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2. oldal 
 

  
14/06/03/01. 
számú 
elnökségi 
határozat 

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

14/06/03/02. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
A MESZ elnöksége  6 igen szavazattal egyhangúan  a jegyzőkönyv hitelesítésre Simon Gábort és Cseh Ottót választotta. 

  
14/06/03/03 
számú 
elnökségi 
határozat 

Napirendi pontok elfogadása 
A MESZ elnöksége  6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendet pontokat. 
1. 2014.év Európa Bajnokság – Belgrád értékelés 
2. 2015. évi CDJ 
3. Heraklész-keret 2014. 
4. MOB műhelytámogatás 2014. 
5. Nemzetközi versenyek – támogatási elvek 2014. 
6. Gavirate – para evezés 
7. Alelnökök 
8. MESZ SzMSz 
9. 2014. évi OB kiírás 
10. MESZ Versenyszabályzat 
11. KSF2 döntések 
12. KSF3-4-5 beadvány 
13. Fejlesztési programok és sportlétesítmények 
Egyebek 

 
  
14/06/03/04 
számú 
elnökségi 
határozat 

CdJ 2015 szervezésének folytatása 
A MESZ elnöksége 3 igen szavazattal  ( Regényi T., Simon G., Bártfai M.) 1 nem szavazattal (Nagy Cs.) 2 tartózkodás 
(Cseh O, Petrity R.) mellet megerősítette, hogy a MESZ folytatja a 2015. évi CdJ szervezését az alábbi kiegészítéssel. 
 
A MESZ 5 tagú szervező bizottságot állít fel a MESZ képviselője, az NSK képviselője, az EMMI képviselője, Szeged város 
képviselője, és a megbízott szervező iroda képviselője részvételével. 
 
A CDJ szervezésére a MESZ külső szervező partner fog felkérni. 
 
A MESz részéről 1 fő a szervezéssel kapcsolatos feladatokat megbízás keretében fogja ellátni. 
 
Az elnökség felkéri Szántó Évát, hogy 2014. június 10-ig készítsen írásban jelentést az eddigi előkészületekről. 

  
14/06/03/05 
számú 
elnökségi 
határozat 

Héraklész  Csillag keret 2014.-2015. évre 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal (Petrity R., Matheisz J., Regényi T., Simon G., Bártfai M.)  1 nem szavazattal (Cseh 
O.) és egy tartózkodás (Nagy Cs.) mellett az előterjesztésben foglalt Héraklész Csillag kerettagok névsorát a 2014. évre 
elfogadja. 
 

2014. évi "Csillag program" keret       

  Név Egyesület Szak Év Klubedző 

1 
Pétervári M 
Bendegúz Budapest Evezős Egylet X 1993 Molnár Zoltán 

2 Papp Gergely Budapest Evezős Egylet X 1993 Molnár Zoltán 

3 Matyasovszki Dániel 
Szegedi Vízisport 
Egyesület ksX 1992 Szierer János 

4 Gyimes Krisztina 
Danubius Nemzeti Hajós 
Egylet X 1992   

5 Vallyon Bence 
Tisza Evezős Egylet Sport 
Iskola ksB 1992 Molnár Dezső 

6 Szigeti Roland 
Győri Vízügy Spartacus 
Evezős Club ksJ 1993 Kiss László 

7 Csányi Péter 
Bajai Spartacus Vízügy 
Sport Club J 1994 Bartos Nándor 

8 Vancsura Bendegúz 
Bajai Spartacus Vízügy 
Sport Club B 1994 Bartos Nándor 
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9 Bene Dorottya 
Danubius Nemzeti Hajós 
Egylet ksX 1994 Karácsony Tibor 

10 Polivka Dóra 
Danubius Nemzeti Hajós 
Egylet ksX 1995 Karácsony Tibor 

 
A Héraklész Csillag evezős kerettagok MESZ elnökség általi jóváhagyásáról Szlatényi György főtitkár tájékoztatja a 
MOB Héraklész igazgatót (Tóth József urat). 

  
14/06/03/06 
számú 
elnökségi 
határozat 

MOB műhelytámogatás felosztási javaslat  
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a 2014. évi eredményességi műhelytámogatás elosztási 
javaslatot az alábbiak szerint. 
 

A nemzetközi versenyeken a válogatott 
kerettagokat adó sportegyesületek 

JÓVÁHAGYOTT 
KÉSŐBB 

KOMPEZÁLANDÓ 

VVEC 580 000 Ft 10 209 Ft 

SZVE 1 120 000 Ft 26 484 Ft 

BSVSC 900 000 Ft 16 953 Ft 

TEE 870 000 Ft 21 170 Ft 

DNHE 830 000 Ft 15 690 Ft 

CSEK 850 000 Ft 18 548 Ft 

GYVSEK 1 100 000 Ft 23 636 Ft 

FEC 430 000 Ft 13 082 Ft 

KEK 330 000 Ft 10 397 Ft 

MTE 300 000 Ft -56 464 Ft 

BEE 790 000 Ft 15 146 Ft 

CSVSE 300 000 Ft -77 393 Ft 

Arrabona 300 000 Ft 15 836 Ft 

Kalocsai SE 300 000 Ft -53 293 Ft 

  9 000 000 Ft   
 
A MOB 2014. évi eredményességi műhelytámogatás eloszátása jóváhagyásáról Szlatényi György főtitkár tájékoztatja a 
MOB sportigazgatót (Fábián László urat). 
 

  
14/06/03/07 
számú 
elnökségi 
határozat 

A válogatott keretek 2014. évi nemzetközi versenyeken való 
részvételi feltételei 
A MESZ elnöksége 4 igen szavazattal ( Bártfai M., Simon G., Regényi T., Matheisz J.) 1 nem szavazattal (Petrity R.,) egy 
tartózkodás (Cseh O.) mellett elfogadta a felnőtt válogatott „A”, „B”, „C”, Héraklész „Csillag” és „Para” keretek éves 
szakmai program szerinti nemzetközi versenyeiken való részvételi feltételeire, illetve finanszírozására a javaslatot, 
valamint az eredményesség alapján történő arányos juttatásra vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint: 
 
Válogatott keretek: 
 
„A” keret (legjobb, legeredményesebb felnőtt válogatottak), összesen 8 fő versenyző: 
 
Támogatás mértéke:  

 A versenyzők személyi költségeinek 100%-a a KSF 2-3 keret terhére: 
o Az éves felkészülési tervben szereplő a felnőtt válogatottakra vonatkozó nemzetközi versenyek 

szállás, étkezés, utazás, személybiztosítás költsége 

 MESZ versenyköltségek 100%-a a KSF2-3 keret terhére: 
o Csapatvezető 1fő, szövetségi kapitány 1 fő, személy- és hajószállítók 2-2fő, sportegészségügyi 

személyzet (max 2 fő), csapatedzők költsége (1fő / A keretes csapat).  
o Nevezések. Szállás, étkezés, hajó- és személyszállítás, biztosítások megrendelése.  

 
Héraklész „Csillag” keret (legjobb, legeredményesebb U23-as válogatottak), maximum 10 fő versenyző: 
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Támogatás mértéke: 

 A versenyzők személyi költségeinek 100%-a a Heraklész keret terhére, a Heraklész kereten felül az „A”, „B”, 
vagy „C” keretre vonatkozó feltételek: 

o az éves felkészülési tervben szereplő csak az U23-as válogatottakra és nemzetközi versenyekre 
vonatkozik: nemzetközi versenyek szállás, étkezés, utazás, személybiztosítás költsége 

 Az éves felkészülési tervben szereplő egyéb felnőtt nemzetközi versenyekre a „A”, „B” vagy 
„C”válogatottakra vonatkozó feltételek érvényesek  

 MESZ versenyköltségek 100%-a Heraklész keret terhére: 
o Csapatvezető 1fő, szövetségi kapitány 1 fő, személy- és hajószállítók 2-2fő, sportegészségügyi 

személyzet (0 fő), csapatedzők költsége (max 3 fő). 
o Nevezések. Szállás, étkezés, hajó- és személyszállítás, biztosítások megrendelése. 

 
Amennyiben egy válogatott mind az „A”, mind a „Csillag” keret tagja, abban az esetben az „A” keretesekre vonatkozó 
támogatás vonatkozik rá (ha nem U23-as versenyen vesz részt). 
 
„Para” keret (legjobb, legeredményesebb Para sportolók), összesen 2 fő: 
 
Támogatás mértéke: 

 A versenyzők személyi költségeinek 100%-a az MPB támogatás nemzetközi versenyzésre fordítható keret 
terhére, és annak összege erejéig:  

o Az éves felkészülési tervben szereplő a para nemzetközi versenyek szállás, étkezés, utazás, 
személybiztosítás költsége 

 A para sportolók edzői és segítői (maximum a versenyzők létszámáig bezáróan) személyi költségeinek 100%-
a.MPB támogatás nemzetközi versenyzésre fordítható keret terhére, én annak összege erejéig: 

o Az éves felkészülési tervben szereplő a para nemzetközi versenyek szállás, étkezés, utazás, 
személybiztosítás költsége 

 MESZ versenyköltségek 100%-a MPB támogatás nemzetközi versenyzésre fordítható keret terhére, én annak 
összege erejéig: Csapatvezető 1fő, személy- és hajószállítók 1fő, sportegészségügyi személyzet (max 1 fő),  

 
A Para versenyzői kereten felüli további para sportolók, edzőik és kísérőik az MPB támogatás nemzetközi versenyzésre 
fordítható keret terhére, annak erejéig a B keretre vonatkozó feltételekkel, az MPB támogatási kereten felül teljes 
önköltséges hozzájárulással vesznek részt. 
 
„B” keret (felnőtt és U23 „második” vonal), jelenleg 12 fő, mely Héraklész „Csillag” keretes versenyzőket is magába 
foglal*: 
 
* Amennyiben egy válogatott a „Csillag”, és a „B” keret tagja is, abban az esetben a „Csillag” keretesekre vonatkozó 
támogatás vonatkozik rá. 
 
Támogatás mértéke: 

 A versenyzők személyi költségeinek 50%-a, maximum 150.000 Ft a KSF 2-3 keret terhére: 
o Az éves felkészülési tervben szereplő a felnőtt, és/vagy U23 válogatottakra vonatkozó nemzetközi 

versenyek szállás, étkezés, utazás, személybiztosítás költsége 

 MESZ versenyköltségek 100%-a a KSF2-3 keret terhére: 
o Csapatvezető 1fő, szövetségi kapitány 1 fő, személy- és hajószállítók 2-2fő, csapatedzők (max a 

csapatlétszám 30%-a) költsége 
o Nevezések. Szállás, étkezés, hajó- és személyszállítás, biztosítások megrendelése. 

 
Az éves szakmai programban nem szereplő nemzetközi versenyeken a részvétel mind a személyi, mind a 
csapatköltségek tekintetében önköltséges. 
 
A befizetett részvételi hozzájárulásból a 2013/04/28/03 számú korábbi elnökségi határozat értelmében az elért 
eredmény alapján, és a befizetés mértékéig eredményességi visszatérítés kapnak a sportegyesületek. 

 
  I.-VI. helyezés VII-VIII. helyezés IX-XII. helyezés 

Felnőtt világbajnokság 100% 50% 25% 

Felnőtt VB nem olimpiai szám I-III. hely 100% IV-VI. hely 50% VII.-VIII. hely 25% 

Európa-bajnokság 100% 50% 25% 

Európa-bajnokság nem olimpiai 

sz. I-III. hely 100% IV-VI. hely 50% 0% 

U23 világbajnokság 100% 50% 25% 
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„C” keret (tartósan jó eredményeket elérő sportolók, szövetségi kapitányi, és/vagy szakág vezetői javaslat alapján) 
 
Támogatás: 

 A versenyzők és edzőik személyi költségeihez teljes önköltséges hozzájárulással vesznek részt 

 MESZ versenyköltségek 100%-a a KSF 2-3 keret terhére 
 
Támogatással, eredményességi visszatérítéssel kapcsolatos elvek: 
 

1. Minden résztvevő csapattag egyesülete (érintett egyesület, szponzor, egyén, …) határidőig (legkésőbb indulás 
előtt 7 nappal) fizesse be a verseny(ek) személyi költségét. 

2. Azon csapat edzőjének, melyik versenyrészvétel befizetésre kötelezett, verseny részvételi költségét az érintett 
egyesületek arányosan fizessék be. 

3. A kormányos versenyrészvételi költségét, amennyiben a csapat versenyrészvétel befizetésre kötelezett, az 
érintett egyesületek arányosan fizessék be. 

4. Csak döntős (6 csapat) induló esetén az „A” döntőben utolsó(k) -  és 7-12 induló esetén a „B” döntőben 
utolsó(k), és utolsó előtti(ek), számára visszatérítés nem jár. 

5. Az eredményességi visszatérítés, csak a MESZ által jóváhagyott szolgáltatások költségeire és az egyesület által 
befizetett hozzájárulásra vonatkozik. 

6. A Világ-, és Európa-bajnokságon azok csapatok részvételét javasolja a szövetségi kapitány, akiknek reális 
esélyük van az eredményességi célkitűzések teljesítésére. 

 
Az előterjesztés pénzügy hatása és fedezete:  
 
MESZ (verseny)szakmai feladatokra elkülönített összege (MOB, MOB Héraklész Csillag, Kiemelt sportági és MPB 
támogatás), a MESZ részletes szakmai költségvetésében meghatározott összegek betartása mellett, törekedve a 
minőségileg megfelelő, de minél olcsóbb szállás és utazási megoldások lekötésére.  

 
  
14/06/03/08 
számú 
elnökségi 
határozat 

Edzés és versenyszabály megerősítése 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal  ( Bártfai M., Simon G., Regényi T., Matheisz J., Petrity R., Cseh O.) egyhangúan 
jóváhagyja a MESZ versenyszabályzatának módosítását az alábbiak szerint: 
 
25.1. pont:„A versenyeken a lapát tollának az adott egyesület MESZ-nél hivatalosan regisztrált színűre, illetve 
mintázatúra festettnek kell lennie.”  
 
helyébe lép: 
 
25.1. pont:„A versenyeken a lapát tollának az VAGY AZ adott egyesület MESZ-nél hivatalosan regisztrált színűre, 
illetve mintázatúra, VAGY  nemzeti színűre festettnek kell lennie, 

 
  
14/06/03/09 
számú 
elnökségi 
határozat 

KSF programok  
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal (Regényi T., Nagy Cs., Simon G., Petrity R, Matheisz J., Cseh O.)  elfogadta a KSF 3 
program benyújtásra kerülő támogatás-igény tervezetét és  elfogadta a KSF 4-5 programok előzetes költségterveit. 

  
14/06/03/10 
számú 
elnökségi 
határozat 

OTP hitelkérelmi szerződés megkötése 
A MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúan ((Regényi T., Nagy Cs., Simon G., Petrity R, Matheisz J., Cseh O.)  
felhatalmazást  ad a MESZ képviselője részére az OTP Bank Zrt-vel a hitelszerződés megkötésére. 

 


