszabályban is megjeleníteni. 

Javasolt módosítás helye: 1§ (2). 

2. Területi szövetségek 

Alapszabályunk mellékelte felsorolja a szövetség területi szervezeti egységeit. A Kormánytól 

kapott javaslatok között szerepel, hogy az evezős szövetség tevékenyen segítse az evezés sportág 

elterjesztését Magyarország evezéssel még le nem fedett, arra alkalmas térségeiben is. Az ország 

területére jutó összes Uniós támogatási forrás hatékonyabb kihasználása szempontjából célszerű, 

hogy az ország teljes területe le legyen fedve a területi szövetségekkel és azok az Európai Uniós 

területi fejlesztési régiókhoz (konvergencia régiók) illeszkedjenek. Ezáltal azokon a területeken 

elhelyezkedő tagszervezetek is lehetőséghez jutnak területi szövetséghez csatlakozni, ahol eddig 

az Alapszabályban nem került területi szervezeti egység megnevezésre. Az alapszabály 28§ (10) 

pontja lehetővé teszi: 

„a Területi szövetség a Magyarország közigazgatási beosztásától eltérő működési területtel (pl. 

régió) is létrehozhatók.” 



 

Az alapszabály 1. számú mellékletében felsorolt 6 megyei szövetség helyett javasoljuk 

Magyarország közigazgatási régiói szerint (az Észak-Magyarország és az Észak- Alföld régiót egy 

területi szövetség lefedésével) 6 területi regionális szövetséget megjelölni. 

A területi szövetségek javasolt feladatai: 

a) terület-létesítmény fejlesztési célok kidolgozása a működési területükön, 

b) a régióban működő szakosztályok, sportszervezetek tevékenységének összehangolása, 

információ-áramlás biztosítása a Szövetség és a régióban működő sportszervezetek között, 

c) evezős szakosztályok vagy sportegyesületek létrehozásának kezdeményezése, 

d) régió iskoláival, önkormányzataival való kapcsolattartás szervezése, 

e) helyi versenyek, vízitúrák és egyéb események szervezése és koordinálása. 

3. Egyéb módosítás 

28§ (2): „Fővárosi Bíróság” helyett „Fővárosi Törvényszék” 

Az Alapszabály módosítási javaslatot az előterjesztés szerint, az elnökség 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta 
 
13/03/25/06. számú elnökségi határozat 
2013. évi költségvetés 
Az ez évi költségvetésről csak terv készül, a MESz elnöksége nem kér a közgyűléstől határozatot, csak 
a közgyűlés véleményét. 
Az előterjesztést az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
13/03/25/07. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség Versenybíró Bizottsága 2013. március 2-tól 

Till Zsolt  bizottság vezető 

dr. Frohner Ilona  tag 

dr. Mészáros László  tag 

Rockenbauer Gabriella  tag 

Vácy Emese  tag 

Till Zsolt versenybírói lista/nyilvántartásának elfogadása 

A MESZ elnöksége a bizottság összetételét egyhangúlag elfogadta. 
 
13/03/29/01/E. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2013. évi Kis- és Csapathajós Tájékoztató 
Verseny megrendezését jóváhagyja. A verseny rendezési költségei nem haladhatják meg a 1 990 836 
Ft-ot. A pályabérleti megállapodás megkötésekor a pályabérleti díj kifizetésére haladékot kell kérni a 
2013. évi sportágfejlesztési támogatás rendelkezésre állásáig. 
 
13/03/30/01/E számú elnökségi határozat 
MESZ Számviteli Politikájának elfogadása és közzététele. 
13/03/30/02/E számú elnökségi határozat 
MESZ Pénzkezelési szabályzatának elfogadása és közzététele. 
 
13/03/30/03/E számú elnökségi határozat 
MESZ Értékelési szabályzatának elfogadása és közzététele. 
 



 

13/03/30/04/E számú elnökségi határozat 
MESZ Leltározási szabályzatának elfogadása és közzététele. 
 
13/03/30/05/E számú elnökségi határozat 
MESZ Gazdálkodási és pénzügyi  szabályzatának elfogadása és közzététele. 
 
13/03/30/06/E számú elnökségi határozat 
MESZ Iratkezelési  szabályzatának elfogadása és közzététele. 
 
 
 

2013. április  
 
13/04/24/01. számú elnökségi határozat 
Napirend: 

1. A MESZ 2013. évi rendes közgyűlése folytatásának előkészítése 

2. A MESZ alelnökeinek megválasztása 

3. 2013. évi szakmai terv megvalósításával kapcsolatos intézkedések 

4.  Tagfelvételi kérelem 

5. A főtitkári pályáztatás folyamata 

6. Egyebek 

A módosított napirendet a MESZ  elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

 

13/04/24/02. számú elnökségi határozat 
A Pető Sportegyesület a tagfelvételi kérelmének tárgyalása elnapolva a szükséges igazolások 

hiányában. 

A MESZ  elnöksége 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 

13/04/24/03. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége 6 igen, 2 nem (Petrity R., Nagy Cs.) szavazattal elfogadta, hogy a költségvetés 

bevételi oldalán 261 millió Ft szerepeljen, a megbeszéltek szerint 500 ezer Ft csökkentéssel, és a 

várható versenyzési hozzájárulásokkal történő kiegészítéssel. A módosítást 2 napon belül el kell 

készíteni. 

 

13/04/24/04. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy az Alapszabályban előírt három alelnököt az alábbi 

meghatározott feladatokra választja: általános alelnök, gazdasági alelnök, szakmai alelnök. 

A határozatot a MESZ elnöksége 6 Igen, 1 Nem (Bártfai M.) szavazattal, 1 tartózkodás (Petrity R.) 

mellett fogadta el. 

 
13/04/30/01/E. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a jóváhagyja: ORV formába hozó, Ifi Eb és Eb formába hozó 
edzőtábor programokat (58 fő versenyző és 12 fő edző vészvétele mellett) 1.910.000 Ft értékben. 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a jóváhagyja az előterjesztésben szereplő nemzetközi 
versenyek programokat – Essen-i Nk, ORV, Ifi Eb, Eb (75 fő versenyző és 31 fő kísérő vészvétele 
mellett) 12.658.540 Ft értékben a mellékletben szereplő költség visszatérítési feltételekkel 



 

A Csillag Programban szereplő versenyzők költsége a Héraklész Csillag Program 2013. évi 
támogatásából kerül finanszírozásra. 
 
13/04/30/02/E. számú elnökségi határozat 
2013. évben a klubok által befizetett nemzetközi versenyköltségek visszatérítése. 

 

2013. május  

 
13/05/08/01/E. számú elnökségi határozat 
MESZ 2013. évi költségvetésének  elfogadása. és honlapon való közzététele. 
 

13/05/18/01/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy 2013. június 18. 15:00 órára rendkívüli közgyűlést hív össze, 

melynek egyetlen napirendje 

1.  A MESZ 2013. évi szakmai és pénzügyi tervének jóváhagyása 

Helyszín: Magyar Sport Háza, földszinti kis konferencia terem 

Az elnökség a mandátumvizsgáló bizottság összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:  

Vezető: Pál Tibor; tagok: Dr. Nyíri Klára, Kisfaludi Júlia, Mátyók Heni 

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés: 15:30 

Közgyűlési értesítés kiküldése: 2013. május 18. 

 

13/05/22/01/E számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2013. évi országos bajnokság programját az alábbiak szerint 

jóváhagyja.  
Versenyszámok:

1. NT 2x 1. Sport XXI Leány mini 12 éves 1x 1. F Masters 2x 1. Sport XXI Diák Ranglista-lány 11

2. NS 4x+ 2. Sport XXI Leány mini 11 éves 1x 2. N Masters 8+ 2. Sport XXI Diák Ranglista-fiú 13

3. FF ks 4- 3. MIX Masters 2x 3. N Adaptív 1x 3. N masters 4x

4. FF 2+ 4. N Masters 2- 4. F Ért. Fogy. Adaptív 2x 4. F Masters 8+

5. NF 4- 5. NT 8+ 5. NT 1x 5. NT 4x+

6. FT 2x 6. NS 2- 6. N Masters 2x 6. FS 4+

7. NT 4+ 7. NS 1x 7. F Masters 4- 7. Sport XXI Diák Ranglista-fiú 11

8. Sport XXI Fiú mini 13 éves 1x 8. NI 4- 8. NI 4x 8. Sport XXI Diák Ranglista-lány 13

9. Sport XXI Leány mini 11-12 éves 2x 9. NI 2x 9. FI 4x 9. FF ks 2-

10. FS 4x+ 10. NI ks 2x 10. NS 2x 10. NF 4x

11. FI 2+ 11. FT 8+ 11. FT 1x 11. FF 4x

12. NI 1x 12. N Amatőr Túra 2x+ 12. UP mozgássérült adaptív 1x 12. Sport XXI Diák Ranglista–fiú 12

13. NI ks 1x 13. Sport XXI Fiú mini 12 éves 1x 13. UP Ért. Fogy Adaptív 2x 13. Sport XXI Diák Ranglista-lány 14

14. FT 4+ 14. Sport XXI Fiú mini 11 éves 1x 14. F Masters 4x 14. NF ks 2x

15. Sport XXI Leány mini 13 éves 1x 15. F Amatőr Túra 2x+ 15. Sport XXI Vegyes Mini 4x+ 15. FF ks 2x

16. Sport XXI Fiú mini 11-12 éves 2x 16. F Masters 2- 16. FS 2x 16. NS 4+

17. Mix UP Amatőr Túra 2x+ 17. FS 2- 17. FF 4+ 17. FT 4x+

18. NS 8+ 18. Fs 1x 18. NI 8+ 18. Sport XXI Diák Ranglista-lány 12

19. FI ks 1x 19. FI 4+ 19. FI 8+ 19. Sport XXI Diák Ranglista-fiú 14

20. FI 1x 20. FI 4- 20. MIX Masters 4x 20. N Masters 1x

21. NI 2- 21. FI 2x 21. N Ért. Fogy Adaptív 2x 21. F Masters 1x

22. FI 2- 22. FI ks 2x 22. F Adaptív 1x 22. NF 8+

23. FU23 1x 23. NF 1x 23. NF ks 1x 23. FF 8+

24. NF ks 4x 24. FF 1x 24. FF ks 1x 24.

25. FS 8+ 25. NF 2- 25. FF 4- 25.

26. 26. FF 2- 26. FF 2x

27. FF ks 4x 27. NF 2x

28. 28. FF ks 8+

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap

 



 

A kiírás a jóváhagyást követően azonnal kerüljön közzétételre a MESZ honlapján. 

 

 

 

 

2013. május  

 

13/05/27/01. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége  9 igen szavazattal egyhangúan nyílt szavazással dönt a főtitkári pozíció 
betöltéséről a jelöltek meghallgatása után. 
 
 
13/05/27/02. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan Szlatényi Györgyöt választotta meg a főtitkári 
pozíció betöltésre 2014. július 1-jétől. 
 
13/05/27/03. számú elnökségi határozat  
MESZ alelnöki posztok betöltése 
A szavazások eredményei szerint: 

általános alelnök: Simon Gábor 

szakmai alelnök: dr. Kokas Péter 

gazdálkodási alelnök: Szántó Éva 

 

13/05/27/04. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megszavazta az előterjesztésben szereplő 
szövetségi kifizetések  jóváhagyását. 
 
13/05/27/05. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az egyetemi és diáksport terület fejlesztésére az előterjesztés 

szerinti célfeladatokra Egyetemi és Diáksport Bizottság néven bizottságot hoz létre, amelynek tagjai: 

- Sarlós Erzsébet – bizottság vezető 
- Váci Emese 
- Szántó Éva 

A bizottság tagsága további tagokkal (2fő) igény szerint bővíthető. 

 
13/05/27/06. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megszavazta az előtejesztésben szereplő versenyek 
költségeinek vállalását, különös tekintettel a kazanyi  Universiade-ra. 
 

13/05/27/01/1E. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a felsorolt kifizetéseket, banki utalásokat jóváhagyja. 
 

Partner Megnevezés 
Banki átutalás 
összege 



 

Budapest XX. ker. Pesterzsébet 
Önkormányzat  kötbér 40 000 000 Ft 

Dignus Kft (5 db számla) 

Őrző-védő 
szolgáltatási díj 
tartozás 3 121 240 Ft 

Pini D.o.o. 
Edzőtábor szállás, 
ellátás - Skradin 2013 3 385 216 Ft 

Budapest XX. ker. Pesterzsébet 
Önkormányzat (19 db számla) bérleti díj tartozás 12 842 545 Ft 

 
Összes kötelezettség: 59 349 001Ft 
Fedezet: MOB adósságrendezési támogatás 
 

13/05/30/01/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ Elnöksége az előterjesztésben foglalt Héraklész Bajnok-, és Csillag kerettagok jelölését 
elfogadja.  Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:  
A Héraklész Bajnok és Csillag keretes sportolókra fordítható évi 23,5 millió Ft edzőtáborozási, és 

versenyzési költségfedezet. 
 
Felelős: A MOB Héraklész evezős kerettagok MESZ elnökség általi jóváhagyásáról Ficsor László 
szakmai vezető tájékoztatja a MOB Héraklész igazgatót (Tóth Józsefet). 
 

13/05/30/02/E. számú elnökségi határozat 

 
A MESZ Elnöksége a 2013. EB-re vonatkozó csapatösszeállítást elfogadja 

Célkitűzések csapatonként: 

Csapat   Célkitűzések    Klub befizetés 
FF     2- Juhász Adrián – Simon Béla 
  edző: Molnár Dezső 

   VI-X.      150.000 Ft/fő 
FFks 2x Galambos Péter - Matyasovszki Dániel 

  edző: Rapcsák Károly 
   VI-X.     150.000 Ft/fő 
FF    1x Széll Domonkos 

edző:Búza József 

   IX-XII.     150.000 Ft/fő 
FFks 2- Révész Péter – Révész Zoltán 
  edző: Kiss László 

   IX-XII.     150.000 Ft/fő 
FFks 4-   Várható helyezésük utolsó   
 
Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:  



 

A MESZ részletes költségvetésében meghatározott összegek betartása mellett, törekedve a 

minőségileg megfelelő, de minél olcsóbb szállás és utazási megoldások lekötésére. Klubonként 
számla ellenében résztvevőnként a fentebb említett önköltség határidőig (2013.05.23.) történő 
befizetés vállalásával, az előzetesen a MESZ elnökség által elfogadott EB eredményességi 
szempontok figyelembe vételével 
Felelős: Szántó Éva főtitkár, Ficsor László szakmai vezető 
 

2013. június  

 
13/06/08/01/1E. számú elnökségi határozat 
Az Elnökség az előterjesztésbe foglalt 2013. 06.06.-07.-i bécsi nemzetközi versenyre, a magyar 
válogatott  női ifjúsági nyolcas logisztikai költség térítésre maximum 80.000 Ft összeg határig 
üzemanyag térítést jóváhagyja. 

Felelős: Szántó Éva főtitkár, Ficsor László szakmai vezető 

 

13/06/19/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a 2014. évi országos bajnokságot négy nap időtartamban, az 

összes korosztálynak összevontan kell megrendezni.  

Az országos bajnokság javasolt helyszínéről és időpontjáról az elnökségi előterjesztés július 15-ig 

készüljön el. 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/06/19/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a MESZ Fegyelmi és Etikai Bizottságának vezetésére felkéri Cserháti László urat, a 

jelenlegi két tag mellé harmadik bizottsági tagnak Pénzes Lászlót kéri fel. 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/06/19/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a MESZ Rekreációs és Szabadidősport Bizottságát megújítja. A bizottság vezetői 

pozícióban megerősíti Mihály Tibort. A bizottság tagjai: Kertész Ágnes, Bakonyi József, Petrovszki 

Edit, Sarlós Erzsébet. 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/06/19/04. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja a MESZ új pénzügyi bizottságát: 

Bártfai Márton    bizottság vezető 

Rockenbauer Gabriella  bizottsági tag 

Cseh Ottó   bizottsági tag 

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Bártfai Márton, Cseh Ottó) 

mellett elfogadta. 

 

13/06/19/05. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a MESZ a területi szövetségei részére történő alaptagdíj 

visszatérítést a területi szövetség működésének az alapszabállyal, bírósági kivonattal, az előző évi 

mérleg és eredmény kimutatással, valamint a szakmai beszámolóval történő igazolását követően 

teljesítheti.  

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

13/06/19/06. számú elnökségi határozat 

Világkupák és világbajnokság – Ficsor László tájékoztatása a csapatelképzelésekről 

A tájékoztatást az elnökség elfogadja, a csapatösszeállításokat a szövetségi kapitányra bízza.  

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

13/06/19/07. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a műhelytámogatás elosztására kidolgozott kritériumrendszert és 

ponttáblázatot az előterjesztés szerint elfogadja. 

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

13/07/10/01/E számú elnökségi határozat 

2013. évi MOB nemzetközi eredményességi műhelytámogatás-pontszámítás alapján kiszámított 

műhelytámogatás felhasználási javaslat elfogadása és MOB felé elküldése, a MESZ elnöksége 8 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

13/07/14/01/E számú elnökségi határozat 

Erzsébeti telep működtetésére hosszabbítás CSP Darukontrollal, szerződéskötés 2013. július 16-től 
történik. 
 

2013. július  

 

13/07/19/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Szlatényi György – főtitkár urat 

jegyzőkönyvvezetőnek, Cseh Ottó elnökségi tagot a határozatok lejegyzésére, Szántó Éva és Matheisz 

József elnökségi tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

13/07/19/02. számú elnökségi határozat 

Napirend 

1. Nemzetközi versenyek – részvételi hozzájárulás 
2. Világbajnokságok 
3. Alelnökök 
4. Országos Bajnokság 2014. 
5. Tájékoztatás – MESZ aug 20-i jubileumi vízifelvonulás 
6. Tájékoztatás – MESZ 120. évi jubileumi díszközgyűlés 
7. Tájékoztatás – Pesterzsébeti vízibázis 
8. Tájékoztatás - Adósságkonszolidáció 
9. Tájékoztatás – Főtitkári átadás - átvétel 
10. Tájékoztatás – Versenyszabályzat 
11. Tájékoztatás – PR események: Oxford 2014 és 1000 nap Rio-ig program 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan az előterjesztett napirendi pontokat elfogadta. 



 

 

13/07/19/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az elnökségi ülés 20.00-ig tart, a 

döntés-hozatalra előterjesztett és le nem zárt napirendi pontok elektronikus úton előterjesztésre 

kerülnek. 

 

13/07/19/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy 2013. július 31-ére rendes 

elnökségi ülést hív össze. 

 
13/07/19/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen , 1 tartózkodás  és 3 nem  szavazattal elfogadta a nemzetközi versenyekre a 

részvételi hozzájárulások rendjét:  

1) A nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele a sportegyesületek által a részvételi 

hozzájárulás előzetes befizetése a MESZ részére.  

2) A részvételi hozzájárulás mértéke: a nemzetközi verseny egyéni részvételi költsége 50%-a, 

maximum 150.000 Ft felső összeghatárig. 

3) Nemzetközi verseny = VB, U23VB, Ifi VB, CDJ.   

4) A befizetett részvételi hozzájárulásból a 2013/04/28/03 számú korábbi elnökségi határozat 

értelmében az elért eredmény alapján eredményességi visszatérítés kapnak a 

sportegyesületek. 

5) Az állami támogatások elhúzódása miatt átmeneti időszakra a részvétel feltétele 100% előleg 

befizetése, amely 50%-a feltétel nélkül a sportegyesületek részére visszajár. Ha a MESZ 

pénzügyi helyzete lehetővé teszi, az előleg fizetése helyett csak a részvételi hozzájárulást kell 

befizetni.  

 

13/07/19/06. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás  és 2 nem szavazattal elfogadta az edzőkre vonatkozó 

részvételi hozzájárulások rendjét: 

1) Az edzők nemzetközi versenyeken (Chungju VB kivételével) való részvételének feltétele a 

sportegyesületek által a versenyzőkkel egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes 

befizetése a MESZ részére, kivéve, ha a sportszakember a hajószállító vagy a Heraklész 

program tagja és fedezhető a költség. 

2) Nemzetközi verseny = U23 VB, Ifi VB, CDJ.  

 

13/07/19/07. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a para-rowing VB csapat összetételét:  2 

versenyző (Lengyel M., Németh Sz.) + 1 sportszakember-kísérő 8Székely I.), összesen 3 fő. 

 

13/07/19/08. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a para-rowing VB csapat edzője 

(egyúttal kísérő is) részvételi hozzájárulás fizetése nélkül vehet részt. MPB támogatáson felüli részt a 

MESZ finanszírozza. 



 

 

13/07/19/09. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás, 2 nem (Petrity R, Kokas P) szavazattal elfogadta, hogy a 

para-rowing VB csapat versenyzője egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás fizetése mellett vehet 

részt, kivéve, ha a 2013.évi MPB támogatási szerződés teljes mértékben fedezi. 

 

13/07/19/10. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a ks1x VB csapat részvételét és a csapat 

összetételét: 1 fő versenyző (Galambos P.)  + 1 fő edző (Rapcsák K.), összesen 2 fő. 

 

13/07/19/11. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás () mellett elfogadta a 2- VB csapat részvételét és a 

csapat összetételét: 2 fő versenyző (Juhász A, Simon B.)  + 1 fő edző (Molnár D.), összesen 3 fő. 

(Szántó É nem szavazott). 

 

13/07/19/12. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen  szavazat, 0 tartózkodás, 4 nem szavazat (Nagy Cs, Perity R, Bártfai M, 

Matheisz J) mellett elfogadta az 1x VB csapat részvételét és a csapat összetételét: 1 fő versenyző 

(Széll D.), összesen 1 fő. 

 

13/07/19/13. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazat, 1 tartózkodás , 1 nem szavazat mellett elfogadta a VB csapatok 

edzői részvételi hozzájárulás mértékét: 

A nem para-rowing edzők Chungju VB-n való részvételének feltétele a sportegyesületek által a 

versenyzőkkel egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes befizetése a MESZ részére, kivéve az 

1x edzője teljes önköltség vállalása. 

 

13/07/19/14. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az U23 VB-n eredményes csapatok VB 

részvételének feltételét: 

1) Az U23 VB-n I-III helyezést elérő csapat (versenyző és edzője) a VB-n résztvevő csapatokkal 

azonos feltételekkel, egyenlő mértékű részvételi hozzájárulás előzetes befizetése mellett, 

automatikusan vehet részt a Chungju VB-n. 

 

13/07/19/15. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a VB csapat vezetőjét: Regényi Tamás 

MESZ elnök – egyúttal FISA kongresszus delegált, valamint Ficsor László, mint szövetségi kapitány 

részvételét. 

 

13/07/19/16. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett elhatározta, hogy a sportegyesületek 

véleményének megkérdezését követően kerüljön a 2014. évi Országos Bajnokság időpontja 

meghatározásra: 



 

a) 2014. szeptember 4-7, Szeged 

b) 2014. július 3-6, Szeged 

Határidő a visszajelzésre: 2013. augusztus 10. (3 hét) 

 

13/07/31/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ megrendezi a 120 éves vízi felvonulást 2013. augusztus 20-án. Főszervező Sarlós Erzsébet, a 

MESZ iroda  és az elnökség tagjai részt vesznek a szervezésben, a MESZ anyagi fedezetet biztosít a  

szervezéshez, a keretösszeg 1.5 millió Ft. 

A határozatot MESZ  elnöksége 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Bártfai M.)  elfogadta. 

 

13/07/31/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ szervezésében 2013. októberében megszervezésre kerül a díszközgyűlés. A díszközgyűlés 
anyagi fedezetét a MESZ vállalja. 
A MESZ  elnöksége 2 igen ( Nagy Csaba, Szántó Éva) szavazattal, 5 nem szavazattal (Bártfai M., Cseh 

O., Petrity R., Matheisz J., Simon G.) és egy tartózkodással (Regényi T.) az előterjesztést nem fogadta 

el. 

 

A 13/07/31/03. számú elnökségi határozat 

Bártfai Márton csapatvezető írásos jelentését az elnökség tagjai megkapták és a csapatvezető szóbeli 

kiegészítése után egyhangúan elfogadták. 

Regényi Tamás kérte, hogy a sikeres szereplés nyomán kapjanak az egyesületek elismerő levelet a 

szövetségtől. Az elnökség támogatta a javaslatot. 

A beszámolót a kiegészítéssel együtt az elnökség egyhangúan elfogadta.  

A linzi csapatvezetői beszámolót MESZ  elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A 13/07/31/04. számú elnökségi határozat 

Az Universiadén  szerepelt csapatok részére a MEFS által 2 fő versenyző részére biztosított költséget, 

eredményesség alapján, az alábbi csapatoknak és arányban  térítse vissza: 

 

Hajóegység Név    Egyesület  Eredmény Költségtérítés 

FFks 1x Csepregi Gábor   Danubius NHE  III. hely  100% 

FF 2x Papp Gergely   Budapest EE  VI. hely  50% 

FF 2x Pétervári M Bendegúz  Budapest EE  VI. hely  50% 

A határozatot MESZ  elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

A 13/07/31/05. számú elnökségi határozat 

A Pető SE eljuttatta a MESZ irodába szükséges ám eddig hiányzó igazolásokat a Sportegyesület 

felvételéhez a MESZ tagegyesületei közé. Az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a 

PETŐ SE felvételét a MESZ tagegyesületei közé. 

 

A 13/07/31/04. számú elnökségi határozat 

Elnökségi tagoknak nem jár költségtérítés nemzetközi versenyeken való részvételért, kizárólag abban 

az esetben, ha csapatvezetőként veszik ki a részüket a nemzetközi versenyből. 



 

A határozatot MESZ  elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

2013. augusztus  

 

A 13/08/06/01/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnökségének döntése értelmében a sportági kiemelt edzők a MOB KEP programba 2013. 

második félév : Ficsor László, Molnár Dezső, Rapcsák Károly. 

 

13/08/21/01/E. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége az előterjesztés alapján elfogadja a Gerevich ösztöndíj edzőkre vonatkozó 
módosítását, melyet a mai napon  megküldünk a Magyar Olimpiai Bizottság felé. 
 

 

2013. szeptember  

 

 

13/09/18/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az elnökség módosított őszi munkatervét 

az alábbiak szerint: 

-  2013. október 2.  16.00  MSH 

- 2013. október 16.  16.00  MSH 

- 2013. november 20.  16.00 MSH 

- 2013. december 13. (kihelyezett). 

 

13/09/18/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a versenybíró bizottság javaslatát az alábbi versenybírói minősítések 

jóváhagyására 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

- Mészáros Judit (2013.06.07),    versenybíró: 2013.06.07. 

- dr. Geréby Zsuzsanna, (2013.09.17), versenybíró: 2013.09.17. 

- Petrityné Zsótér Erika (2013.09.17), versenybíró: 2013.09.17. 

- Lázár Klaudia (2013.09.17),   versenybíró: 2013.09.17. 

 

13/09/18/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal (Petrity R.) a napirendi pontokat elfogadta.  

Napirend 

1. Új egyesület, új versenybírók jóváhagyása 
2. Sportági kommunikáció, marketing 
3. Exim egészségnap-hétvége szervezése 
4. Széchenyi emléknap 
5. Szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzet 
6. UP szöv kap pályázat kiírása - elektronikus határozat volt 
7. 2013. évi Sport XXI program - pótszavazás 
8. 2013. évi Sport XXI program - műhelytámogatás elosztás 
9. Gerevich Aladár ösztöndíjak 2013. október - december 
10. Ergo OB pályáztatás 
11. Év végéig hátralévő események, programok, 2014 évi tervezett kiemelt programok 



 

12. FISA kongresszus 
13. Jövő évi Oxford csapat meghívása és a Henley regatta részvétel 
14. FISA versenyekre pályázat 
15. A Jeunesse Kupával kapcsolatos feladatok áttekintése, szervezői bizottság felállítása 
16. OB visszajelzések értékelése, javaslatok 
17. 2014. Évi versenynaptár és OB jóváhagyása 
18. A Szövetség anyagi helyzete 
19. Edzői konferencia, FISA is, tervezése, egységes szakmai irány 
20. MPB szerződés és para evezés ügyek 
21. A Sirály csónakház üzemeltetése es jövő évi tervek 
22. Ifi es felnőtt VB beszámoló 
23. Szakmai terület áttekintése, beszámolókkal és tervekkel kapcsolatos elvárások 
24. A sportágfejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok és pénzügyek 
25. A műhelytámogatások szempontrendszere, egyesületi es edzői támogatások rendszere 
26. Irodai és főtitkári tevékenység értékelése, a betöltésre váró posztok eldöntése 
27. Csapatmunka kialakítása, egyesületi feszültségek csökkentése 
28. Őszi klub találkozó és kerekasztal előkészítése 
29. Versenyszabályzatra vonatkozó javaslatok áttekintése 
30. A sportági létszám (felnőtt, ifi, serdülő, tanuló, mini) növelésére vonatkozó támogatási és 

motivációs program és ennek kommunikációjának Az iskolákkal történő együttműködés 
előmozdítása  

 

13/09/18/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége az előterjesztésre került végleges 2013. évi SportXXI. programot és költségvetést 6 

igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 

13/09/18/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a Sport XXI. program 2014 évi terve 

legkésőbb 2013. december 31-ig kerüljön előterjesztésre a MESZ szakbizottságának véleménye 

mellett.  

 

13/09/18/06. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a 2013. évi Sport XXI műhelytámogatás elosztásának szempontrendszerét 

7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta: 

- 2012. évi  OB részvétel és eredmény alapján 

- mini korosztály részvételi létszám alapján, eredményesség figyelembe vétele nélkül 

- tanuló korosztály részvételi létszám és OB eredmények alapján, nevelő edző szisztéma 

- Minden kiszámított összeg 300.000 Ft-ra kerül felkerekítésre, ahol a kerekítés miatt 

változtatás történt, későbbi műhely és egyéb támogatás esetén visszakompenzálásra kerül.  

 

13/09/18/07. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, hogy a Gerevich ösztöndíjak IV. 

negyedévre vonatkozó elosztás egységes elveiről (kizáró feltételek is edzőkre és sportolókra) a 

szövetségi kapitány az edzőbizottság véleménye mellett készítsen előterjesztést 2013. szeptember 

27-ig. Az ösztöndíjak szigorúan az elvek alapján kerüljenek meghatározásra. 

 

13/09/18/08. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta, a javaslatot, miszerint támogatja a 

GYVSK kezdeményezését a 2015 évi Ergo EB megrendezésére Győr várossal együtt, Szántó Évát 

felkéri, hogy indítsa el a folyamatot. 

 

13/09/18/09. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az ERGO OB megrendezésére kiírt 

pályázat beadási határidejét: 2013. október. 15. 

 

13/09/18/10. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan támogatja az Oxfordi VIP program létrejöttét. 

 

13/09/18/11. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Cseh Ottó) aFISA pályázati anyagának 

kikérését a 2016. évi EB-re  elfogadta. 

 

13/09/18/12. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal, 2 nem (Nagy Cs, Petrity R.) szavazat mellett a javaslatot 

elfogadta, hogy a 2014. évi OB összevontan és Szegeden kerüljön megrendezésre. 

 

13/09/18/13. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal a 2014. évi Országos Bajnokság időpontjára vonatkozó 

előterjesztést az egyesületektől beérkező vélemények meghallgatását követően egyhangúan 

elfogadta: 

- Időpont: 2014. szeptember 4-7. 

 

13/09/18/14. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem (Nagy Cs.) szavazattal az előterjesztést elfogadta: 

3 fő up konferencia -3 fő felnőtt konferencia - Szántó Éva felnőtt konferencia (összesen 7fő) 

részvétele kerül támogatásra azzal, hogy 1-1 részvételi helyre pályázat kerül kiírásra, a javasolt és 

pályázó személyek közül a nyelvismerettel rendelkezők előnyben részesülnek. 

 

13/09/18/15. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 4  igen, 1 nem (Regényi T.), 1 tartózkodással (Cseh O.) a javaslatot elfogadta: 

a VB-re utazó para-evezős versenyzőknek utólag sem fizetni a 150-150 eFt részvételi hozzájárulást, a 

VB részvételi költség (3,6 mFt), ebből  2,6 Mft a MPB szerződés alapján, 1 mFt a sportág-fejlesztési 

keretből kerül fedezésre.   

 

13/09/18/16. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen (Petrity R, Regényi T, Matheisz J, valamint Kokas P, Bártfai M, Simon G 

előzetesen írásban jelezte, hogy elfogadják a beszámolót), 2 nem szavazattal (Cseh O. Nagy Cs.), 1 fő 

tartózkodással (Szántó É.) az ifjúsági és felnőtt VB beszámolókat elfogadta.  

 

13/09/18/17. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan meghatározta a 2013. évi szakmai beszámoló 

elkészítésére, valamint a 2014. évi szakmai felkészülési terv előterjesztésre vonatkozó határidőt 

azzal, hogy a beszámoló tartalmára vonatkozó igényeket a szövetségi kapitány felé jelezze 

Éves szakmai beszámoló előterjesztése: 2013. szeptember 30. 

2014. évi szakmai felkészülési terv előterjesztése: 2013. október 15. 

Felelős: Ficsor László 

 

2013. október  

 

13/10/02/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt 

jegyzőkönyv-vezetőnek. 

 

13/10/02/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a 7 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Nagy Csaba és Kokas Péter 

elnökségi tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

13/10/02/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Cseh O, Petrity R, Nagy Cs) mellett elfogadta, 

hogy az elnökségi ülés az alábbi napirendi pontok tekintetében zárt ülés az alábbi személyek 

meghívása mellett: 

Napirendi pontok – zárt ülés: 

- Éves szakmai beszámoló 

- Szövetség pénzügyi helyzete 

- Szövetség működése 

Meghívott: 

Molnár Zoltán 

Mihály Tibor 

 

13/10/02/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Petrity R, Bártfai M) mellett elfogadta, hogy az 

elnökségi ülés 20.00-ig tart, a döntéshozatalra előterjesztett és le nem zárt napirendi pontok 

automatikusan következő elnökségi ülésen kerülnek napirendre, külön kérés esetén, indokolt 

esetben, elektronikus úton előterjesztésre kerülnek. 

 

13/10/02/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Petrity R) mellett elfogadta a napirendi 

pontokat. 

Napirendi pontok 

1. Előző ülés határozatainak végrehajtása – FISA edzői konferencia részvétel 

2. Létesítményfejlesztés – Római Part 

3. Tájékoztatás- Exim egészség és sportnap 

4. Tájékoztatás – A sportágfejlesztési támogatással kapcsolatos feladatok 



 

5. A MESZ pénzügyi helyzete – a MESZ költségvetés módosítása 

6. Szakmai beszámolók 

7. Tájékoztatás - OB visszajelzések értékelése, javaslatok  

8. Tájékoztatás – SportXXI program módosítása 

9. A műhelytámogatások szempontrendszere, egyesületi és edzői támogatások rendszere 

10. Sportági létszám növelésére vonatkozó támogatási program 

11. Gerevich Aladár ösztöndíjak 

12. MESZ működése 

13. Sirály csónakház üzemeltetése és a jövő évi tervek 

14. Jeunesse Kupával kapcsolatos feladatok 

15. 2014. évi versenynaptár 

16. Csapatmunka kialakítása, egyesületi feszültségek csökkentése 

17. Versenyszabályzatra vonatkozó javaslatok áttekintése 

18. Őszi klubtalálkozó és kerekasztal előkészítés 

19. Az iskolákkal történő együttműködés előmozdítása 

20. Kommunikáció 

21. Sportruházat – Adidas  beszerzés 

22.  

13/10/02/06. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Kokas P, Bártfai M) mellett meghatározta, hogy 

tagszervezet felvétele esetén a felvétel évében időarányosan, a tagfelvételt követő egész hónaptól 

kezdve kell a tagdíjat fizetni. 

 

13/10/02/07. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a 13/09/18/14. számú határozat hatályon kívül helyezése mellett meghatározta, 

hogy a lefolytatott FISA edzői konferencia pályázat eredményét – 2 fő  – a klubtartozásra vonatkozó 

feltétel felfüggesztése mellett jóváhagyja, új pályázat kiírására nem kerül sor, az összes résztvevő 

száma 5 fő: Ficsor László, Szántó Éva (FISA felnőtt edzői konf), Danó Károly (FISA UP edző konf) és 1-1 

fő a helybenhagyott pályázat eredménye alapján. 

 

13/10/02/08. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a Római Parti szabadidősport célú ingatlan fejlesztésre vonatkozóan 

elkötelezettség nélkül elvi támogatást a kapcsolatos tárgyalások folytatásához nem támogatja. Az 

ingatlan fejlesztésre vonatkozó előterjesztést az elnökség 2 igen, 2 nem szavazattal, 4 tartózkodás 

mellett nem hagyta jóvá. 

 

13/10/02/09. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a MESZ a tagszervezeti 

tartozásokkal kapcsolatban továbbra is fenntartja a korábbi szabályt: az a tagszervezet versenyzője, 

akinek lejárt tartozása áll fenn a MESZ-el szemben, a szövetség versenyrendszerébe tartozó 

versenyen, valamint a szövetség által szervezett edzőtáborozáson és nemzetközi versenyen, illetve a 

szövetség pályázatain nem vehet rész. A Pénzügyi bizottság részletes szabálytervezetet dolgoz ki a 

2014-évre. 



 

 

13/10/02/10. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elhatározta, hogy a szövetség létesítmény 

fejlesztésre vonatkozó hosszú-távú koncepciója célterülete a Budapest, XX. kerület, Vizisport 20-28. 

szám alatti, 2040-ig bérelt központi vízibázis területe.  A MESZ elnöksége jóváhagyja a MESZ 2013-

2014 év I. félévre rendelkezésre álló támogatási keretét ezen a területen történő felhasználására. A 

MESZ elnöksége elhatározza két tervező felkérését ütemezett költségterv és látványterv elkészítésére 

a soron következő elnökségi ülésre, Simon Gábor alelnök úr a tervezőkkel kapcsolatos egyeztetés 

felelőse, Szlatényi György főtitkár úr a létesítmény fejlesztéseket támogató NSK-val folyó 

egyeztetések felelőse. 

 

13/10/02/11. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az Gerevich Aladár ösztöndíj elosztására 

előterjesztetett szempontrendszert.  Az objektív pontszámításon alapuló szempontrendszer 

meghatározza a 2013. IV. negyedévre érvényes ösztöndíj-felosztási javaslatot, amelyet a MESZ 2013. 

október 3-án 14.00-ig lead a MOB felé. Felelős: főtitkár. A MESz a szövetségi forrásokból kiegészítő 

támogatási rendszert hoz létre, amelyre vonatkozó felosztási javaslat kidolgozásra kijelöli Ficsor 

László szakmai vezetőt. 

 

13/10/02/12. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazat és 1 tartózkodás (Bártfai M) mellett elfogadta, hogy a következő 

ülésen együtt értékeli a szövetségi kapitány tevékenységét:  

- a 2013. évi beszámoló: az éves eredmények és szakmai munka értékelése  

  (milyen területen történt előre lépés) 

- az előre tekintő Rio2016 szakmai koncepció és 2014 felkészülési terv elfogadása 

 (Rio-ig tartó mérföldkövek, szakmai és mentális felkészítés) figyelembe vételével.    

 

13/10/02/13. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az előterjesztésre került 

sportruházat beszerzést jutalmazási céllal, 55 fő részére, 1,1 millió forint költség-kerettel. 

 

13/10/02/14. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elhatározta, hogy az utánpótlás szövetségi 

kapitányi posztra érkezett pályázatok értékelésére 3 tagú bizottságot állít fel: Kokas Péter vezető, 

Bártfai Márton, Petrity Rudolf. 

 

13/10/02/15. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a FISA orvosbizottsági konferencia kapcsán a 13/07/31/07.számú határozatától 

való kivételt nem támogatja. Az orvosbizottsági konferencián való részvételre vonatkozó 

előterjesztést az elnökség 1 igen (Szántó É), 3 nem (Bártfai M, Petrity R, Nagy Cs.) szavazattal, 3 

tartózkodás mellett nem hagyta jóvá. 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elhatározta, hogy 2014-re a költségvetés tervezése 

folyamán előre meghatározza a 2014-ben erre a célra felhasználható forráskeretet. 



 

 

 

 

 

13/10/17/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt 

jegyzőkönyv-vezetőnek. 

 

13/10/17/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a 6 igen és 2 tartózkodás (Bártfai M, Cseh O.) mellett megválasztotta Bártfai 

Márton és Cseh Ottó elnökségi tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére. 

 

13/10/17/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat plusz egy napirend 

felvételével: SportXXI minihajó projekt 

1. Előző ülés határozatainak végrehajtása,  az előző ülés óta történt események  

2. A 2 millió Ft-ot meghaladó kötelezettség-vállalások elnökségi jóváhagyása  

3. MESz éves költségvetésének  módosítása 

4. Szövetségi iroda  működése 

5. Utánpótlás szövetségi kapitányi pályázat értékelése 

6. Szakmai terv és koncepció 

7. Együttes értékelés (beszámoló és terv) 

8. 2014. évi versenynaptár 

9. Létesítményfejlesztés 

10. Műhelytámogatások és edzői támogatások rendszere 

11. Sirály csónakház üzemeltetése 

12. Média és sajtó megjelenési stratégia és struktúra 

13. Sport XXI Minihajó projekt/pályázat jóváhagyása  

14. Tájékoztató az őszi klubtalálkozó  programjáról  

15. Jeunesse Kupával és a 2016-os EB pályázattal kapcsolatos tájékoztató 

 

13/10/17/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta Danó Károly pályázatát a MESZ által az 

utánpótlás szövetségi kapitány és Héraklész sportági koordinátor posztra kiírt álláshelyre, Danó 

Károly urat megválasztotta Utánpótlás Szövetségi Kapitánynak. A megbízatás határozatlan időre, 

visszahívásig érvényes. 

 

13/10/17/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal elfogadta a főtitkár az előző elnökségi ülés határozatainak 

végrehajtásáról szóló beszámolóját. 

 

13/10/17/06. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Nagy Cs.) mellett elfogadta a 2 millió Ft-ot 

meghaladó hajó és egyéb beszerzések előterjesztési sarokszámait azzal, hogy 10 %-os mozgásteret 

határoz meg a sportágfejlesztési szerződés által megengedett feltételek mellett. Az elnökség 

megállapította, hogy az előterjesztésre került egyéb kötelezettségvállalások - Vidék bajnokság 

pályabérlet, Országos Bajnokság pályabérlet, VB repülőjegyek - korábban már jóváhagyásra kerültek. 

 

13/10/17/07. számú elnökségi határozat 

 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ költségvetésének a 

sportágfejlesztési költségtervhez igazított előterjesztését azzal 

-hogy külsős jogi iroda állásfoglalása alapján kerül sor a MESZ 2013. évi költségvetés 

módosítására, 

az elfogadott előterjesztést az elnökség önmagára érvényes kötelező limitációként kezeli és elrendeli 

e szerinti végrehajtását mínusz 27 millió Ft értékben a költségvetés egyensúlyban tartásának 

érdekében. 

 

13/10/17/08. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 3 tartózkodás mellett ( Nagy Cs., Kokas P., Simon G.) elfogadta, hogy dr. 

Simon Gábor ügyvédi irodája a MESZ folyó ügyeinek figyelésével és kezelésével segítse a szövetség 

munkáját. 

 

13/10/17/09. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem (Nagy Cs.) és 2 tartózkodással (Regényi T, Cseh O.) elfogadta a 

szakmai vezető 2013. évi szakmai beszámolóját és a 2014. évi felkészülési tervét, valamint a Rio 2016 

sportági szakmai programját. 

 

13/10/17/10. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ Utánpótlás-fejlesztési Bizottsága 

által tett javaslatot és az előterjesztésben szereplő 10 sportegyesület részére biztosítja a Sport XXI 

Minihajó Programban a pályázati feltételek szerint meghirdetett támogatást, feltétel a 

tartozásmentesség, amit a saját célú beszerzési igazolással együtt a sporteszközök átvétele előtt 

igazolni szükséges.  

Fedezet: Sport XXI. program 2013-as költségvetésében a Mini hajó projekt fejezetben szereplő 

összeg. 

Felelős: Szlatényi György főtitkár 

Határidő: 2013. December 31. 

 Egyesület Kapcsolattartó email haj

ó 

pár 

lapá

t 

1 Bajai VSC Nagyné 

Rancsovics 

Edina 

 1 1 



 

2 Csepel Evezős Klub Pickermann 

Zsolt 

csepelevezosklub@gmail.c

om 

1 1 

3 Győri Vízügy-Spartacus EK Bártfai Márton viziloci@t-online.hu 1 1 

4 Danubius NHE    1 1 

5 Csongrádi VSE Kincses István csvse1981@index.hu 1 1 

6 Mosonmagyaróvári VE Nagy Gábor mvse1993@t-online.hu 1 1 

7 Kalocsai SE Kőszegi Ferenc kalocsaise@freemail.hu 1 1 

8 Szolnoki Sportcentrum  Szabó 

Annamária 

 1 1 

9 MTK Tompos Péter tompos.peter@kvk.uni-

obuda.hu  

1 1 

10 Vác VEC Rapcsák Károly vvec@digitalvac.hu 1 1 

 

13/10/17/11. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen, 1 nem (Szántó É.), 1 tartózkodás (Cseh O.) mellett támogatja a 

Pesterzsébeti Vízi bázison (Sirály-telep) kialakítandó projekt terveinek egy 75 nm –es irodai részel 

történő bővítését a MESZ irodák részére. 

 

13/10/17/12. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta és elvi szinten támogatja a Pesterzsébeti 

Vízi bázison (Sirály-telep) kialakítandó projekt – az irodai kiegészítést is magában foglaló - előzetes 

látvány és funkcióterveit, valamint támogatja, hogy a 2013-2014. évi MESZ létesítményfejlesztési 

program megvalósításához az elkészült tervek kerüljenek benyújtásra az NSK felé. 

 

13/10/21/01/1E. számú elnökségi határozat 

 A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja, hogy amennyiben egyéb egyesületi érdeklődés 

nem érkezik magasabb áron 2013. október 27-ig, az F31CA6DF gyári számú Filippi 4x/4- hajót 

2.150.000 Ft bruttó áron 2013. november 1-én értékesíti a Szegedi Vízisport Egyesület részére azzal, 

hogy a vételár a szerződéskötéssel egy időben esedékes. 

 

13/11/14/01/E. számú elnökségi határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége meghatározza, hogy a szövetség nevében mindenkori 

törvényes képviselőjén kívül az edzőképzéssel, az edzőoktatással, az evezés sportág egyéb 

sporttudományi területével kapcsolatban a Semmelweisz Egyetembármely tisztségviselője – 

munkatársa felé, a mindenkori szövetségi kapitány és a mindenkori szakmai alelnök  

- az adott ügy jelentőségétől függően  az edző bizottság és az elnökség véleményének 

megkérdezése, és azonos álláspont képviselete mellett -jogosult nyilatkozat tételre. 

Az elnökség 8 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta. 

 

13/11/21/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt 

jegyzőkönyv-vezetőnek. 
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13/11/21/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége a 8 igen és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Danó Károlyt és Matheisz 

Józsefet a jegyzőkönyv hitelesítésére 

 

13/11/21/03. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, elfogadta a napirendi pontokat. 

Napirendi  pontok 

1. Előző ülés határozatainak végrehajtása, az előző ülés óta történt események 

2. 2013. évi beszámoló előkészítése, valamint az éves beszámoló készítés időütemezésének 

jóváhagyása 

3. Jeunesse Kupával és a 2016-os EB pályázattal kapcsolatos határozat 

4. Sport XXI 2014. évi programja 

5. TF ügye 

6. Sportág fejlesztési támogatások és projektek az ezzel kapcsolatos feladatok – végrehajtása 

7. Az esztergomi edzői fórum tájékoztatója 

8. Szakmai beszámoló a FISA felnőtt edzői konferenciáról 

9. MESZ sportolói és edzői kiegészítő juttatások rendszere 

10. Média és sajtó megjelenési stratégia és struktúra 

11. Végleges 2014. évi versenynaptár a sportXXI. és a szabadidős programokkal 

12. A 2013. sportágfejlesztési program, kiegészítő műhelytámogatások 

13. A versenyszabályzat módosítás jóváhagyása 

14. Oxford VIP programmal kapcsolatos beszámoló 

15. Sirály csónakház üzemeltetési beszámolója a téli állagmegőrzési feladatok 

16. A sportági népszerűsítő programok: 

17. ergométer helyszín, roadshow 

18. Dunai regatta 

19. Május 1 

20. Augusztus 20 

21. sportnapok, futónapok 

22. balatoni tízüléses programok 

23. Erzsébeti vízi-bázis- és létesítmény fejlesztési tervek, önkormányzati megállapodás előkészítése 

24. 2014. költségvetés előkészítése, valamint a 2014. I. félévi projekttervek jóváhagyása 

25. Tájékoztató a téli klubtalálkozó előkészítéséről 

26. Az év végi rendezvények: 

27. Díjkiosztó gála januárban, illetve a sajtótájékoztatóval és a 120 éves hagyományok 

felelevenítésével, a díszközgyűlés helyett tervezett veterán vacsora 

28. Fegyelmi és Etikai Bizottság döntésének jóváhagyása 

29. Hátralévő programok, következő ülés egyeztetése, évadzáró vacsora 

 

13/11/21/04. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (dr. Kokas Péter) elhatározta egy 

munkabizottság felállítását, amely a kommunikációs stratégia elkészítését vállalja magára, továbbá 

jóváhagyja Szegő Tibor szerződésének csökkentett tartalommal való meghosszabbítását határozott 

időtartamra 2014. február 28-ig.   A munkabizottság tagjai: Ecsedi Ákosné, Nagy Csaba, Cseh Ottó, 

Szántó Éva vezetésével. 

 

 

 

13/11/21/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Nagy Csaba, dr. Kokas Péter) elfogadta a 

Sirály Csónakház nyári üzemeltetési beszámolóját, valamint a téli üzemeltetési időszakra vonatkozó 

előterjesztést. 

 

13/11/21/06. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy a 2014. évi Ergometer bajnokság 

helyszíne Győr városa legyen. 

 

2013. november  

 

13/11/28/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt 

jegyzőkönyv-vezetőnek. 

 

13/11/28/02. számú elnökségi határozat 

Az Elnökség 4 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy az Országos 

Bajnokságon induló klubok mindegyike alanyi jogon kap 100-100 ezer forintot a műhelytámogatási 

keretösszegből. Továbbá az alábbi szavazatarányokkal támogatta, illetve elutasította az alábbi klubok 

támogatását: 

Kunszentmárton:  6 igen szavazattal elfogadva 

Balatonföldvár:  5 igen szavazattal, 2 ellenében elfogadva 

Tata:   3 igen, szavazattal,4 ellenében, 1 tartózkodás mellett elutasítva 

Sopron:   7 igen szavazattal elfogadva 

Pethő Intézet:  7 nem szavazattal elutasítva 

Arrabona:  6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva 

Soroksár:   1 igen szavazattal, 3 ellenében, 3 tartózkodás mellett elutasítva 

Egis   1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasítva 

Hungarocontrol  1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasítva 

Telekom DSK  1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasítva 

Hattyú   1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett elutasítva 

Így összesen 29 egyesület kap egységesen 100.000 HUF-ot. 

Továbbiakban elnökség 6 igen szavazattal egyhangúan elhatározta, hogy a műhelytámogatás összegének fennmaradó 74%-

ból 26% létszám alapján, 24%-24% pedig a hazai- és nemzetközi eredményesség alapján kerül kiosztásra 

 

 

13/11/28/03. számú elnökségi határozat 



 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta elosztásáról a szövetségi kapitány által 

kidolgozott a sportolói ösztöndíjak kiszámítását leíró elveket. 

 

13/11/28/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta az edzői fórumon jelölt három személyt 

(Mácsik Miklós, Lőrincz Attila, Alföldi Zoltán), valamint saját hatáskörében delegálja Danó Károlyt és 

Petrity Rudolfot az utánpótlás bizottságba, jóváhagyta továbbá Mácsik Miklós bizottsági elnöki 

tisztségét. 

 

2013. december  

 

13/12/18/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamást jegyzőkönyv-

vezetőnek.  

 

13/12/18/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Bártfai Márton úr elnökségi tagot 

és Ficsor László szövetségi kapitányt a jegyzőkönyv hitelesítésére.  

 

13/12/18/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat:  

1. Előző ülés határozatainak végrehajtása, az előző ülés óta történt események  

2. A 2014 I. félévi sportágfejlesztési program költségterve jóváhagyása  

3. A 2014-es versenynaptár módosítása, véglegesítése  

4. A 2013. évi támogatások felhasználása, az elszámolások állása és szövetség pénzügyi helyzete  

5. Média és sajtó megjelenési stratégia és struktúra előterjesztése  

6. Versenyszabályzat módosítása  

7. A MESz adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata, szabályozása  

8. Jeunesse Kupa és a 2016-os EB pályázat  

9. Tájékoztató a felnőtt válogatott 2013. év III. és IV. negyedévi felkészüléséről, programjairól  

10. Oxford VIP programmal kapcsolatos beszámoló  

Egyebek1 – Versenyzői bizottsággal kapcsolatos előterjesztés  

Egyebek2 – Edzőbizottság és a Duna Sport Klub levél ügye  

 

13/12/18/04. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Cseh O.) mellett elfogadta a szövetségi kapitány 

által  

előterjesztett, a MESZ sportolói és edzői juttatások hatályos szabályzatának megfelelő, 2013. 

november 1 –től 2014.  

január 31-ig érvényes MESZ sportolói és edzői juttatásokat, amely a kiemelt sportágak 

sportágfejlesztési támogatása  



 

MESZ részére történő jóváírását követően kerülhet teljesítésre. A végrehajtásért felelős: a MESZ 

főtitkára.  

 

13/12/18/05. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az előző elnökségi ülés határozatainak 

végrehajtásáról szóló főtitkári beszámolót. 

 

13/12/18/06. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta a műhelyek támogatására nagyobb 

hangsúlyt fektető, a 2014. év első félévi sportágfejlesztési programok előzetesen megtárgyalt 

költségterveit.  

 

13/12/18/07. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége Takács Bence úr meghallgatását követően 8 igen szavazattal egyhangúan 

meghatározta, hogy a korábban felállított adhoc bizottság (Szántó Éva, Nagy Csaba, Cseh Ottó és 

Ecsedi Ákosné), valamint Takács Bence úr közreműködése által előterjesztésre kerülő kommunikációs 

és marketing stratégia új határideje a MESZ januári elnökségi ülése. 

 

13/12/18/08. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Főtitkár úr beszámolóját a 2013. évi 

támogatások felhasználásáról és a MESZ pénzügyi helyzetéről azzal a kiegészítéssel, hogy a Sport XXI. 

program esetében a feltüntetett összegek aktualizálása szükséges. 

 

13/12/18/09. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az adatkezelésre vonatkozó szabályokat, 

amely a MESZ Igazolási, átigazolási és nyilvántartási szabályzatában „Adatkezelési elvek” alfejezet 

alatt kerül elhelyezésre. Az új egységes szerkezetű Igazolási, átigazolási és nyilvántartási szabályzat az 

alábbi alfejezettel bővül:   

1) A MESZ a sporttörvényben előírt kötelezettséginak teljesítése, valamint a MESZ alapszabályában 

meghatározott feladatainak ellátása érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:  

-tagok, egyesületek nyilvántartása (nem természetes személyek)  

-sportolók nyilvántartása  

-válogatott kerettag versenyzőkkel kapcsolatos adatok  

-versenybírók  

-sportszakemberek  

-versenyek, versenyeredmények  

2) A versenyek-versenyeredmények közérdekű adatok, azokat a MESZ közzéteszi, azokba bárki 

korlátozás nélkül betekinthet.  

A MESZ a versenyekre és versenyeredményekre vonatkozó adatokat 10 évig visszamenőleg tart 

nyilván.  

3) A tagokra, sportolókra, válogatott kerettag versenyzőkre, versenybírókra, sportszakemberekre 

vonatkozó adatok nem nyilvános adatok, azokat biztonságosan kell kezelni, csak a 1) -ban 



 

meghatározott célra lehet felhasználni, más személynek átadni az érintett hozzájárulása nélkül 

(kivéve hatóság erre vonatkozó jogerős megkeresése) nem lehetséges,  

a betekintés csak arra vonatkozó jogos indok mellett kizárólag feljogosítás (főtitkár, elnök, elnökség) 

esetén lehetséges, jogosulatlan betekintést, vagy használatot erre utaló jel esetén jelenteni kell.  

4) Az adatok szolgáltatására vonatkozó igény esetén az érintett beleegyezését kell kérni:  

-tagsági nyilvántartásba vétel esetén  

-sportolói regisztráció esetén  

-versenybírói regisztráció esetén  

-sportszakember regisztráció esetén  

-a regisztrációt követően egyéb személyes adatkérés esetén (pl válogatott kerettag sportolókra 

vonatkozó adatok  

(testtömeg, magasság, stb)  

5)A MESZ alkalmazottainak a nyilvántartások kezelésénél körültekintően, a természetes személyek 

érdekét figyelembe véve kell eljárni. A személyekre vonatkozó adatokból az adott feladat 

elvégzéséhez szükséges mennyiségű és típusú adatot szabad a nyilvántartásból lekérdezni, letölteni, 

feldolgozni. (pl. egyesületi címlista készítése esetén az egyesület nevének, címének, 

telefonszámának, kapcsolattartó elérhetőségének adatai szükséges és elégséges adatok, azokon 

kívüli kívül egyéb az együttműködést segítő adatok pl. bankszámlaszám, egyéb email címek, 

magántelefonszámok, stb. adatok nem tekintendők szükséges adatoknak.)  

Az adatkezelés megsértése esetén a jogsértő tevékenységet végzőt felelősségre kell vonni.  

6)A MESZ nyilvántartásait évről évre frissíteni kell, az időközben a kilépő, illetve a nyilvántartásban 

nem indokoltan tárolt adatokat törölni kell.  

7)Az érintett kérésére a róla tárolt adatokra vonatkozó téves rögzítés esetén a javítást el kell végezni.  

8)Az adatokkal kapcsolatban bármilyen igényre kizárólag az adatot szolgáltató személyeknek, illetve 

annak a személynek van joga, akire az adat vonatkozik. 

 

13/12/18/10. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Bártfai M., Cseh O.) mellett elfogadta a MESZ 

Szervezeti és Működési Szabályzat alábbi módosítását:  

 Az SZMSZ 14/B§ (11) pontja törlésre kerül.  

 Komment: a versenyszabályok módosítására nem csak a versenybíró bizottság tehet javaslatot 

 

13/12/18/11. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, hogy az új versenyszabályzat 

jóváhagyását elhalasztja azzal, hogy  

- az új versenyszabályzatot 2014. január 31-ig hatályba kell léptetni és ki kell hirdetni az 

egyesületeknek, sportszakembereknek közvetlenül, valamint a weboldalon,  

- az új versenyszabályzatot jóváhagyás előtt a bizottságok részére véleményeztetési céllal el kell 

juttatni,  

- a MESZ felkéri a versenybíró bizottságot, hogy a bizottságoktól és az elnökségi tagoktól érkező 

visszajelzéseket követően biztosítsa a végleges módosított előterjesztésre kerülő új 

versenyszabályzat konzisztenciáját.  

 



 

13/12/18/12. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 nem (Szántó É.), 1 tartózkodás (Kokas P.) mellett elfogadta a 2014. évi 

Magyar Bajnokság időpontjának megváltoztatását.  

Az utánpótlás Országos Bajnokság, valamint a „masters” Országos Bajnokság új időpontja: 2014. 

július 11-13, helyszíne:  

Szeged, Gróf Széchenyi István Olimpiai központ.  

A felnőtt Országos Bajnokság időpontja és helyszíne nem változik: 2014. szeptember 5-7, Szeged, 

Gróf Széchenyi István  

Olimpiai központ. A felnőtt Országos Bajnokság a Diákolimpiával (2014. szeptember 6-7) együtt kerül 

megrendezésre. 

 

13/12/18/13. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen, 1 tartózkodás (Nagy Cs.) mellett elfogadta a 2014. évi Vidékbajnokság 

időpontját.  

A 2014. évi Vidékbajnokság időpontja: 2014. június 28-29, helyszíne Velencei tavi evezős pálya, 

Sukoró.  

 

13/12/18/14. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás (Bártfai M.) mellett elfogadta a dr. Simády nemzetközi 

regatta és emlékverseny időpontját. 

A 2014. évi dr. Simády nemzetközi regatta és emlékverseny időpontja: 2014. május 3-4, helyszíne: 

Szeged, Gróf Széchenyi István Olimpiai központ.  

 A dr. Simády regatta a legkésőbb 2014. január 31-ig kidolgozandó (versenykiírás) bővített 

tartalommal (utánpótlás versenyszámok) kerül megrendezésre.  

 

13/12/18/15. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan maghatározta a 2014. évi versenykiírások 

határidejét: 2014. január 15.  

A MESZ által megrendezésre kerülő versenyek kiírásait a MESZ szakbizottsága készíti el, a határidőre 

történő elkészítésért felelős: a MESZ főtitkára.  

A sportegyesületek által megrendezésre kerülő versenyek kiírására a MESZ újabb a határidőre (2014. 

január 15.) vonatkozó emlékeztetőt küld a sportszervezetek részére. A határidő betartása fontos 

feltétele a versenynaptárban a versenyrendezési jog fenntartásának.  

 

13/12/18/16. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyja, hogy Székely Balázs sporttárs ügyével 

kapcsolatban javasolt etikai eljárás kérdésben megismételt elektronikus határozathozatalra kerül sor 

december 23-án.  

 

13/12/18/17. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyja az edzőbizottság vezetőjét Szierer János 

úr személyében.  



 

 A MESZ elnöksége 4 igen, 2 nem (Regényi T., Bártfai M.), 1 tartózkodás (Matheisz J.) mellett 

jóváhagyta dr. Kokas Péter szakmai alelnök úr szavazati jog nélküli edzőbizottsági tagságát. 

 

13/12/30/01/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnökségének döntése szerint a sportági kiemelt edzők a MOB KEP programba 2014.02.01-
12.31 időszakra: Ficsor László, Molnár Dezső, Rapcsák Károly. MOB tájékoztatása azonnal. 
 

13/12/30/02/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége elhatározza és felkéri a MESZ etikai és fegyelmi bizottságát, hogy az előterjesztés 

alapján Székely Balázs sporttárs ügyében folytassa le az eljárást. 

Szavazati arány: 5 igen (Bártfai M., Regényi T., Mathesiz J., Simon G., Szántó É.), 3 nem (Nagy Cs., 
Cseh O., Petrity R.) Kokas Péter nem szavazott. 
 

13/12/30/03/E. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége   támogatja, hogy Székely Balázs sporttárs az Edző bizottság tagja legyen. 
Szavazati arány: 3 igen (Nagy Cs., Cseh O., Petrity R.), 5 nem támogatom  (Bártfai M., Regényi T., 

Matheisz J., Simon G., Szántó É.) Kokas Péter nem szavazott 

A MESZ elnöksége a szavazást követően nem támogatja Székely Balázs edzőbizottsági tagságát. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


