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2. oldal 
 

  
14/07/09/01. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Jegyzőkönyvvezető 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal  ( Regényi T., Nagy Cs., Kokas P., Szántó É., Petrity R.) egyhangúan megválasztotta 
Bene Viktóriát jegyzőkönyv-vezetőnek. 

14/07/09/02. 
számú 
elnökségi 
határozat 

Jegyzőkönyv hitelesítő 
A MESZ elnöksége  5 igen szavazattal  ( Regényi T., Nagy Cs., Kokas P., Szántó É., Petrity R.) egyhangúan  a jegyzőkönyv 
hitelesítésre Nagy Csabát és Petrity Rudolfot választotta. 

  
14/07/09/03 
számú 
elnökségi 
határozat 

Napirendi pontok elfogadása 
A MESZ elnöksége  7 igen szavazattal  ( Regényi T., Nagy Cs., Kokas P., Szántó É., Petrity R., Cseh O., Simon G.) 
egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 
1. Előző ülés és azóta meghozott határozatok 
2. Szervezet: 

 Megbízott főtitkár bemutatása/bemutatkozása 

 Egyéb szervezeti kérdések: 
o SZMSZ 
o  Edző bizottság választás 
o  Elnökségi ülések időpontjai 
o Bizottság vezetői konferenciák időpontjai 
o Egyesületi kapcsolattartás az elnökségi tagokkal 

3. Sportágfejlesztés: 

 új egyesületek létrehozása 

 Regisztrációk számának növelése, létszámnövelés 

 Nemzetközi versenypálya megvalósításának helyzete 

 MESZ telep jelenlegi helyzete 
4. KSF2 UP fejlesztés egyesületi program 4.900.000 felosztása 
5. KSF2 UP sportszakember program 8.000.000 felosztása 
6. Gazdasági alelnök választása 
7. KSF3 egyesületi létesítményfejlesztés pályázat  
8. Pályázat evezős sportesemények fejlesztésére 
9. Egyéb 

 Coupe de la Jeunesse 2015 
10. Jelölés a FISA Bizottságaiba 

 
  
14/07/09/04 
számú 
elnökségi 
határozat 

2014. évi elnökségi ülések napjai 
A MESZ elnöksége 7 igen szavazattal ( Regényi T., Nagy Cs., Kokas P., Szántó É., Petrity R., Cseh O., Simon G ) 
megszavazta az elnökségi ülések időpontjainak tervezetét 
 

 2014. augusztus 6.    16:00 óra 

 2014. szeptember 17.      16:00 óra 

 2014. október 8.      16:0 óra. 

 2014. november 12.    16:00 óra 

 2014. december 10.     16:00 óra 
 
Bizottságvezetői értekezlet minden második elnökségi ülés előtt 15:00 órakor. 

 
  
14/07/09/05 
számú 
elnökségi 
határozat 

Pályázati kiírás evezős sportesemény fejlesztésére 
A MESZ elnöksége 5 igen szavazattal  ( Regényi T., Cseh O., Simon G., Nagy Cs., Petrity R.) elfogadja a pályázati kiírást 
evezős sportesemény fejlesztésére: 
 
P Á L Y Á Z A T I   K I Í R Á S 
 
evezős sportesemények fejlesztésére 
 
A Magyar Evezős Szövetség zártkörű pályázatot hirdet a sportágfejlesztési programjai keretében hazai evezős 
sportesemények – szabadidős evezős túrák, túra versenyek, vagy túrafordulók – rendezésének támogatására. 
 
Pályázók köre: a MESZ tagszervezetei. 
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Pályázat célja: A pályázat célja az evezés sportág elsősorban szabadidős, túra, amatőr, illetve egyéb (pl. fixüléses, tavi 
evezős, stb.) sportprogramjainak és eseményeinek szélesítése, bővítése, a rendező tagszervezetek költségterheinek 
mérséklése, hozzájárulás ahhoz, hogy a jelenlegi programok nem maradjanak el, illetve tovább bővüljenek. 
 
Pályázat tartalma: egy vagy több tagszervezet által közösen és közvetlenül megvalósított evezős sportági sportesemény 
rendezési költségvetésének támogatása 
A pályázati összeg forrása: A Magyar Evezős Szövetség költségvetése „Egyéb sportágfejlesztési szakmai programok / 6” 
című alfejezete. Megpályázható forrás 0 – 5 millió Ft. 
A pályázati sportesemény megvalósításának ideje: 2014. március 1 és 2014. október 30 között.  
Az elszámolás határideje: 2014. november 15. 
Megpályázható támogatás összege: sporteseményenként minimum 100 ezer forint, maximum 1 millió forint bruttó 
összeg. 
 
Pályázaton való részvételi feltételek: 

 egy tagszervezet más tagszervezettel együtt, vagy önállóan egy sporteseményre pályázhat 

 a pályázó tagszervezet legalább 10 regisztrációval rendelkezik a MESZ nyilvántartásában 

 a sportesemény résztvevői száma (az adott távot teljesítők): a MESz nyilvántartásában regisztrált fő (amatőr, 
túra, szabadidő, masters, élversenyző, stb) és minimum 5 MESZ tagszervezet regisztrált sportolói részvétele 
mellett, a résztvevők névsorát (név, szül. év, email cím, tagszervezet, aláírás) az elszámoláshoz le kell adni. 

 a sportesemény kifejezetten evezés sportág körébe tartozó sporteseményt jelent: evezős versenyhajó, evezős 
túrahajó, vagy fixüléses evezős hajók részvételével. 

 a sportesemény részletes bemutatása tartalommal (helyszín, időpont, résztvevők, rendező, egyéb részletek) és 
részletes bruttó költségtervvel, a sajáterő feltüntetése mellett 

 a MESZ nem köteles minden pályázatot értékelni, az eredményes pályázatok száma: 1-6 

 nyilatkozat arról, hogy a tagszervezet tudomásul veszi, hogy a sportesemény elmaradása, vagy a minimális 
létszám el nem érése esetén a támogatás visszavonásra kerül, a már kifizetett támogatást, vissza kell fizetni 

 nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról 

 a rendezvénye teljes költsége, a pályázott költségen kívüli rész forrásának bemutatása 

 igazolás arról, hogy a tagszervezetnek a MESZ felé a pályázat benyújtásának időpontjában nincs rendezetlen 
tartozása, valamint köztartozás mentesség igazolása 

 felhasználási cél bemutatása, pályázható felhasználási célterületek: vízfelület bérlése, engedélyek, versenybírói 
vagy szervezői díjak, motoros kíséret, felügyelet, érmek, hangosítás, egyéb a rendezvénnyel összefüggő 
eszközbérlés, egyéb a rendezvénnyel szorosan összefüggő szolgáltatás: pl. időjárás előrejelzés, mentő, irányító 
vagy jelzőeszköz (bója) bérlése. 

 évek óta ismétlődő sportesemény esetében kérjük a pályázatban röviden ismertetni a sportesemény 
történetét, az korábbi eseményeken a részvevők számát 

 rövid utalás az esemény hatására, mily a jelentősége az evezés sportág fejlesztése szempontjából 

 az eredményes pályázatok esetében a jóváhagyott célra és összeghatárig a MESZ nevére szóló Sztv. szerinti 
számviteli bizonylattal kell elszámolni. Ha a MESZ az értékelésnél %-os támogatást határoz meg, akkor az 
elszámolás a meghatározott % alapján történik 

 Azokkal a sporteseményekkel lehet pályázatot benyújtani, amelyek a MESZ-től 2014. évben egyéb formában 
más támogatásban nem részesülnek. 

A pályázat elbírálásánál, és a támogatási volumen meghatározásánál figyelembe vételre kerül: 
- a határidőre beérkezett és érvényes pályázatok száma, a pályázati célhoz kötöttsége 
- a pályázati célkitűzések, a programok jellege és tartalma 
- elsősorban szabadidő versenyprogramok, túraversenyek, túrafordulók, fixüléses programok, egyéb evezős 

sportversenyek 
- a programok országos, illetve regionális jellege 
- a részt vevő sportolók, személyek, tagszervezetek száma 
- a sportesemény beharangozása, kommunikációja 
- a sportesemény rangja és színvonala  
- a beruházás hatása a sportág fejlődésére  

 
Pályázat beadásának határideje: 2014. július 16.   
 
A pályázat beadási helye : Levélben a szövetség címére – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3., elektronikus levélben az 
info@hunrowing.hu címekre.  
A levélben feladott pályázatoknál a beérkezés napját kérjük figyelembe venni (2014.  július 20.) 
A beadott pályázatokról a MESZ elnöksége 15-30 munkanapon belül dönt. A nyertes pályázókat a MESZ elektronikus 
levélben a döntést követően haladéktalanul értesíti. 
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