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13/11/28/01. 

számú 

elnökségi 

határozat 

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

vezetőnek. 

13/11/28/02. 

számú 

elnökségi 

határozat 

Műhelytámogatások elosztásának elveiről 
A MESZ elnöksége 4 igen szavazattal, 1 ellenében, 1 tartózkodás mellett elfogadta, hogy a kiemelt sportágak 2013. évi 

támogatási szerződése keretében a „Sportági Műhelyek támogatása” című fejezetben rendelkezésre álló támogatás 

elosztásánál a támogatásra javasolt egyesületek egyesületenként egyenlő arányban 100-100 ezer forint összegű 

támogatásra jogosultak. A támogatásra javasolt egyesületek meghatározásának alapja a Magyar Bajnokságon történő 

részvétel az alábbi módosításokkal: 

Kunszentmárton DSE: 6 igen szavazattal elfogadva 

Vízisport és Vitorlás SE  

Balatonföldvár:  5 igen szavazattal, 2 ellenében elfogadva 

Tata Tóvárosi VSE:  3 igen szavazattal, 4 ellenében, 1 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Garabonciás DSE:  7 igen szavazattal elfogadva 

Pethő Intézet EK:  7 nem szavazattal nem került elfogadásra 

Arrabona EK:  6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadva 

Soroksári EK:  1 igen szavazattal, 3 ellenében, 3 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Egis SE   1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Hungarocontrol SE  1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Telekom DSK  1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Hattyú VSE  1 igen szavazattal, 4 ellenében, 2 tartózkodás mellett nem került elfogadásra 

Ezáltal a rendelkezésre álló támogatásból 2.900.000 Ft 29 egyesület között egyenlő arányban kerül felosztásra.  

 

Továbbiakban a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elhatározta, hogy a műhelytámogatás összegének 

fennmaradó 74%-ból  

• 26% (kerekítés figyelembe vétele mellett) a létszám (az EVAP rendszerben 2013. évre minden, a magyar 

bajnokságon részvételre jogosító regisztrációval rendelkező sportoló) alapján, és 

• 24% - 24% pedig a hazai- (magyar bajnokság) és nemzetközi eredményesség alapján kerül felosztásra. 

Az elosztás elveinek kialakítására az egyesületek véleményének meghallgatása alapján került sor. 

  

13/11/28/03. 

számú 

elnökségi 

határozat 

Sportolói és edzői ösztöndíjak elosztásának elvei 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a MESZ sportolói és edzői juttatások feltételeire és az 

elosztás elveire előterjesztett javaslatot. A MESZ sportolói és edzői juttatás feltétele és elosztási elve a Gerevich 

ösztöndíj elosztásának elveivel együtt közös szabályzatban kerül megállapításra. 

A szabályzat alapján 2013. november 1 –től 2014. január 31-ig a kiemelt sportágak 2013. évi támogatási szerződése 

keretében a „Versenysport fejlesztése” című, valamint a „Rio 2016 program” című fejezetekben rendelkezésre álló 

támogatásból összesen 2.900.000 Ft kiegészítő juttatásban részesülhet 7 sportszakember és 18 sportoló a támogatás 

MESZ részére történő jóváírását követően.  
  

13/11/28/04. 

számú 

elnökségi 

határozat 

Az utánpótlás bizottság tagságáról 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan jóváhagyta az edzői fórumon jelölt három személyt (Mácsik Miklós, 

Lőrincz Attila, Alföldi Zoltán) a MESZ utánpótlás fejlesztési bizottsága tagjának, valamint saját hatáskörében delegálja 

Danó Károlyt és Petrity Rudolfot bizottsági tagként az utánpótlás bizottságba, továbbá jóváhagyta a bizottság vezetője 

tisztséget Mácsik Miklós úr személyében. 

 


