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2. oldal 
 

  
13/10/02/01. 
számú 
elnökségi 
határozat 
 

Jegyzőkönyv vezető 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal egyhangúan megválasztotta Borbély Tamás – irodavezetőt jegyzőkönyv-
vezetőnek. 

 

  
13/10/02/02. 
számú 
elnökségi 
határozat 
 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
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 

Ügyrend 
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 
 

Ügyrend 
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 

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

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 

  
13/10/02/06. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Tagdíjfizetés 
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 

FISA edzői konferencia határozata 
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. 

  



3. oldal 
 

13/10/02/08. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Létesítményfejlesztés – Római part 
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 szövetség pénzügyi helyzete – kinnlevőségek 
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 

Létesítményfejlesztés – Központi Vizibázis 
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 

Gerevich Aladár ösztöndíj 
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 

Szakmai beszámoló 2013. 
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 

Sportruházat beszerzés 
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 

UP szövetségi kapitány pályázat kiértékelése 

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 

FISA orvosbizottsági konferencia 

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. 

  

 


