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2. oldal 
 

  
13/07/31/01. 
számú 
elnökségi 
határozat 
 

Jegyzőkönyv vezető 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Mátyók Henrietta – irodavezetőt jegyzőkönyv-
vezetőnek. 

 

  
13/07/31/02. 
számú 
elnökségi 
határozat 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
A MESZ elnöksége a 6 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Cseh Ottó és Petrity Rudolf elnökségi tagokat a 
jegyzőkönyv hitelesítésére.  

  
13/07/31/03. 
számú 
elnökségi 
határozat 
 

MESZ augusztus 20-i jubileumi vizifelvonulás 
A MESZ elnöksége a MESZ szabadidősport integrációját segítő családi napi programja keretében támogatja az augusztus 
20-i jubileumi vízi-felvonulás megrendezését, a szervezésre felkéri Sarlós Erzsébetet a rekreáció, túraevezős és 
szabadidőspot bizottság részéről azzal, hogy a szervezőt a támogatásáról biztosítja, továbbá másfél millió forint 
költségkeretet hagy jóvá. Az előterjesztést az elnökség 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett (Bártfai M.) elfogadta 

(Kokas P. nem volt jelen).  
  
13/07/31/04. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Döntés a 120 éves „Jubileumi Díszközgyűlésről 
A MESZ elnöksége a MESZ 120. évfordulójával kapcsolatban a nem támogatta a díszközgyűlés megtartását. A 
díszközgyűlésre vonatkozó előterjesztést az elnökség 2 igen (Nagy Cs., Szántó É.) és 5 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett (Regényi T.) nem fogadta el (Kokas P. nem volt jelen). 
. 

  
13/07/31/05. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Részvétel – felnőtt VB orvosi bizottsági ülés 
A MESZ elnöksége Dr. Kokas Péter nemzetközi utazásnak részben történő finanszírozását nem támogatja. Az utazás 
finanszírozására vonatkozó előterjesztést az elnökség 6 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Szántó Éva, Regényi 
Tamás) nem hagyta jóvá (Kokas Péter nem volt jelen). 

  
13/07/31/06. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Tagfelvétel – Pető Sportegyesület 
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a Pető Sportegyesület jelentkezését, és jóváhagyta a 
tagfelvételi kérelmét a MESZ tagszervezetei közé. 

  
13/07/31/07. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Elnökségi tag – nemzetközi utazás 
A MESZ elnöksége megerősíti a 2012. évi azon elvi határozatát, hogy az elnökségi tagok elnökségi tag mivoltukban nem, 
kizárólag abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha csapatvezető vagy FISA tisztségviselőként vesznek részt 
nemzetközi eseményen. A javaslatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúan támogatta. 

  
13/07/31/08. 
számú 
elnökségi 
határozat 

FISA 2013. évi kongresszus 
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ álláspontját a FISA 2013. évi kongresszus napirendi 
pontjaival kapcsolatban. 

  
13/07/31/09. 
számú 
elnökségi 
határozat 

2013. évi Universiade - költségtérítés 
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi költségtérítési javaslatot a 2013. évi Universiade-
vel kapcsolatban: 
Hajóegység  Eredmény Költségtérítés 
FFks 1x  III. hely  100% 
FF 2x  VI. hely  50% 
FF 2x  VI. hely  50%. 

  

 


