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12/01/26/01. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége támogatja Székely Balázs előterjesztési javaslatát azzal, 
hogy felkéri a MESZ szakbizottságait, hogy vizsgálják meg a Heraklész és Csillag programok 
változtatásairól szóló előterjesztést, és a következő elnökségi ülésre tegyék meg szakmai 
véleményezéssel ellátott javaslatukat írásban. Amennyiben elfogadásra kerül a javaslat, akkor a 
MESZ az NSI felé írásban benyújtja. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/01/26/02. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége elfogadja a 2012. évi utánpótlás felkészülés terv szakmai 
részét, azzal, hogy a hozzá kapcsolódó finanszírozások a 2012. évi költségvetés függvényében 
majd még egyszer kerüljön az elnökség elé. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
4. napirend: 2012. évi előzetes költségvetési terv – válogatottak finanszírozása 
12/01/26/03. számú elnökségi határozat:  
Elnökség a tájékoztatást megköszöni, azzal, hogy amikor megvannak a pontos számok, akkor 
megfelelően megalapozott és alátámasztott számsorok álljanak rendelkezésre, és az elnökség újra 
előveszi a költségvetési tervet. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/01/26/04. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a Masters Bizottság tagjainak kérésére 
felkéri a Budapest Evezős Egyesületet, a Győri Vízügy Spartacus Evezős Klubot és a Külker 
Evezős Klubot hogy tegyenek javaslatot a MESZ elnöksége részére a MESZ Masters 
bizottságának tagságára. Határidő: február 20. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/01/26/05. számú elnökségi határozat:  
Az ergométer országos bajnokság helyszínéről a részletek kidolgozása után elektronikus úton 
döntsön az elnökség. Határidő: január 31. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/01/26/06. számú elnökségi határozat: 
Dani Zsolt felkészítő edző, MESZ Ifi Team vezető javaslata alapján 2012. január 3-tól B 
keretesként 100% támogatást kapjon a Varga Tamás, Hirling Zsolt páros és Galambos Péter. 
Ha a versenyzők megszerzik az olimpiai kvalifikációt, onnantól kezdve A keretesként 
finanszírozásukat  a MESZ biztosítja.  
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/01/26/07. számú elnökségi határozat: 
Amint az elnökség forintpontos szakmai programot és költségvetést kap a fenti B kertes egységek 
tekintetében, akkor az elnökség tagjai elektronikus úton szavaznak a támogatásról. A szkiff és a 
dubló együttesen maximum 1 millió forintig finanszírozható. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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A „Csillag” programban résztvevők névsorának változása 2012. január. 
12/01/26/08. számú elnökségi határozat: 
A Csillag program 2012. évi keretébe Székely Balázs szövetségi team vezető a következő 
versenyzőket javasolja: 
  

1. Széll Domonkos 
2. Elekes Szilveszter 
3. Gyimes Krisztina 
4. Matyasovszki Dániel 
5. Pozsár Bence 
6. Krepesics Péter 
7. Forrai Dávid 
8. Vallyon Bence 
9. Novák Edvin 
10. Vermes Péter 
11. Pétervári-Molnár Bendegúz  
12. Papp Gergely 
13. Bíró Márk 
14. Kaszás Kornél 

 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
2012. februári melegvízi edzőtábor 
12/01/26/09. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elektronikus szavazással dönt arról, hogy a Horvátországba tervezett melegvízi 
tábornak a költségei és egyéb feltételei biztosíthatóak–e. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/01/26/10. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége az alapszabály módosításának napirendre vételével egyetért, Denk András 
írásos javaslatát pedig a rendes közgyűlés napirendi pontjaira tett javaslatként értelmezi. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/01/26/11. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége az új helyszínnel a 2012. évi rendes közgyűlés előkészítéséről szóló főtitkári 
beszámolót elfogadja. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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12/01/26/12. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a Pro Rekreatione Nonprofit Kft-t felveszi 
a MESZ tagegyesületei közé. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/01/26/13. számú elnökségi határozat:  
Az Esztergomi Evezősök Hajós Egylete „elnökségi határozatokkal kapcsolatos észrevételek” 
tárgyú levelére a MESZ elnöke tárgyszerű levélben választ ad a klubnak. Felelős: elnök, főtitkár. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/01/26/14. számú elnökségi határozat:  
Ha a FEB elnöke, Regényi Tamás megküldi a végleges anyagot az elnökségnek, akkor készüljön 
és kerüljön postázásra egy adekvát válasz, ami megfelelő módon a felügyelő bizottsági jelentés 
felvetésére válaszokat ad számszakilag. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
12/02/08/01. számú elnökségi határozat:  
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét Kovácshegyi Eszter vezeti, a jegyzőkönyvet Vácy Emese 
hitelesíti.  
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/02. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a nemzetközi pályázatokról szóló 8. napirendi pont mai ülésen való tárgyalását 
elfogadja. 
A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Petrity, Vácy) mellett elfogadta. 
 
 
12/02/08/03. számú elnökségi határozat:  
Az edzőbizottság által az ülés napján benyújtott 3 előterjesztésről az elnökség a mai ülésen 
tárgyal. 
A határozatot elnökség 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Kokas, Bártfai, Regényi) mellett 
elfogadta. 
Az elnökségi ülés napirendjét az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
Elnökségi ülések lebonyolításának rendje  
12/02/08/04. számú elnökségi határozat 
Az elnökség elé kerülő előterjesztések legyenek nyilvánosak.  
A határozatot elnökség 2 igen és 7 nem szavazattal elutasította. 
 
 12/02/08/05. számú elnökségi határozat 
Az elnökségi meghívó a napirendi pontokkal kerüljön ki a honlapra. 
A határozatot elnökség 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Regényi) elfogadta. 
 
12/02/08/06. számú elnökségi határozat 
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A havonta egyszeri rendes elnökségi ülés minden hónap második szerdáján kerüljön 
megrendezésre. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/02/08/07. számú elnökségi határozat  
A MESZ elnöke egyhavi gyakoriságú elnökségi üléseket javasol olyan témákkal, melyek valóban 
az elnökség hatáskörébe tartoznak.  
Elnökségi ülések lebonyolításának rendje az alábbi pontok szerint lesz szabályozva: 

- állandó meghívottak (tiszteletbeli elnök, főtitkár, FISA tisztségviselők) 
- 48 órás előterjesztési határidő 
- az előterjesztések nem lesznek nyilvánosak 
- előterjesztéseket kizárólag elnökségi tag, főtitkár, szövetségi kapitány vagy bizottságvezető 

tehet 
- rendes ülés havonta egyszer, szavazás elektronikusan, rendkívüli ülés összehívásához a 

tagok többségének szavazata szükséges. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 
 
Rendes közgyűlés összehívása (időpont és napirend)  
12/02/08/08. számú elnökségi határozat:  
A korábban meghirdetett 2012. évi rendes közgyűlés időpontja: 2012. február 24 volt. A 
rendkívüli közgyűlésen megválasztott elnökség a rendes közgyűlés elhalasztását indítványozta, 
melyet a közgyűlés támogatott. A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 2012. március 23-ra kitűzi 
a MESZ 2012. évi rendes éves közgyűlésének időpontját. 
A Magyar Evezős Szövetség 2012. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje: 

1. Az elnökség 2011. évi pénzügyi és szakmai beszámolója 
2. A 2011. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés 
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
4. A MESZ szakbizottságainak beszámolója 
5. A MESZ alapszabályának módosítása 
6. A 2011. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása 
7. MESZ alelnökeinek megválasztása 
8. Felügyelő bizottsági elnök és tag(ok) választása 
9. A 2012. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása 
10. A 2012. évi tagdíj megállapítása 
11. Egyebek  

Az elnökség a határozatot 6 igen (Regényi, Kokas, Zsömle, Szántó, Matheisz, Vácy) és 3 nem 
(Bártfai, Petrity, Simon) szavazattal elfogadta. 
 
 
 
12/02/08/9. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlés 
személyi kérdést érintő napirendjei előkészítéséhez az alábbi tagokat jelöli a jelölő bizottságba: 
Nagy Csaba – elnök 
Lénárd Imre – tag 
Nagy Gábor - tag 
Wagner Mihály – tag 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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12/02/08/10. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöke által benyújtott célkitűzéseket az elnökség kezelje belső,  alapvető 
célkitűzésekként mint munkaanyag, ami nem kerül ki a nyilvánosság elé. 
 
A határozatot elnökség 1 igen (Petrity), 6 nem szavazattal (Regényi, Matheisz, Szántó, Vácy, 
Simon, Zsömle) és 2 tartózkodás (Kokas, Bártfai) mellett nem fogadta el. 
 
 
12/02/08/11. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alábbiak szerint határozza meg az elnökség 2012. évi 
célkitűzéseit. (a végleges szöveg szerkezetét megtartva még finomításra kerül) Az elnökség a 
célkitűzéseit a MESZ honlapján, illetve a 2012. évi rendes közgyűlésen élő szóban teszi közzé.  
 
- A szakma érvényesülésének támogatása 
- Átlátható és következetes gazdálkodás 
- Olimpiai és VB felkészülés biztosítása 
- Szorosabb együttműködés klubokkal, tagszervezetekkel, bizottságokkal 
- Rendelkezésre álló és együttműködő elnökség 
- A pesterzsébeti vízibázis racionalizálás 
- Hatékonyabb működés - decentralizáció 
- Autonóm és felelős szövetségi kapitányok 
- Nyilvános elnökségi ülések és kölcsönös információáramlás 
- Fenntartható pénzügyi terv, stabilizáció 
- Utánpótlás-fejlesztés,  
- Edző- és bíróképzés 
- Klubok közötti szorosabb együttműködésre ösztönzés 
- Túra, adaptív, diák, szabadidős és veterán ágazatok megerősítése 
- Sportegészségügyi, sporttudományos háttér 
 
A határozatot elnökség 7 igen (Regényi, Kokas, Zsömle, Szántó, Vácy, Matheisz, Simon), 1 nem 
(Petrity) szavazattal és 1 tartózkodás (Bártfai) mellett elfogadta. 
 
 
12/02/08/12. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége felállít egy 4 tagú bizottságot, amely az erzsébeti projekt pénzügyeit és 
szerződéseit átnézi és tisztázza, és javaslatot tesz az azonnal végrehajtandó feladatokra. Team 
tagok: dr Simon Gábor, Matheisz József, Petrity Rudolf, Regényi Tamás. Team vezetőnek dr 
Simon Gábort jelöli ki. 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/02/08/13. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a szakmai munka gördülékeny folytatására és költségvetés átnézésére és közgyűlési 
előterjesztésére egy gazdasági teamet nevezi ki. A team vezetőjének Bártfai Mártont nevezi ki. 
Team tagok: Szántó Éva, Zsömle Balázs, dr. Kokas Péter, Bártfai Márton 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/14. számú elnökségi határozat:   
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A MOB ösztöndíjak elosztásáról elnökség a mai, február 8-i ülésén hozzon határozatot. 
 
A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Zsömle) mellett elfogadta. 
 
12/02/08/15. számú elnökségi határozat: Az elnökség a MOB ösztöndíjakat az elnökségi ülésen 
megvitatott elosztás szerint (elnökségi anyagok között bemutatott ösztöndíj táblázat D oszlopa) 
jóváhagyja. 
 
Az elnökség a határozatot 5 igen, 1 nem (Regényi) szavazattal, 2 tartózkodás (Vácy, Zsömle) 
mellett elfogadta. Szántó Éva nem vett részt a szavazásban. 
 
12/02/08/16. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi és elfogadja a 2012. február 8-án 
érvényben lévő nemzetközi és hazai tisztségviselőket, és új tagként Szántó Évát delegálja a MOB 
február 26-i közgyűlésére.  
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/17. számú elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége dr. Regényi Tamás elnököt jelölje MOB tagságra dr. 
Mitnyan György helyett. 
 
A határozatot elnökség 8 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta. 
 
 
12/02/08/18. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2014. évi Evezős Európa-bajnokság 
rendezési jogáért nem nyújt be pályázatot a FISÁ-hoz.  
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/02/08/19. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a 2015. évi U23 világbajnokság rendezési jogáért az előzetes, 
online pályázati beadási vállalásának eleget tesz. A pályázat véglegesítésével megbízza Ott Zsuzsa 
főtitkárt, Szántó Éva és Zsömle Balázs elnökségi tagokat. A pályázat végleges beadásáról a 
pénzügyi lehetőségek, a garanciák rendelkezésre állása és a Sportnagyköveti Program támogatás 
nagyságrendjének ismeretében az elnökség 2012. március 15-ig döntést hoz.  A pályázat a MESZ 
számára nem jár költséggel. 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/20. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Ott Zsuzsa főtitkári kinevezését megerősíti. A főtitkári 
munkaszerződésének határozott idejűvé tételét kezdeményezi, a változás napjától 2013. május 31-
ig.  
Az előterjesztés pénzügyi hatása: költségvetés szerint. 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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12/02/08/21. számú elnökségi határozat:  
A 2012. január 15-én megtartott Edzői Fórumon az aktívan működő edzők választása alapján az 
alábbi személyek kerültek be a javasolt 9 fős edzőbizottságba: 
 
Szavazás eredménye: 
1, Rapcsák Károly  28 szavazat 
2, Ficsor László  28 szavazat 
3, Molnár Dezső 27 szavazat 
4, Molnár Zoltán 25 szavazat 
5, Szierer János   25 szavazat 
6, Bartos Nándor 23 szavazat 
7, Bene László 22 szavazat 
8, Kiss László  21 szavazat 
9, Búza József  18 szavazat 
 
Az elnökség az edzőbizottság létszámát és összetételét elfogadja.  
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/22. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége az edzőbizottság javaslatára az edzői team struktúráját 2012. február 8-tól 
egyszemélyes szövetségi kapitányi struktúrává kívánja átalakítani. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/23. számú elnökségi határozat:  
A MESZ Szierer János jelöltet az edzőbizottság vezetői tisztségére elfogadja. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/02/08/24. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége felkéri az edzőbizottságot, hogy a következő elnökségi ülésre terjesszen elő 
írásos javaslatot, hogy milyen elvárások és feladatkörök legyenek az új struktúrában a felnőtt és az 
utánpótlás szövetségi kapitány felé. 
A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/02/08/25. számú elnökségi határozat:  
Az edzőbizottság javaslatát az ideiglenes szövetségi kapitány személyéről MESZ elnöksége mai 
ülésén tárgyalja.  
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Szántó, Zsömle, Regényi) mellett 
elfogadta.   
 
 
12/02/08/26. számú elnökségi határozat: 
Az ideiglenes szövetségi kapitányok kinevezése 2012. október 1-ig tartson. 
A határozatot az elnökség 4 igen (Zsömle, Simon, Petrity, Matheisz), 2 nem (Regényi, Kokas) 
szavazattal, 3 tartózkodás (Szántó, Bártfai, Vácy) mellett elfogadta. 
 
 
12/02/08/27. számú elnökségi határozat:   
MESZ elnöksége az ideiglenes utánpótlás szövetségi kapitányi poszt ellátására mai naptól 2012. 
október 1-ig felkéri Ficsor Lászlót. 
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A határozatot elnökség egyhangúlag elfogadta.  
 
 
12/02/08/28. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége felkéri Molnár Dezsőt, hogy a felnőtt szövetségi kapitányi pozíciót mai naptól 
2012. okt. 1-ig ideiglenesen lássa el. 
A határozatot elnökség 1 igen (Zsömle), 1 nem (Kokas) szavazattal, 7 tartózkodás (Regényi, 
Simon, Matheisz, Bártfai, Vácy, Petrity) mellett elvetette. 
 
 
12/02/08/29. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége felkéri Székely Balázst, hogy a felnőtt szövetségi kapitányi pozíciót mai naptól 
2012. okt. 1-ig ideiglenesen lássa el. 
A határozatot elnökség 6 igen (Petrity, Regényi, Simon, Kokas, Bártfai), 1 nem (Zsömle) 
szavazattal,  
2 tartózkodás (Szántó, Vácy) mellett elfogadta. 
 
 
12/02/08/30. számú elnökségi határozat: 
A 2012. évi ergométer OB helyszínének megválasztására felkéri a főtitkárt, azzal, hogy anyagilag 
a legkedvezőbb helyszínt válassza. 
A határozatot elnökség 2 igen (Vácy, Regényi) és 4 nem (Szántó, Bártfai, Petrity, Matheisz) 
szavazattal elutasította. 
 
12/02/08/31. számú elnökségi határozat: 
Az ergo Ob helyszínéről főtitkár írásos előterjesztése alapján elnökség elektronikusan szavaz. 
A határozatot 5 igen szavazattal 1 tartózkodás (Bártfai) mellett elfogadta. 
 
 
12/02/10/01. számú elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy Győr helyszínen rendezi meg a 2012. évi 
Ergométer Orzságos bajnokságot. Felkéri a főtitkárt, hogy az előterjesztett feladatok és 
költségszámok alapján készítse el a szükséges megállapodásokat és a szolgáltatóktól rendelje meg 
a szükséges szolgáltatásokat. 
A határozatot elnökség 5 igen (Bártfai, Matheisz, Regényi, Szántó, Zsömle) és 2 nem (Petrity, 
Vácy) szavazattal elfogadta. Nem szavazott 2 fő (Kokas, Simon) 
 
 
 
 
Tervezett napirend: 
 

  Napirend Előterjesztő 

1 Rendes közgyűlés anyagainak elfogadása Ott Zsuzsa 

2 Tiszteletbeli elnökségi tag Regényi Tamás 

3 
Elnökségi ülések SZMSZ-ben rögzítendő véglegesített 
működési rendje 

Regényi Tamás 

4 Alelnökökkel kapcsolatos alapszabály módosítás Ott Zsuzsa 
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5 Alapszabály módosítás Ott Zsuzsa, Regényi Tamás 

6 2012. évi költségvetés Regényi Tamás 

7 Kintlevőségek, klubtartozások rendezése  

8 
Egyéb: utánpótlás ergo OB, paraolimpiai szakág, 
sportstratégia, szponzoráció 

Ott Zsuzsa 

 
 
12/03/12/01. számú elnökségi határozat:  
A módosított napirendet az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
12/03/12/02. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó éves rendes 
közgyűlésen, a helyszínen új napirendi pontként „kitüntetések átadása” felvételét javasolja. 
A közgyűlés által történő elfogadás esetén a Magyar Evezős Szövetség javasolja tiszteletbeli 
elnökségi tag cím adományozását Mihály Tibor volt alelnök – elnökségi tag részére. 
A határozati javaslatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/03/12/03. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség a közgyűlés elé fogja terjeszteni, hogy az alelnököket a közgyűlés helyett az 
elnökségi tagok saját maguk választják meg. Ennek megfelelően az alapszabály ekként módosul:  
 
18. § (2) bekezdés módosítása: (tisztségviselők megválasztása) 
„ A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), valamint a felügyelő bizottság elnökét és 
tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók.” 
 
21. § (6) bekezdés (v) pontja – újonnan kerül be: (elnökség hatásköre) 
„A szövetség alelnökeinek (3 fő) megválasztása az elnökség tagjai közül.” 
 
A határozati javaslatot az elnökség 7 igen szavazattal és 1 tartózkodással (SZÉ) elfogadta. 
 
 
12/03/12/04. számú elnökségi határozat: 
Módosító javaslat alapján az alapszabály-változásra vonatkozó előző (elnökség választ alelnököt) 
előterjesztés szövege kiegészül: a „a feladatmegosztás szerint” szöveggel. Így a végleges 
előterjesztési szöveg az alábbi: 
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az 
Alapszabály módosítására az alábbi javaslatot teszi: 
18. § (2) bekezdés módosítása: (tisztségviselők megválasztása) 
„ A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), valamint a felügyelő bizottság elnökét és 
tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők újraválaszthatók.” 
21. § (6) bekezdés (v) pontja – újonnan kerül be: (elnökség hatásköre) 
„A szövetség alelnökeinek (3 fő) megválasztása a feladatmegosztás szerint az elnökség tagjai 
közül.” 
 
A határozati javaslatot az elnökség 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (BM, RT) elfogadta. 
 
 
12/03/12/05. számú elnökségi határozat:   
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Az alapszabály-változtatásra vonatkozó előterjesztések közül másodikként (abban az esetben, ha 
az első előterjesztést a közgyűlés nem fogadja el) kerüljön a közgyűlésnek előterjesztésre 
(elnökségi előterjesztés 2. javaslata): 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az 
Alapszabály módosításra az alábbi javaslatot teszi. 
16. § (1) bekezdés (d) pontjára (a közgyűlés kizárólagos hatásköre) javaslat: 
„a szakszövetség elnökének, az elnökség többi tagjának , az elnökség tagjai közül az 
alelnököknek, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása illetve visszahívása.” 
 
18. § (2) bekezdésre javaslat: 
„A Szövetség elnökét, és az elnökség tagjait (8 fő), az elnökség tagjai közül az alelnököket (3 fő), 
valamint a felügyelő bizottság elnökét és tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A 
tisztségviselők újraválaszthatók.” 
 
19§ (1) bekezdésre javaslat: 
„A választás tisztségenként külön-külön történik, úgy hogy először a Szövetség elnökét, utána az 
elnökség tagjait, majd az elnökség tagjai közül az alelnököket, azután a felügyelő bizottság 
elnökét és tagjait kell megválasztani.”  
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Közgyűlésének  
  XY1 
  XY2 
  XY3 
személyeket javasolja alelnök jelöltnek.  
 
Ezt követően a közgyűlés levezető elnöke ismertesse az elnökségi tagok névsorát, mint elfogadni 
nem szükséges jelöltlistát, majd a választási procedúrát vezényelje le. 

Az előterjesztésben a 2. javaslatot az elnökség egyhangúlag elutasította. 
 
12/03/12/06. számú elnökségi határozat:   
Az alapszabály-változtatásra vonatkozó előterjesztések közül másodikként (abban az esetben, ha 
az első előterjesztést a közgyűlés nem fogadja el) kerüljön a közgyűlésnek előterjesztésre 
(elnökségi előterjesztés 3. javaslata): 
Az Alapszabály szövege kerüljön pontosításra, azzal, hogy az elnökségnek van 3 jelöltje, akiknek 
a neve a közgyűlésen felolvasásra kerül. 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. március 23-án megtartandó rendes közgyűlésen az 
Alapszabály módosításra az alábbi javaslatot teszi. 

16. § (1) bekezdés (d) pontjára (a közgyűlés kizárólagos hatásköre) javaslat: 
„a szakszövetség elnökének, az alelnököknek, az elnökség többi tagjának, a Felügyelő Bizottság 
elnökének és tagjainak megválasztása illetve visszahívása.” 

18. § (2) bekezdés (nem változik) 
„A Szövetség elnökét, alelnökeit (3 fő) és az elnökség többi tagját (5 fő), valamint a felügyelő 
bizottság elnökét és tagjait (4 fő) a közgyűlés legfeljebb 4 évre választja. A tisztségviselők 
újraválaszthatóak.” 

19§ (1) bekezdésre javaslat:  
„A választás tisztségenként külön-külön történik, úgy hogy először a Szövetség elnökét, utána az 
alelnököket, majd az elnökség további tagjait, azután a felügyelő bizottság elnökét és tagjait kell 
megválasztani.”  
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A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Közgyűlésének  
  XY1 
  XY2 
  XY3 
személyeket javasolja alelnök jelöltnek.  
   
Ezt követően a közgyűlés levezető elnöke kérje fel a jelölő bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
jelöltlistát, a levezető elnök terjessze elő a jelölteket elfogadásra, majd a választási procedúrát 
vezényelje le. 

Az előterjesztésben szereplő 3. javaslatot az elnökség 6 igen szavazattal 2 nem szavazat (BM, PR) 
ellenében elfogadta. 
 
 
 
12/03/12/08. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az elnökségi ülések rendjére az alábbi szabályokat 
véglegesíti, amelyek a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítésre kerülnek. 
Az elnökségi ülések rendje: 

(0) Preambulum 
Az elnökség létszáma 9 fő. 
Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
az ügyrendjét. 

(1) Az elnökségi ülések rendszeressége 
Az elnökség általában havi rendszerességgel ülésezik (előzetesen minden hónap második 
szerdáján 15.00 kor), de háromhavonta legalább 1 ülést kell tartani. 

(2) Az elnökségi ülések összehívása (állandó meghívottak) 
Az elnökség üléseit a főtitkár vagy az elnök hívja össze a (2)-ben meghatározott 
rendszerességgel. 
Rendkívüli ülést kell összehívni, ha az elnök, a főtitkár, vagy az elnökségi tagok 1/3-a 
(legalább 3 elnökségi tag) az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 
Az elnökségi ülés helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről (napirend 
javaslat) legalább egy héttel az ülés időpontját megelőzően értesíteni kell az elnökség 
tagjait, illetve a meghívottakat. 
A meghívót elektronikus üzenetben (email) csatolt szöveges állományban kell a 
meghívottak részére elküldeni az elnökségi tagok előzetesen a MESZ iroda 
nyilvántartásába felvett email címére. 
A meghívót elküldöttnek kell tekinteni, ha az elektronikus üzenetre nem érkezett vissza 
címzett ismeretlen vagy egyéb hibaüzenet. Hibaüzenet esetén a címzettel telefonon fel kell 
venni a kapcsolatot a cím tisztázására. Amennyiben ez sem lehetséges, a meghívót postai 
úton kell kézbesíteni a címzett lakcímére hivatalos küldeményként tértivevénnyel. 
Az elnökségi ülésekre az elnökségi tagokon kívüli állandó meghívottak is meghívót 
kapnak. Szavazati jog nélküli, hozzászólási joggal rendelkező állandó meghívottnak kell 
tekinteni a főtitkárt, a örökös tiszteletbeli elnököt, a tiszteletbeli elnökségi tago(ka)t, a 
felügyelő bizottság elnökét, a bizottsági elnököket a szövetségi kapitányokat és a MESZ 
által delegált FISA és MOB tisztségviselőket. 

(3) Az elnökségi ülések határozatképessége 
Határozatképes az elnökség, ha az elnök, vagy egy alelnök és négy további elnökségi tag 
jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül újra össze kell 
hívni, amely az eredeti ülés napirendjére vonatkozásában a jelenlévők számára tekintet 
nélkül határozatképes. 
A határozatképességet és a határozathozatalhoz szükséges szótöbbséget az ülés folyamán 
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folyamatosan vizsgálni kell, távozó és érkező elnökségi tagokat a jegyzőkönyvben is 
jelezni kell. 

(4) Az elnökségi ülések levezetése 
Az elnökség üléseit az elnök vezeti (helyettesíti az alelnök). 
Az elnökségi ülés terjedelme maximum 3 óra. Az ülés hosszabbításáról az elnökség 
szótöbbséggel határozhat. 
A hozzászólások jelentkezés sorrendjében történnek, a zavarásmentes hozzászóláshoz való 
jog betartásával. 
Egy-egy előterjesztést 4 perces maximális időkeretben lehet előterjeszteni, ismertetni. 
Minden előterjesztéshez hozzászólás, vagy kérdés lehetséges személyenként maximum 2-2 
perces időkeretben. A személyenkénti hozzászólások száma limitálható, de minimum 1x 
minden jelenlévő számára hozzászólást kell biztosítani. 
1-nél több hozzászólásra azután van lehetőség, ha már mindenki 1x hozzászólt, aki az 
igényét jelezte. 
Minden határozati javaslathoz személyenként 1-1 módosító javaslat terjeszthető elő 
maximum 2-2 perces időkeretben. 
Rendzavarás esetén az elnökségi ülés felfüggeszthető. 

(5) Az elnökségi ülések nyilvánossága 
Az elnökség ülései nyilvánosak. Az elnökség szótöbbséggel zárt ülésről, vagy egy adott 
napirendi pont zárt tárgyalásáról, vagy egy adott javaslatról zárt határozathozatalról 
rendelkezhet. Zárt ülésen, vagy zárt határozathozatalon csak az elnökségi tagok és a 
felügyelő bizottság tagjai vesznek részt. 

(6) Az elnökségi ülések napirendje 
Az elnökségi ülés elején a napirendet szótöbbséggel el kell fogadni. 
Egy ülésen tárgyalandó napirendi pontok száma maximum 20 napirend. 
Először a meghívóban szereplő napirenddel kapcsolatos módosításokról kell szavazni. 
Ezt követően a új napirendi pontokra lehet javaslatot tenni. a javaslatokat külön-külön 
szótöbbséggel kell elfogadni. 
A végleges napirendről szótöbbséggel egyszerre kell határozni. Az időközben távozó 
elnökségi tagok szavazáshoz való jogának tiszteletben tartása céljából a végleges napirend 
elfogadását követően új napirendi pont felvétele nem lehetséges. 
A napirend véglegesítését követően kezdődhet a napirendi pontok részletes tárgyalása 
sorrendben. 
Határozathozatalra csak az előzetesen eljuttatott írásbeli határozati javaslatot tartalmazó 
napirendi pontok esetében kerül sor. Határozati javaslatot terjeszthet elő az elnökség 
bármely tagja, a főtitkár, vagy a szövetségi kapitány. Napirendi pontot bármely érintett 
javasolhat, ilyen napirendi ponthoz kapcsolódó határozati javaslatot a fenti előterjesztőkön 
keresztül lehet benyújtani. Az írásbeli határozati javaslatot a szokásos formátumban 
(előterjesztés tárgya, javaslat, a javaslat pénzügyi hatása, a határozat szövege, az 
előterjesztő neve) az előterjesztője önállóan készíti el és küldi el a főtitkár részére. Azért, 
hogy minden elnökségi tagnak egyenlő esélye legyen a határozati javaslatok 
megismerésére és a felkészülésre, ezért azokat az ülés előtt legkésőbb 48 órával el kell 
küldeni. A határozati javaslatokat a főtitkár vagy a meghívóhoz csatolja, vagy utólag küldi 
el az ülés előtt legkésőbb 48 órával. Ezek a javaslatok automatikusan a napirendtervezet 
részévé válik. 
Kivételesen később elküldött, vagy legkésőbb közvetlenül az ülés megkezdése előtt, de a 
jegyzőkönyvezhetőség és későbbi félreértelmezhetőség elkerülésére céljából kizárólag 
írásbeli formában résztvevőnek szétosztott határozati javaslat is felkerülhet a napirendre 
szótöbbséggel hozott döntéssel. 
Az előterjesztések, az írásbeli határozati javaslatok tartalma nem nyilvános. A meghívóban 
szereplő napirendi pont tervezetet a honlapon is közzé kell tenni. 
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(7) Határozathozatal 
Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza. 
Szótöbbséggel elfogadott a határozat, amennyiben a jelenlévő elnökségi tagok több mint a 
fele igennel szavaz: 9 vagy 8 jelenlévő elnökségi tag estén minimum 5 „igen” szavazat, 7 
vagy 6 jelenlévő elnökségi tag esetén minimum 4 „igen” szavazat, 5 jelenlévő elnökségi 
tag esetén minimum 3 „igen” szavazat kerül leadásra. 
Először a határozati javaslatra érkezett módosító javaslatokról kell szavazni. 
A módosító javaslatokat egy lépésben is szavazásra lehet bocsátani. 
Ezt követően értelemszerűen vagy a módosított, vagy az eredeti határozati javaslatról kell 
szavazni. 
A jelenlévő tagok szótöbbséggel titkos szavazásról rendelkezhetnek bármely határozati 
javaslat elfogadására. 
Személyi kérdésekben elsősorban titkos szavazással kell dönteni, amennyiben a jelöltek 
száma több mint a betöltésre kerülő pozíciók száma. 
A több választási lehetőséget tartalmazó előterjesztés esetén az a változat tekintendő 
elfogadottnak, amelyre a leadható szavaztok számának több mint a fele „igen” szavazat 
érkezett. Ha egyik változat sem került elfogadásra, a szavazást addig kell megismételni 
(maximum 3 alkalommal) ameddig ez egyik változatra a leadható szavazatok számának 
több mint a fele „igen” szavazat érkezik.  

(8) Összeférhetetlenségi szabály 
A határozathozatalban nem vehet részt az az elnökségi tag, akivel szemben az adott 
határozati javaslat tekintetében a MESZ alapszabályába ütköző összeférhetetlenség áll 
fent. 
Ilyen összeférhetetlenségnek számit, ha az elnökségi tag, vagy a hatályos Polgári 
Törvénykönyv szerinti hozzátartozója a határozat következtében bármilyen előnyben (pl. 
csapatkijelölés, ösztöndíj, egyéb juttatás) részesül.  

(9) Határozathozatal két elnökségi ülés között, elektronikus úton, elektronikus levélben 
lehetséges. 
Elektronikus úton határozathozatalt a főtitkár, az elnök vagy legalább 3 elnökségi tag 
kezdeményezhet. A határozathozatal a főtitkár, vagy távolléte esetén az irodavezető által 
elküldött elektronikus üzenettel (email) veszi kezdetét: „felhívás elektronikus úton 
határozathozatalra” . Az elektronikus üzenethez minden esetben csatolni kell a szokásos 
formában elkészített határozati javaslat szövegét. Az elektronikus határozathozatalra 
felhívást az elnökségi tagok részére az elnökségi ülésre meghíváskor használatos címre 
kell küldeni olvasási visszaigazolás kéréssel. Amennyiben az olvasási visszaigazolás egy 
adott címzettől nem érkezik vissza a feladóhoz 2 órán belül, akkor a felhívás tényétől az 
adott címzettet telefonon vagy rövid szöveges telefonüzenetben (SMS) kell értesíteni. 
Az elektronikus úton határozathozatal esetén a válaszadásra a felhívástól számított 
legkésőbb 72 órán belül van lehetőség, ettől rövidebb időt csak rendkívül indokolt estben 
lehet meghatározni. Az, aki nem küld a határidői lejártáig választ, a szavazásban nem vesz 
részt.   
A felhívástól számított 24 órán belül lehet a javaslathoz kérdéseket, vagy megjegyzéseket 
fűzni. 
A határozathozatal eredményét minden elnökségi tag részére el kell juttatni. Az 
elektronikus úton hozott határozatot is a (11)-ben megadott módon kell közzétenni. 
Minden, a (10)-ben kifejezetten meg nem határozott feltételre az elnökségi ülésen történő 
határozathozatalra vonatkozó szabályt kell alkalmazni. 

(10) Az elnökségi határozatok közzététele 
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell az ülésen 
elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott határozatokat, valamint az 
adott határozati javaslatot támogatók, ellenzők, illetve a szavazástól tartózkodók számának 
és lehetőség szerint személyének megnevezésével. Amennyiben a határozat szövege nem 
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egyértelmű, akkor a határozati javaslat szövege is jegyzőkönyvezésre kerül. 
A hozott határozatokról az érintett szerveket és személyeket, az elnökségi tagokat és a 
tagegyesületeket elektronikus formában értesíteni kell. 
A jegyzőkönyvezetésért felelős – amennyiben az elnökség eltérően nem határoz - a 
szövetségi iroda mindenkori vezetője. 
Az elnökségi ülésekről – amennyiben a technológia rendelkezésre áll – digitális 
jegyzőkönyv is készül, amely alapján a (11) szerinti tartalommal kivonatos jegyzőkönyv a 
MESZ honlapján közzétételre kerül. 
Az éves rendes közgyűlésre az utolsó rendes közgyűlés óta hozott összes határozat 
egységes szerkezetben a szövetség honlapján határozatok tára címmel közzétételre kerül. 

(11) Az elnökségi határozatok végrehajtása 
Az elnökségi határozatok végrehajtásáért, eltérő megjelölés hiányában, a főtitkár a felelős. 
A főtitkár az elnökség részére rendszeresen beszámol az elnökségi határozatok 
végrehajtásáról. 

 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elnökség egyhangúlag elfogadta. (1:41) 
 
12/03/12/09. számú elnökségi határozat:   
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatában az evezős szövetség versenyrendszerébe 
tartozó versenyekre a nevezést és a részvételt úgy korlátozza, hogy az a sportegyesület, amelynek 
a MESZ tagdíjtartozást, korábbi nevezési díj tartozást, vagy 60 napnál régebben lejárt egyéb 
tartozást tart nyilván a versenyzőjét nem nevezheti, illetve az a sportegyesület, aki a nevezési díjat 
az adott verseny versenytanácsülés kezdetéig készpénzben vagy átutalással nem teljesíti, és azt 
banki átutalási bizonylattal sem tudja igazolni, előzetes nevezése ellenére sem vehet részt az adott 
versenyen (a versenytanács ülésen kizárásra kerül).  
A szövetségi iroda a sportegyesületek részére a rendszeres számlaegyeztetőn felül a nyilvántartott 
tartozásokról lekérdezési lehetőséget biztosít gyors válaszidővel. 
Ezt a határozatot az összes tagegyesület részére 2012. március 31-ig el kell juttatni és a MESZ 
honlapon is ki kell hirdetni. Ez a határozat a 2012. április 30. nap után megrendezésre kerülő 
versenyek esetén kerül alkalmazásra. A határozat alól eseti kivételt a MESZ elnöksége hagyhat 
jóvá. 
A sportegyesület lejárt tartozása számításánál a szövetség tartozását az adott sportegyesületek felé 
figyelembe kell venni.  
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatot hoz arról, hogy a válogatott kerettagok és 
edzőik számára az edzőtáborozáson és a nemzetközi versenyeken való részvétel feltétele, hogy 
azok a versenyzők és edzők, akik önköltségi hozzájárulás mellett vehetnek részt az adott 
programon, az önköltségi hozzájárulásuk megállapított összegét előre, legkésőbb a program 
kezdete előtt 48 órával a MESZ részére teljesítsék, továbbá előző programon való részvétellel 
kapcsolatban sincs fizetési elmaradásuk. 
Ezt a határozatott a MESZ tagegyesületek részére legkésőbb 2012. március 31-ig el kell juttatni, 
és attól a naptól kezdve kerül alkalmazásra. 
 
A határozatot elnökség egyhangúlag jóváhagyta. 
 
 
12/03/12/10. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége megtárgyalta és elfogadta a részletes költségvetést, melynek alapján a 
közgyűlés elé egy egyszerűsített költségvetési táblázat kerül előterjesztésre. 
 
A határozati javaslatot az elnökség 3 igen szavazattal, 2 tartózkodással (BM, PR) elfogadta. 
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12/03/12/07. számú elnökségi határozat:   
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége– amennyiben az Alapszabály-módosításoknál a közgyűlés 
általi alelnökválasztást fogadja el a közgyűlés – a Közgyűlés részére az alábbi személyeket 
javasolja alelnök jelöltnek: 
Bártfai Márton 
 Szántó Éva 
 dr. Simon Gábor 
 
A személyekre titkos szavazással szavazott az elnökség (Zsömle Balázs és Szántó Éva telefonon 
Ott Zsuzsa főtitkárnak adta le szavazatát). A szavazás eredménye: Szántó Éva – 8, dr. Simon 
Gábor – 7, Bártfai Márton – 6, dr. Kokas Péter – 5 szavazatot kapott. 
 
 
12/04/18/01. számú elnökségi határozat:  

  Napirend  

1 Tagegyesület tagságának megszűnése Ott Zsuzsanna 

2 Versenybíró bizottsággal és versenyszabállyal kapcsolatos 
javaslatok 

Vácy Emese 

3 A lapátok tollfestése  

5 Szövetségi kapitányi tájékoztató Székely Balázs 

6 Alelnökök választása  

7 Pénzügyi Bizottságra javaslat Regényi Tamás 

8 2012. évi új költségvetési terv Ott Zsuzsanna 

9 Javaslat csapatvezetők és FISA biz tagok költségtérítése Bártfai Márton 
10 MESZ ingatlanokkal kapcsolatos javaslat Simon Gábor 

11 Marketing és kommunikációs Bizottságra javaslat Regényi Tamás 

12 2015. évi Nemzetközi versenyek pályázata Szántó Éva 

13 Simády verseny költségvetés javaslat Ott Zsuzsanna 

14 Rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos egyéb feladatok 
megbeszélése 

 

15 Pénzügyi tájékoztató  

16 Egyebek  

   

 
A módosított napirendet az elnökség 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
 
1. napirend: Tagegyesület tagságának megszűnése 
A Jégmadár SE evezős szakosztályának 2012. március 19-én kelt levele a tagsági viszony 
megszűnéséről érkezett a Magyar Evezős Szövetség irodájába. Az alapszabály szerint a tagság a 
levél Elnökség részére történő továbbításával szűnik meg. Ez 2012. április 17-én, jelen 
előterjesztéshez mellékletkén csatolva megtörténik. Az alapszabály szerint a tagsági viszony 
megszűnését az elnökségnek tudomásul kell vennie. 
 
12/04/18/02. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi a Jégmadár SE tagsági jogviszonyáról 
való lemondását, a MESZ iroda 2012. április 18-ával törli a Jégmadár SE-t a tagnyilvántartásból. 
A MESZ a Jégmadár SE 2012.évi tagdíjának megfizetésétől eltekint. 
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A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
2. napirend: Versenybíró bizottsággal és versenyszabállyal kapcsolatos javaslatok 
Az új idény indulásával egyre élesednek a problémák a versenyek szervezése és lebonyolítása 
körül. Ez a folyamat megállítása érdekében négy javaslatot tennék a Versenybíró Bizottság és 
elnökség hatékonyabb együttműködése érdekében. A Szervezés és működési szabályzat 
következőképp határozza meg a Versenybíró Bizottság feladatait: 
„ A Versenybíró Bizottság elsődleges feladata elsődleges feladata az éves versenynaptárban kiírt 
versenyekre a versenyszabályoknak megfelelő és a reális lebonyolításhoz szükséges számú, 
minősítésű versenybírók kirendelése. 
Ennek érdekében: 
-szervezi a versenybírókat 
-kirendeli a versenybírókat 
-folyamatosan figyelemmel kíséri a versenybírók működését és ennek alapján minősíti őket. (..) 
 
A bizottság feladata a versenyszabályokra, illetve azok módosítására vonatkozó tervezetek 
kidolgozása. A versenyszabályok kidolgozásánál figyelembe kell venni: 
- a MESZ Elnökségének távlati elképzeléseit, határozatait és instrukcióit, 
- a Nemzetközi Evezős Szövetség (FISA) versenyszabályait, 
- a MESZ illetékes bizottságának javaslatait, 
- a mindenkor hatályos rendeleteket. 
A bizottság feladata: 
- a versenyrendszer, a versenynaptár, a versenyműsorok,  
- a versenyek reális lefolytatásához szükséges technikai berendezések és az egyes versenypályák, 
- az időmérés módszerének, részidőmérés lehetőségének folyamatos vizsgálata, szükség szerint e 
vonatkozásban javaslatok kidolgozása és a MESZ Elnöksége elé terjesztése. 
-a bizottság szükség szerint gondoskodik a jóváhagyott tervezetek (a versenyszabály, működési 
szabályzat) kiadásának előkészítéséről.” 
 
A kijelölt feladatok mindenképp szükségessé teszik a Versenybíró Testület és elnökség hatékony 
kommunikációját a Versenybíró Bizottságon keresztül.  
 
12/04/18/03. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége megbízza Vácy Emesét, hogy a Versenybíró Bizottsággal kapcsolatot tartva 
segítse a hatékonyabb információáramlást, ezzel megkönnyítve a Bizottság munkáját és az 
elnökség tájékoztatását.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/04/18/04. számú elnökségi határozat:   
A MESZ elnöksége megbízza a Versenybíró Bizottságot a 2012. év MESZ által Magyarországon 
megrendezésre kerülő versenyek pontos kiírásával. A versenykiírások elkészülésének határideje 
2012. április 30., felelős a Versenybíró Bizottság elnöke.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. napirend: A lapátok tollfestése 
A versenyeken egy hajóegység esetében a lapátok tollának festése vagy egységes, vagy vegyes, de 
kizárólag csak vagy az adott egyesület MESZ-nél hivatalosan regisztrált színűre, illetve 
mintázatúra vagy nemzeti színűre festettnek kell lennie. A szabály be nem tartása figyelmeztetést 
von maga után. 
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Rendelkezés értelmezése: 
A vízreszálló csapatok az egyesületi vagy nemzeti színű lapátokat használhatják. 
Versenyegyesüléskor a csapatban ülő klubok regisztrált színei vagy nemzeti színű lapátok 
szerepelhetnek (akár különböző arányban is) Az ettől eltérő megjelenés vízreszálláskor 
figyelmeztetést von maga után (sárga lap) 
 
Indoklás: 
A lapátok tollfestése szabály mellett szól a csapatok vízen való azonosításának megkönnyítése 
mellett, hogy a sportág hagyományos értékrendet képviselő szemléletébe nem engedhető meg, 
hogy elsősorban a fiatalabb generáció az önkifejezés eszközének tekintse a lapátok felületét. Erre 
ritkán adódott precedens, de a saját tulajdonú hajók egyre nagyobb számú elterjedése kapcsán 
felmerülő viták elkerülése végett az edzők munkáját is megkönnyíti az egységes megjelenés 
megkövetelése. Ezen kívül a fiatalabb generáció csapatban gondolkodását segíti, a klubhoz való 
tartozás szemléletét erősíti. Rászoktatja a versenyzőket a későbbi nemzetközi szintű versenyeken 
való egységes megjelenés betartására. 
 
 
12/04/18/05. számú elnökségi határozat:  
Csak az evezhet válogatott lapáttal, aki válogatott kerettag. 
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elutasította. 
 
 
12/04/18/06. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége a Versenyszabályzat IV/18 Az evezőlapátok tollfestése fejezetét a mai nappal 
hatályon kívül helyezi.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/04/18/07. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség az elhangzott szövetségi kapitányi tájékoztató tartalmával egyetért.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
12/04/18/08. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség felkéri a szövetségi kapitányt, hogy az utánpótlás keret munkájáról is készítsen 
beszámolót. 
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
5. napirend: alelnök választás 
12/04/18/09. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége titkos szavazás útján megválasztotta alelnöknek Szántó Évát, dr Kokas Pétert 
és dr Simon Gábort. 
 
 
12/04/18/10. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség a Pénzügyi Bizottság tagságáról szóló döntést a következő ülésre halasztja. 
 
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (Petrity Rudolf) szavazattal, 2 tartózkodás mellett 
(Szántó Éva, Bártfai Márton) elfogadta. 
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8. napirend: 2012. évi új költségvetési terv  
A 2012.évi költségvetési terv az alábbi szempontok szem előtt tartása mellett készült: 
- A szövetségnek biztosítani kell a működését (hazai versenyrendszer fenntartása, szervezése) 
- A szövetség gazdálkodásának meg kell felelnie a jogszabályi előírásnak, amelyek között a 
legfontosabb, hogy a szövetség gazdálkodása a veszteséget eredményező évet követően 2012-ben 
nem lehet ismét veszteséges. 
 
A 2012. éves költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához az alábbi alapelveket célszerű 
lefektetni: 
- A költségvetés bevételi és kiadási oldala római számokkal jelölt fő-előirányzatokat és arab 
számokkal jelölt al-előirányzatokat tartalmaz. Az egyes fő-előirányzatokhoz hozzárendelt 
személyek felelősek az adott fő-előirányzat végrehajtásáért. A főelőirányzatok közötti 
átcsoportosítás csak a legszükségesebb és megfelelő indoklással ellátott esetben, elnökségi 
határozattal lehetséges. Átcsoportosításról fő-előirányzatokon belül, al-előirányzatok között a fő-
irányzat végrehajtásáért felelős személy, a főtitkárral és a pénzügyi bizottsággal egyeztetve 
dönthet. 
- A Pesterzsébeti Vizi centrumot a költségvetésben, mint a szövetség vállalkozási tevékenységét 
kell elhelyezni külön fő-előirányzatban, és a 2012. év bevételeit és kiadásait elkülönítve kell 
kezelni és nyilvántartani. A vállalkozási tevékenység a szövetség egyéb gazdálkodásából más 
forrást nem használhat fel, csak annyiban amennyiben az 1:1 arányban helyettesítésre kerül. 
- A költségvetésben a 2011-évről áthúzódó jelentős összegű számlatartozást (kötelezettséget) 
kintlevőséget) elkülönítve, külön fő-előirányzatban kerül elhelyezésre és nyilvántartásra. Ez azt a 
kettős célt szolgálja, hogy előző időszak tartozásainak teljesítésére ne kerüljön felhasználásra 
2012. évi bevétel, illetve 2012. évi költségek fedezetére ne előző időszakról származó bevétel 
kerüljön figyelembe vételre, tekintettel arra, hogy ez a 2012. évre veszteséget eredményezne. 
 -Minden szállítóval törekedni kell a lehető legkedvezőbb konstrukció kialakítására, a hitelező 
szállítók ajánlatát megfelelően figyelembe kell venni és törekedni kell a tartozás csökkentésére, 
átütemezésére vagy részletekben történő teljesítésére. 
- A költségvetés végrehajtásáért a főtitkár felelős, a pénzügyi bizottsággal ellenőrzi a végrehajtást, 
az elnökség részére negyedévente tájékoztatást kell készíteni, amely tartalmazza a fő-
előirányzatok aktuális végrehajtási állapotát. 
- 2011.évre vonatkozó MESZ követelések bevételéből a 2011. évre vonatkozó tartozásokat kell 
teljesíteni, a 2012. év végére a szállítói nyitott számla-állományt a 2011. év végi záró-
állományhoz képest lényegesen csökkenteni kell. 
- Kötelezettséget vállalni (megrendelés, szerződés, visszaigazolás, teljesítésigazolás) csak a 
rendelkezésre álló előirányzat terhére lehet. 
 

12/04/18/11. számú elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége megtárgyalta és a közgyűlés elé előterjesztésre javasolja a 
2012. évi költségvetés tervet. A költségvetésre vonatkozó előterjesztést 2012. április 22-ig ki kell 
hirdetni a szövetség internetes honlapján, és erre a tagegyesületek figyelmét fel kell hívni. A 
költségvetési terv mellé az alábbi terveket kell mellékelni a hirdetménybe: 

1. A Magyar Evezős Szövetség tervezett nemzetközi versenyek versenyzői részvételi díjai 
2. A Magyar Evezős Szövetség tervezett hazai versenyei előzetes költségvetése 
3. A Magyar Evezős Szövetség által alkalmazott program és csapat-finanszírozási elvek 
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A klubok lehetőséget kérnek arra, hogy a nemzetközi versenyeken saját maguk szervezhessék az 
útjukat. Klubokra lebontott költségvetési kiegészítés is készüljön. 
 
A költségvetés előterjesztését az elnökség 6 igen, 2 nem (Petrity Rudolf, Bártfai Márton) 
szavazattal elfogadta. 
 
9. napirend: Csapatvezetők és FISA biz tagok költségcsökkentése 
 
12/04/18/12. számú elnökségi határozat: 
A napirendet az elnökség a következő ülésére elnapolja. 
 
A határozatot az elnökség 4 igen, 1 nem (Simon Gábor) szavazattal elfogadta. Nem szavazott 
Szántó Éva. 
 
10. napirend: MESZ ingatlanokkal kapcsolatos javaslat 
 
12/04/18/13. számú elnökségi határozat: 
A MESz 2012. február 3-i rendkívüli közgyűlésen megválasztott új elnöksége súlyos gazdasági 
helyzetet vett át a korábbi elnökségtől. 
Rövid idő alatt bebizonyosodott, hogy a kialakult rendkívül súlyos akut pénzügyi helyzet ill. 
kedvezőtlen kilátások oka főképp a Pesterzsébeti Vízibázis projekt.  
A megkötött, de jelentős részben nem teljesített szerződés megalapozatlan és felelőtlen 
kötelezettség-vállalásokat és teljesíthetetlen feltételeket tartalmazott.  
A projekt a szövetség anyagi csődjének és működése ellehetetlenülésének kockázatát hordozza a 
feltárt tények alapján. 
 
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a 
bekövetkezett károkat enyhítse, további károkat elkerülje, a pénzügyi kockázatokat minimalizálja, 
a telep üzemelését a fenntarthatóság szintjén biztosítsa. 
 
Számos intézkedés, döntés született február óta. A projekt jövőjével kapcsolatban több műszaki, 
gazdasági és jogi lehetőség került vizsgálatra.  
 
Az elnökség a XX.kerületi Önkormányzattal is tárgyalásokat kezdeményezett MESz 
késedelmeinek megszűntetéséről, a szerződési feltételek módosításáról, vagy akár a projekt teljes 
megszüntetéséről. 
 
Ezért az elnökség arra kéri a szövetség Közgyűlését, hogy a tárgyalások folytatásában és új 
megállapodás megkötésében támogassa az elnökséget. 
 
Az elnökség jóváhagyja az alábbi előterjesztést a soron következő közgyűlésre: 
 
„A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése felhatalmazza és kötelezi az elnökséget, hogy képviselői 
útján  
a Budapest XX. kerületi Önkormányzattal a Pesterzsébeti Vizibázis projektre 2010. május 07.-án 
kelt, 30 évre kötött ingatlan bérleti szerződést, továbbá az ahhoz kapcsolódó albérleti 
szerződéseket 
- a MESz teherbírását figyelembe vevő, működését a továbbiakban nem veszélyeztető tartalommal 
módosító, vagy annak megszűntetésére irányuló tárgyalásokat folytasson és 
- minden ezzel kapcsolatos, a MESz terheinek csökkenését eredményező okszerű intézkedést, 
jognyilatkozat megtegyen.” 
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12. napirend: 2015. évi Nemzetközi versenyek pályázata 
A MESZ elnökségének határozata értelmében a MESZ pályázata a FISA 2015. évi U23 
Világbajnokságának megrendezésére az előzetes beadási határidőig (február 28.) elektronikus úton 
beadásra került. 
A pályázat végleges beadásához (hi: április 16.) szükséges pénzügyi garanciavállalásokat nem 
sikerült megszerezni. A legfontosabb a kormány támogatásra való kötelezettsége lett volna, de a 
NEFMI SFÁ tájékoztatása szerint 2012. I. félévben erre egyáltalán nincs lehetőség. 
A szövetség jelenlegi pénzügyi helyzetében a pályázati díj (10 000 EUR) nem állt rendelkezésre, 
sajnos a fedezetéül szolgáló Sport Nagyköveti Program támogatása csak utófinanszírozásként 
folyósítható. A pályázati díj megfizetése feltétele a pályázat beadásának. 
A kialakult helyzetről egyeztetés történt a FISÁ-val is. Mivel egyetlen pályázó Szeged lett volna, 
lehetőséget adnának a pénzügyi garanciák beadásához határidő módosításra. 
Ezt szükséges a Sportért Felelős Államtitkárral leegyeztetni, a tárgyalás előkészítése folyamatban 
van. 
Minden lehetséges szempontot, köztük a MESZ jelenlegi teherbíró képességét – mind pénzügyi, 
mind humán erőforrás tekintetében – is mérlegelve javaslom a pályázat beadását az alábbiak 
szerint újratervezni: 

A 2015. évi U23 világbajnokság pályázata határidőben nem adható be. A pénzügyi 
garanciákról folytassuk az egyeztetéseket a NEFMI SFÁ-val, kiterjesztve a 2013. évben 
esedékes beadási határidőkre. Ha most nincs pályázó, akkor jövőre két év U23 
Világbajnokságának (2015 és 2016) rendezőjéről fog a FISA dönteni. Elképzelhető, hogy a 
pályázattal kapcsolatos terheken is kénytelenek lesznek enyhíteni, bár ennek a 
valószínűsége csekély. 

Az előterjesztés pénzügyi hatása: 
A 2012. év vonatkozásában, ha a pályázat beadása módosított határidővel megvalósul, kizárólag 
céltámogatások felhasználásával történhet: 
pályázati díj 10 000 EUR – SNP 
rendezési díj 20 000 EUR – NEFMI 
 
12/04/18/14. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a 2015. évi U23 világbajnokság rendezési jogáért elkészített 
pályázatát a pénzügyi garanciák hiányában a megjelölt határidőig nem nyújtja be a FISÁ-hoz. A 
további lépésekről, a pályázat esetleges módosított határidőben történő beadásáról a FISÁ-val, a 
pénzügyi garanciáról, az esemény támogatásáról a NEFMI SFÁ-val folytat tárgyalásokat.  
 
12/04/18/15. számú elnökségi határozat:  
A MESZ kialakítja a nemzetközi eseményekre és ezzel összefüggésben a következő időszak (10 
év) FISA bajnokságok megpályázására, rendezésére vonatkozó stratégiáját. 
 
13. napirend: Simády verseny költségvetés javaslat 
A súlyos pénzügyi helyzetre tekintettel az elnökség megtárgyalta a 2013 április 28-29ére kiírt 
Simády nemzetközi verseny megrendezésével kapcsolatos költségeket és határozatot hozott. 
Javaslatként elhangzott a verseny teljes lemondásának lehetősége is. Az elnökség az alábbi 
lehetőségeket vizsgálta: 

- a verseny teljes lemondása a szövetség likviditási helyzetére való tekintettel 
- a verseny 1 naposra történő korlátozása a költségek csökkentése érdekében 
- a verseny más helyszínen – Velencei evezős pálya – Sukoró – jelentősen kedvezőbb 

költségek mellett történő megrendezése, 
- a verseny megrendezése az eredeti kiírás szerint, minden lehetséges költségcsökkentés és 

megszorítás mellett. 
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Az elnökség figyelembe vette, hogy a versenyig kevesebb mint két hét van hátra, fokozott 
felháborodásra kell számítani, ha ennyire későn változik, vagy kerül lemondásra a program. 
Lemondás esetén továbbá számítani lehet, hogy a külföldi egyesületek a jövőben nem fogják 
tervezni a versenyen való részvételt.  
 
Az ülés folyamán tájékoztatást kapott az elnökség arról, hogy a Velencei-tavi versenypálya április 
29-én horgászverseny miatt foglalt. 
Az elnökség a verseny kiírás szerinti megrendezése mellett döntött. 
A verseny az előterjesztéshez csatolt költségterve: 4.338.995 ,- forint 
Bérleti díj kedvezménnyel, kevesebb létesítmény használatával, kevesebb technikai személyzet 
igénybe vételével, egyéb árkedvezményekkel 25%-os költségcsökkentést kell elérni. 
 
 
12/04/18/16. számú elnökségi határozat: 
A Simády nemzetközi verseny Szegeden 2012. április 28-29én, két napos programban kerül 
megrendezésre, a verseny megrendezésére jóváhagyott költségkeret 3.000.000,- forint. A 
végrehajtásra az elnökség felkéri a főtitkárt. 
 
 
14. napirend: Rendkívüli közgyűléssel kapcsolatos egyéb feladatok 
A rendkívüli közgyűlés előkészítésével kapcsolatos kérdésekben az elnökség elektronikusan fog 
határozatot hozni. 
 
15. napirend: Pénzügyi tájékoztató 
Az első negyedévről készült, papír alapon kiosztott részletes pénzügyi kimutatásokat az elnökségi 
tagok részére elektronikus formában kerülnek továbbításra: 

- részletes bevételek, első negyedév 
- részletes kiadások, első negyedév 
- cash-flow első negyedév 
- nyitott szállítói tartozás állomány első negyedév végén 
- vevői követelések állománya első negyedéve végén 

 
 
12/05/29/01. számú elnökségi határozat:  
A nem elnökségi tagok hozzászólási keretideje a mai ülésen maximum 2x4 perc/főben legyen 
meghatározva, kivéve, ha az elnökség kérte fel és a napirendhez tartozik a hozzászólása. 
A határozatot az elnökség 6 igen, 1 nem (Petrity) szavazattal, és 1 tartózkodással (Szántó) 
elfogadta. 
 
 
12/05/29/02. számú elnökségi határozat:  
A szövetségi kapitányi pályázat kiírásáról és az Egyebek napirendről az elnökség zárt ülést tart. 
A határozatot az elnökség 7 igen és 1 nem (Petrity) szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 
12/05/29/03. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség 12/03/12/09. számú határozatával kapcsolatban a 2012. évi vidékbajnokságon 
szankció ne kerüljön alkalmazásra. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás (Kokas, Zsömle) mellett elfogadta. 
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12/05/29/04. számú elnökségi határozat:  
A szövetség kössön megállapodást az MTK-val, amely szerint a klub tartozásait 3 részletben 
törlesztheti 2012. július 30-ig. A megállapodásnak legyen része, hogy amennyiben nem 
törlesztenek a megadott határidőig, úgy automatikusan nem indulhat a MESZ következő 
versenyein. 
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Vácy, Simon, Petrity) mellett 
elfogadta. 
 
 
12/05/29/05. számú elnökségi határozat:  
A 60 napnál régebbi klubtartozásokat folyamatosan figyelje a szövetség. A klubok tartozása az 
OB előtt ismét kerüljön megvizsgálásra, és a klubok időben kapjanak újra értesítést az 
egyenlegükről. 
Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/05/29/06. számú elnökségi határozat:  
A 2012. évi Vidékbajnokság versenytanács ülésén egy elnökségi tag vegyen részt, és a 
klubtartozásokkal kapcsolatban az elnökség álláspontját képviselje. Amennyiben elnökségi tag 
erre nem vállalkozik, akkor a főtitkár tegye meg.  
A határozatot az elnökség 6 igen 1 nem (Szántó) szavazattal, 1 tartózkodás (Bártfai) mellett 
elfogadta. 
 
12/05/29/07. számú elnökségi határozat:  
A klubok az 2012. évi tagdíjukat június 31-ig fizethetik be. 
A határozatot az elnökség 4 igen szavazattal, 3 tartózkodás (Vácy, Szántó, Bártfai) mellett 
elfogadta. 
 
 
12/05/29/08. számú elnökségi határozat:  
2012-ben amennyiben elnökségi tag a csapatvezető, akkor ő maga fizeti az ott tartózkodás és az 
utazás költségét.  
A határozatot az elnökség 1 igen (Bártfai) 1 nem (Petrity) szavazattal, 6 tartózkodás (Szántó, 
Simon, Zsömle, Regényi, Vácy, Kokas) mellett elutasította. 
 
 
12/05/29/09. számú elnökségi határozat:  
A nemzetközi bizottsági tagok – akik egyben az elnökség tagjai is – valamint a nemzetközi 
versenybírók a külföldi versenyekre vagy a csapatszállító busszal utaznak, vagy külön időpontban 
utaznak saját költségükre, vagy az elnökség külön határozatban kivételes esetben támogatja a 
kiutazásukat. 
A határozatot az elnökség 4 igen (Szántó, Regényi, Simon, Bártfai) 1 nem (Petrity) szavazattal, 3 
tartózkodás (Vácy, Kokas, Zsömle) mellett elfogadta. 
 
 
12/05/29/10. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség a korábbi pénzügyi bizottság mandátumát visszavonja. 
A határozatot az elnökség 3 igen (Kokas, Regényi, Simon) szavazattal, 5 tartózkodás (Szántó, 
Bártfai, Zsömle, Petrity, Vácy) mellett elfogadta. 
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12/05/29/11. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége elfogadja a Csillag program 2012. évi szűkített versenyzői 
névsorát, és így a Csillag keret program által támogatottak létszáma 14-ről 12 főre csökken. 
1. Széll Domonkos 
2. Elekes Szilveszter 
3. Gyimes Krisztina 
4. Matyasovszki Dániel 
5. Pozsár Bence 
6. Krepesics Péter 
7. Vallyon Bence 
8. Novák Edvin 
9. Vermes Péter 
10. Pétervári-Molnár Bendegúz  
11. Papp Gergely 
12. Bíró Márk 
 
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (Bártfai) szavazattal, 1 tartózkodás (Szántó) mellett 
elfogadta. 
 
 
12/05/29/12. számú elnökségi határozat:  
A MESZ főtitkára kiszámolja, hogy a pénzügyi adminisztrátor alkalmazására a költségvetésben 
tervezett keret hány hónapig elegendő. 
A határozatot az elnökség 6 igen és 2 nem (Bártfai, Petrity) szavazattal elfogadta. 
  
 
12/05/29/13. számú elnökségi határozat 
Az elnökség jóváhagyja az előterjesztés szerinti, 2012. évi (12 hónapra szóló) serdülő és ifjúsági 
Heraklész keretet.  
 

Edzők: 

Ficsor László Utánpótlás szövetségi kapitány 
Lakatos Tamás regionális edző, utánpótlás férfi párevezős szakági felelős 
Mácsik Miklós regionális edző, utánpótlás női párevezős szakági felelős 
Szierer János regionális edző, utánpótlás férfi váltottevezős szakági felelős 
Bartos Nándor regionális edző, utánpótlás női váltottevezős szakági felelős 

2012. évi 
"Bajnok 
program" 
keret           
  Név Egyesület Szak Év Klubedző 

1 Ács Kristóf Vác Városi Evezős Club X 1996 Mácsik Miklós 
2 Adonyi Sarolta Szegedi Vízisport Egyesület J 1996 Dani Zsolt 
3 Bácskai Dominika Vác Városi Evezős Club X 1994 Mácsik Miklós 
4 Bácskai Máté Vác Városi Evezős Club X 1996 Mácsik Miklós 
5 Bajcsi Bertold Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub B 1996 Kiss László 
6 Baka Sándor Szegedi Vízisport Egyesület J 1994 Szierer János 
7 Bakaity Attila Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub J 1994 Kiss László 
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8 Balogh Dávid Bajai Spartacus Vízügy Sport Club B 1996 Alföldi Zoltán 
9 Barabási Richárd Csepel Evezős Klub J 1996 Melis Zoltán 

10 Bartos Adél Bajai Spartacus Vízügy Sport Club J 1994 Bartos Nándor 
11 Bedők Gergely Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub B 1995 Kiss László 
12 Bene Dorottya Danubius Nemzeti Hajós Egylet J 1994 Ficsor László 
13 Bertus Kitti Csongrádi Vízügyi Sportegyesület X 1995 Petrity Rudolf 
14 Bük Viktória Szegedi Vízisport Egyesület B 1995 Dani Zsolt 
15 Csányi Péter Bajai Spartacus Vízügy Sport Club X 1994 Bartos Nándor 
16 Dávid Patrik Vác Városi Evezős Club X 1995 Rapcsák Károly 
17 Erdélyi Zsófia Tisza Evezős Egylet Sport Iskola J 1994 Gudmon András 
18 Fördős Máté Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület X 1995 Nagy Gábor 
19 Furkó Kálmán Tisza Evezős Egylet Sport Iskola X 1996 Gudmon András 
20 Gadányi Zoltána Mohácsi Torna Egylet X 1996 Lakatos Tamás 
21 Jenei Domonkos Ferencvárosi Evezős Club X 1995 Danó Károly 
22 Juhos Babett Külker Evezős Klub X 1996 Lőrincz Attila 
23 Kiffer Dorina Esztergomi Evezősök Hajós Egylete X 1995 Fiala József 
24 Kovács Zsófia Szegedi Vízisport Egyesület J 1995 Dani Zsolt 
25 Krajczár Lilla Szegedi Vízisport Egyesület B 1996 Dani Zsolt 
26 Krenák Mihály Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub B 1994 Kiss László 
27 Kurdi Laura Vác Városi Evezős Club X 1994 Ribáry Katalin 
28 Légrádi Levente Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub B 1996 Kiss László 
29 Major Kata Bajai Spartacus Vízügy Sport Club B 1994 Bartos Nándor 
30 Markó Előd Bajai Spartacus Vízügy Sport Club B 1996 Alföldi Zoltán 
31 Márta Boglárka Szegedi Vízisport Egyesület J 1996 Dani Zsolt 
32 Matheisz József Mohácsi Torna Egylet X 1994 Lakatos Tamás 
33 Mészáros Csongor Mohácsi Torna Egylet X 1994 Lakatos Tamás 
34 Miskolczi Csaba Bajai Spartacus Vízügy Sport Club J 1996 Alföldi Zoltán 
35 Németh András Csepel Evezős Klub B 1996 Melis Zoltán 
36 Pál Johanna Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub X 1997 Écsi Antal 
37 Papp Dorottya Szegedi Vízisport Egyesület B 1996 Dani Zsolt 
38 Papp Evelin Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub X 1996 Écsi Antal 

39 Pistár Miklós Ferencvárosi Evezős Club B 1995 
Saáryné Pető 
Tímea 

40 Polivka Dóra Danubius Nemzeti Hajós Egylet X 1995 Ficsor László 
41 Pőcze Bence Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub J 1996 Kiss László 
42 Preil Vivien Külker Evezős Klub X 1996 Lőrincz Attila 
43 Priváczki Ákos Szegedi Vízisport Egyesület B 1995 Szierer János 
44 Rippert András Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub B 1994 Kiss László 
45 Rozsos Péter Külker Evezős Klub X 1994 Fáth András 

46 Saáry László Ferencvárosi Evezős Club J 1995 
Saáryné Pető 
Tímea 

47 Samu Lilla Arrabona EK X 1995 
Halmainé 
Mészáros Éva 

48 Schopf Máté Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület X 1996 Nagy Gábor 
49 Sönfeld Álmos Győri Vízügy Spartacus Evezős Klub J 1996 Kiss László 
50 Sugár Fanni Csepel Evezős Klub X 1996 Pergel lászló 
51 Szegedi Tamás Ganz Villany EK X 1996 Bujdosó Miklós 
52 Szentirmai Veronika Danubius Nemzeti Hajós Egylet X 1995 Ficsor László 
53 Szlovák Bence Esztergomi Evezősök Hajós Egylete X 1996 Búza József 
54 Turi Frida Tisza Evezős Egylet Sport Iskola B 1994 Gudmon András 
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55 Vancsura Bendegúz Bajai Spartacus Vízügy Sport Club X 1994 Bartos Nándor 
56 Vancsura Mátyás Bajai Spartacus Vízügy Sport Club J 1996 Alföldi Zoltán 
57 OB FT 1x győztes         
58 OB NT 1x győztes         
+1 Farkas Norbert  Vác Városi Evezős Club       

 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/05/29/14. számú elnökségi határozat 
Az Európa-bajnokságra utazó csapat előterjesztés szerinti összeállításával az elnökség egyetért. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Bártfai) elfogadta. 
 
 

12/05/29/15. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy a 2012. évi versenyidényben az érvényben 
lévő versenyszabály III/6. pontját, miszerint a tanuló korcsoportban a 4+ és a 8+ hajóegységek 
helyett a 8x+ hajóegység kerül bevezetésre, a 2012. évre hatályon kívül helyezi. 2012. évben a 
tanuló korcsoportban továbbra is kiírható a 4+ és 8+ versenyszám. A tanuló korcsoport 
versenyszámainak, hajóegységeinek felülvizsgálatára a 2012. év őszére tervezett versenyszabály 
és a kapcsolódó szabályzatok módosításakor kerül sor. 
A 2012. évi Vidékbajnokságon a tanuló korcsoport váltottevezős versenyszámaira pótnevezést, a 
rendes nevezési díj megfizetésével el kell fogadni, a versenyprogramba be kell illeszteni.  
Jelen határozatról a Magyar Evezős Szövetség tagegyesületeit azonnali hatállyal értesíteni kell. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/06/20/01. számú elnökségi határozat:  
A 2012. évi Országos Bajnokság tervezett költségvetését az elnökség elfogadja, maximum 5millió 
327ezer forint kiadási keretig. 
A határozatot az elnökség 6 igen, 1 tartózkodással (Szántó) elfogadta. 
 
 
12/06/20/02. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a pesterzsébeti vízi centrum területéről a 2000-3000 m3 
mennyiségű építési törmelék és hulladék azonnali elszállítására adott megbízást és az ezzel 
kapcsolatos lépéseket okszerűnek és célszerűnek fogadja el. A megtett intézkedések a Magyar 
Evezős Szövetség érdekét szolgálják. A megállapodás tartalmát és a teljesítés kivetően 
befogadandó bizonylatokat az elnökség részére elérhetővé kell tenni. 
A hulladékelszállítás költségét a MESZ továbbhárítja arra a bérlőre, akinek a területéről ez az 
elszállítás történt, és neki lett volna az elszállítás jogszerűen a kötelessége. 
Az elnökség a határozatot 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta. 
 
 
12/06/20/03. számú elnökségi határozat:  
 
Az elnökség új válogatóverseny kiírását javasolja.  
 
2 igen (Simon, Regényi) 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással (Szántó) elutasította. 
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12/06/20/04. számú elnökségi határozat: 
A szövetségi kapitány által meghatározott csapatok legyenek a végleges olimpiai indulók, és ne 
kerüljön sor újabb válogató versenyre. 
A szövetségi kapitány javaslata az induló csapatokra: Varga Tamás - Hirling Zsolt (FFks 2-), 
Simon Béla - Széll Domonkos (FF 2-). (amennyiben Juhász Adriánt a doppingfegyelmi bizottság 
eltiltja) 
 
Az elnökség a határozatot 5 igen szavazattal, 2 nem szavazattal (Simon, Regényi) 1 tartózkodással 
(Szántó) elfogadta. 
 
 
12/06/20/05. számú elnökségi határozat:  
Ha július 5-ig kiderül, hogy mégis Juhász Adrián indulhat, akkor az elnökség az eredeti Simon –
Juhász párost javasolja olimpiai indulónak. 
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/06/20/06. számú elnökségi határozat: 
1.000.000 forint a ks 2x csapat pótkvalifikációra történő felkészülése támogatására utólag 
visszatérítésre kerül. 
 
A 2 olimpiai csapat az Olimpiára való felkészülésre az egyéb eszköz (hajó, lapát, mez, stb) 
támogatáson kívül 750ezer-750ezer forint pénzügyi támogatást kap edzőtábor, táplálék-kiegészítő, 
utazás, sportegészségügyi szolgáltatások, stb. céljára. A támogatás igénybevételéhez a két csapat 
előre felhasználási tervet készíti, a felhasználást a MOB felé elszámolható bizonylatokkal kell 
alátámasztani. A támogatások felhasználásáról a csapatok elismervényt írnak alá.    
 
A különbözet a felnőtt válogatottra rendelkezésre álló keret terhére kerül elszámolásra.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
5. napirend: Szövetségi kapitányi pályázatok kiírása 
 
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet „Felnőtt Szövetségi Kapitány” pozíció betöltésére 
a következő olimpiai ciklusra: 
 
Pályázati feltételek és elvárások: 
Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU 
polgár, aki az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok 
ellátását vállalja.  
 
Minimum elvárás: 
- felsőfokú képesítés, evezős szakedzői végzettség 
- sportági eredményesség 
- gyakorlati edzői tapasztalat 
- számítógép felhasználó szintű ismerete (word, excel, e-mail levelezés) 
- német, vagy angol nyelvtudás tárgyalóképes szintű ismerete 
- a törvényi előírások szerinti, edzésvezetéshez szükséges motorcsónak vezetői engedély 
- „B” és „E” kategóriás gépjárművezetői engedély 
- budapesti munkavégzés vállalása (rugalmas munkaidőben)  
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- motivált legyen az edzői munkában 
- csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség 
 
Kiválasztott jelentkező feladata lesz, többek között: 

• Elkészíti a hatáskörébe tartozó, válogatott keretek programját (felnőtt, U23, adaptív), az 
edző bizottsággal, és szakág vezetőkkel való egyeztetés után az elnökség elé terjeszti 
azokat. 

• Elkészíti a válogatott keretek programjának éves szakmai költségvetését. 
• Kijelöli a válogatott kereteket, majd csapatokat, és a felkészülésben közreműködő 

szakembereket, szakág vezetőket. 
• A MESZ lehetőségeihez képest, gondoskodik a válogatottak működéséhez szükséges 

eszközök (hajók, lapátok, motorcsónakok stb) elosztásáról. 
• Együttműködik a felkészítésben résztvevő edzőkkel és szakmai bizottságokkal.  
• Szakmai iránymutatást ad, segítséget nyújt az operatív edzéstervek elkészítésében, részt 

vesz végrehajtásuk (edzésnapolók) ellenőrzésében. A válogatott keret tagjainak 
edzésmunkáját és teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri.  

• Megszervezi a felméréseket, közös edzéseket, a felmérésekről nyilvántartást vezet, és az 
eredmények tükrében az edzéstervek módosítására javaslatot tesz. Összehangolja a 
felkészítésben közreműködő szakemberek (szakág vezető, edző, orvos, pszichológus, 
gyúró stb) munkáját.  

• Felelős kapcsolattartó személy a szövetség részéről, aki ellátja a szövetségre háruló 
doppingvizsgálatokkal kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a doppingmegelőzés 
folyamatában, gondoskodik az erről szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról, 
szükség és igény szerint tájékoztatók szervezéséről. 

• Az éves szakmai program alapján megrendeli az edzőtábori szolgáltatásokat, gondoskodik 
a szükséges technikai-sport eszközök helyszínre viteléről.  

• Az elnökséget, főtitkárt, és az edző bizottságot folyamatosan informálja a szakmai 
munkáról.  

• Nemzetközi versenyekre előkészíti a kiutazást, kijelöli az utazó csapatokat. 
• A versenyeredményekről, nemzetközi tapasztalatokról értékelést és beszámolót készít. A 

szakma nemzetközi újításait, edzésmódszereit követi (szakirodalom, konferenciák, 
versenyeken szerzett tapasztalatok), a hazai szakembereket ezekről tájékoztatja. 

• Időszakosan a helyszínen tájékozódik a klubokban folyó szakmai munkáról. 
• Igényeknek megfelelően tudományos szakirodalmi anyagokat juttat el az érdekeltekhez. 
• Irányítja, felügyeli és értékeli (közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási joga van a 

válogatottakat felkészítő edzők és a szakágvezetők felé). Havi rendszerességgel igazolja 
munkavégzésüket. 

• Részt vesz a sportág-fejlesztéssel, válogatott keretek finanszírozásával kapcsolatos 
programok kialakításában, lebonyolításában.  

• Feladata az edzői fórum megszervezése, a fórum szakmai programjának összeállítása (az 
utánpótlás szövetségi kapitánnyal együtt). 

 
Hazai versenyrendszer működtetésében való közreműködés: 

• Közreműködik a versenynaptár, a részletes versenykiírás és a minősítések elkészítésében. 
• Kiemeléses versenyeknél elkészíti a futambesorolást, kiemelést. 
• Segíti a MESZ apparátusát, a MESZ által rendezett versenyek előkészítésében. 

 
Technikai feltételek területén: 

• Figyelemmel kíséri a MESZ tulajdonában lévő, elsősorban a válogatott keret tagjai által 
használt eszközök (versenyhajók, ergométerek, motorcsónakok stb) állapotát és javaslatot 
tesz javításukra, esetleges pótlásukra.  
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• Javaslatot tesz új eszközök beszerzésére (előzetes árajánlatok alapján). 
 
Munkakörébe tartozhat ezen felül minden szakmai jellegű feladat, amivel a főtitkár, az elnök vagy 
az elnökség megbízza. 
 
Munkakapcsolat: 
- Magyar Olimpiai Bizottság 
- Magyar Evezős Szövetség 
- Magyar Edzők Társasága 
- evezős klubok, egyesületek 
 
Hatáskör: 
- A közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jog a válogatottakat felkészítő edzők és a 
szakág-vezetők felé. 
- A 18 évnél idősebb felnőtt és U23-as válogatott sportolók szakmai munkájának irányítása. 
 
Jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik: 

- szakmai önéletrajz és motivációs levél 
- részletes szakmai program 
- képzettséget igazoló bizonyítványok másolata 
- erkölcsi bizonyítvány 
- bérigény megjelölése 
- nyelvtudást igazoló okirat, (hiányában személyes meghallgatás)  
- elérhetőségek megadása 

 
A kiválasztott jelentkezőkkel a MESZ határozatlan idejű szerződést köt. 
 
Foglalkoztatás formájával, pontos idejével, bérezéssel és egyéb juttatásokkal, munkaidő 
meghatározásával kapcsolatos kérdések, személyes meghallgatás alapján, a szakmai elvárások és a 
finanszírozási lehetőségek függvényében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 
történik.  
Munkavégzés helye döntő mértékben Budapesthez kötődik. 
Nem feltétel, hogy klub független szakember legyen a pályázó. 
 
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 
 
A pályázatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 28. 18:00 (nem a postára adás ideje!). 
 
A pályázók személyes meghallgatásáról, a beérkezett pályázatok alapján az elnökség dönt. A 
meghallgatás időpontjáról a főtitkár közreműködésével értesíti az érintett személyeket. 
 
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem tartja 
megfelelőnek a beérkezett pályázatokat, vagy nem tud megegyezni a munkavégzés feltételeiről a 
kiválasztott pályázóval, a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
 
A Magyar Evezős Szövetség pályázatot hirdet „Utánpótlás Szövetségi Kapitány” pozíció 
betöltésére a következő olimpiai ciklusra: 
 
Pályázati feltételek és elvárások: 
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Pályázatot nyújthat be minden magyarországi állandó lakcímmel rendelkező büntetlen előéletű EU 
polgár, aki az egyes témáknál részletesen megjelölt kritériumoknak eleget tesz, és a feladatok 
ellátását vállalja.  
 
Minimum elvárás: 
- felsőfokú képesítés, evezős szakedzői végzettség 
- sportági eredményesség 
- gyakorlati edzői tapasztalat 
- számítógép felhasználó szintű ismerete (World, Excel, e-mail levelezés) 
- német, vagy angol nyelvtudás tárgyalóképes szintű ismerete 
- a törvényi előírások szerinti, edzésvezetéshez szükséges motorcsónak vezetői engedély 
- „B” és „E” kategóriás gépjárművezetői engedély 
- Budapesti munkavégzés vállalása (rugalmas munkaidőben)  
- motivált legyen az edzői munkában 
- csapatmunkára való alkalmasság, kezdeményezőkészség 
 
Kiválasztott jelentkező feladata lesz, többek között: 

• Elkészíti az utánpótlás válogatott keretek programját (18 éves korig), az edző bizottsággal, 
és szakág vezetőkkel való egyeztetés után az elnökség elé terjeszti azokat. 

• Elkészíti a válogatott keretek programjának éves szakmai költségvetését. 
• Kijelöli a válogatott kereteket, majd csapatokat, és a felkészülésben közreműködő 

szakembereket, szakág vezetőket. 
• A MESZ lehetőségeihez képest, gondoskodik a válogatottak működéséhez szükséges 

eszközök (hajók, lapátok, motorcsónakok, …) elosztásáról. 
• Együttműködik a felkészítésben résztvevő edzőkkel és szakmai bizottságokkal.  
• Szakmai iránymutatást ad, segítséget nyújt az operatív edzéstervek elkészítésében, részt 

vesz végrehajtásuk (edzésnapolók) ellenőrzésében. A válogatott keret tagjainak 
edzésmunkáját és teljesítményét folyamatosan figyelemmel kíséri.  

• Megszervezi a felméréseket, közös edzéseket, a felmérésekről nyilvántartást vezet, és az 
eredmények tükrében az edzéstervek módosítására javaslatot tesz. Összehangolja a 
felkészítésben közreműködő szakemberek (szakág vezető, edző, orvos, pszichológus, 
gyúró, …) munkáját.  

• Felelős kapcsolattartó személy a szövetség részéről, aki a feladatkörébe tartozó korosztály 
(18 éves korig) vonatkozásában ellátja a Szövetségre háruló doppingvizsgálatokkal 
kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a dopping megelőzés folyamatában, gondoskodik az 
erről szóló tájékoztatók sportolókhoz történő eljuttatásáról, szükség és igény szerint 
tájékoztatók szervezéséről. 

• Az éves szakmai program alapján megrendeli az edzőtábori szolgáltatásokat, gondoskodik 
a szükséges technikai-sport eszközök helyszínre viteléről.  

• Az Elnökséget, Főtitkárt, és az Edző Bizottságot folyamatosan informálja a szakmai 
munkáról.  

• Nemzetközi versenyekre előkészíti a kiutazást, kijelöli az utazó csapatokat. 
• A versenyeredményekről, nemzetközi tapasztalatokról értékelést és beszámolót készít. A 

szakma nemzetközi újításait, edzésmódszereit követi (szakirodalom, konferenciák, 
versenyeken szerzett tapasztalatok), a hazai szakembereket ezekről tájékoztatja. 

• Időszakosan a helyszínen tájékozódik a klubokban folyó szakmai munkáról. 
• Igényeknek megfelelően tudományos szakirodalmi anyagokat juttat el az érdekeltekhez. 
• Irányítja, felügyeli és értékeli (közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási joga van a 

válogatottakat felkészítő edzők és a szakág-vezetők felé). Havi rendszerességgel igazolja 
munkavégzésüket. 
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• Részt vesz a sportág-fejlesztéssel, válogatott keretek finanszírozásával kapcsolatos 
programok kialakításában, lebonyolításában.  

• Feladata az edzői fórum megszervezése, a fórum szakmai programjának összeállítása (az 
utánpótlás szövetségi kapitánnyal együtt). 

 
Hazai versenyrendszer működtetésében való közreműködés: 

• Közreműködik a versenynaptár, a részletes versenykiírás, és a minősítések elkészítésében. 
• Kiemeléses versenyeknél elkészíti a futambesorolást, kiemelést. 
• Segíti a MESZ apparátusát, a MESZ által rendezett versenyek előkészítésében. 

 
Technikai feltételek területén: 

• Figyelemmel kíséri a MESZ tulajdonában lévő, elsősorban a válogatott keret tagjai által 
használt eszközök (versenyhajók, ergométerek, motorcsónakok, …) állapotát, és javaslatot 
tesz javításukra, esetleges pótlásukra.  

• Javaslatot tesz új eszközök beszerzésére (előzetes árajánlatok alapján). 
 
Munkakörébe tartozhat ezentúl minden szakmai jellegű feladat, amivel a Főtitkár, az Elnök vagy 
az Elnökség megbízza. 
 
Munkakapcsolat: 
- Magyar Olimpiai Bizottság 
- Magyar Evezős Szövetség 
- Magyar Edzők Társasága 
- Evezős klubok, egyesületek 
 
 
Hatáskör: 
- A közvetlen munkavégzésre vonatkozó utasítási jog a válogatottakat felkészítő edzők és a 
szakág-vezetők felé. 
- A 18 éves és fiatalabb (ifjúsági és serdülő korú) válogatott sportolók szakmai munkájának 
irányítása. 
 
Jelentkezés az alábbiak benyújtásával történik: 

- szakmai önéletrajz és motivációs levél 
- részletes szakmai program 
- képzettséget igazoló bizonyítványok másolata 
- erkölcsi bizonyítvány 
- bérigény megjelölése 
- nyelvtudást igazoló okirat, (hiányában személyes meghallgatás)  
- elérhetőségek megadása 

 
A kiválasztott jelentkezőkkel a MESZ határozatlan idejű szerződést köt. 
 
Foglalkoztatás formájával, pontos idejével, bérezéssel és egyéb juttatásokkal, munkaidő 
meghatározásával kapcsolatos kérdések, személyes meghallgatás alapján, a szakmai elvárások és a 
finanszírozási lehetőségek függvényében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 
történik.  
Munkavégzés helye döntő mértékben Budapesthez kötődik. 
Nem feltétel, hogy klub független szakember legyen a pályázó. 
 
A pályázatokat a Magyar Evezős Szövetség irodájába kérjük eljuttatni: 1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 
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A pályázatok beérkezési határideje: 2012. szeptember 28. 18:00 (nem a postára adás ideje!). 
 
A pályázók személyes meghallgatásáról, a beérkezett pályázatok alapján az elnökség dönt. A 
meghallgatás időpontjáról a főtitkár közreműködésével értesíti az érintett személyeket. 
 
A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem tartja 
megfelelőnek a beérkezett pályázatokat, vagy nem tud megegyezni a munkavégzés feltételeiről a 
kiválasztott pályázóval, a pályázatot érvénytelenné nyilvánítja. 
 
12/06/20/07. számú elnökségi határozat: 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Kokas) elfogadta. 
 
 
12/06/20/08. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadja a Gerevich ösztöndíjak elosztásának módosítását az alábbi táblázat szerint. 

Név (edző/versenyző) 
 Júni1-jén 
érvényes  

 JAV  
2012 júni1-től  

Molnár Dezső       105 000 Ft                  -   Ft  
Rapcsák Károly         75 000 Ft           75 000 Ft  
Bene László         50 000 Ft           50 000 Ft  
Ficsor László         65 000 Ft           65 000 Ft  
Galambos Péter         50 000 Ft         100 000 Ft  
Bártfai Péter         30 000 Ft                  -   Ft  
Vermes Péter         30 000 Ft                  -   Ft  
Bíró Márk         30 000 Ft           30 000 Ft  
Kaszás Kornél         30 000 Ft                  -   Ft  
Gyimes Krisztina         30 000 Ft           30 000 Ft  
Simon Béla       110 000 Ft         110 000 Ft  
Juhász Adrián       110 000 Ft                  -   Ft  
Szabó Kati         30 000 Ft           30 000 Ft  
Varga Tamás          50 000 Ft         160 000 Ft  
Hirling Zsolt                -   Ft         160 000 Ft  
Hajdú Zsuzsa         50 000 Ft           50 000 Ft  
Novák Edvin           35 000 Ft           35 000 Ft  
Vallyon Bence          35 000 Ft           35 000 Ft  
Forrai Dávid          35 000 Ft                  -   Ft  
Krpesics Péter         35 000 Ft           35 000 Ft  
Matyasovszky Dániel         35 000 Ft           35 000 Ft  
Pozsár Bence         35 000 Ft           35 000 Ft  
Kiss László         50 000 Ft           50 000 Ft  
Bartos Nándor         65 000 Ft           65 000 Ft  
Székely Balázs         78 000 Ft           78 000 Ft  
Lakatos Tamás         65 000 Ft           65 000 Ft  
Mácsik Miklós         65 000 Ft           65 000 Ft  
Szierer János         65 000 Ft           65 000 Ft  
Pétervári-Molnár 
Bendegúz         30 000 Ft           30 000 Ft  
Papp Gergő         30 000 Ft           30 000 Ft  
Matheisz József         30 000 Ft                  -   Ft  
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Mészáros Csongor         30 000 Ft                  -   Ft  
Dani Zsolt                -   Ft         130 000 Ft  
Széll Domonkos          100 000 Ft  
      
Összesen:     1 563 000 Ft       1 713 000 Ft  
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás (Zsömle) mellett elfogadta. Szántó Éva 
nem szavazott. 
 
 
12/06/20/09. számú elnökségi határozat: 
Az elnökség elfogadja, hogy az U23-as vb csapatvezetője Székely Balázs, szövetségi kapitány 
lesz. 
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/06/20/10. számú elnökségi határozat: 
A MESZ elnöksége a csapatkijelöléseket a 2012. évi ifjúsági világbajnokságra és az U23-as 
világbajnokságra megszavazza. 
U23 Világbajnokság 
Egység   Versenyző     Edző 
    
Női ks 1x  Bálint Sára      Szierer János 
Női ks 2x  Karácsony Dorottya     Nagy Gábor 
   Gláser Rebeka 
Női 1x   Gyimes Krisztina     Ficsor László 
Női 2-   Klötzl Ildikó      Saáryné Pető Tímea 
   Abid Syham 
FF ks 2x  Matyasovszky Dániel     Szierer János 
   Pozsár Bence    
FF ks 4-  Szigeti Roland     Kiss László 
   Krpesics Péter 
   Vallyon Bence 
   Novák Edvin 
FF 1x   Csankó Péter      megbízott: Nagy Gábor 
FF 4x   Bíró Márk      Molnár Zoltán 
   Elekes Szilveszter 
   Papp Gergely 
   Pétervári-Molnár Bendegúz 
A csapattal utazik még: 
Szigeti György – gyúró  
Székely Balázs – szövetségi kapitány 
Ifjúsági világbajnokság 
Egység   Versenyző     Edző 
    
NI 2x   Kurdi Laura      Mácsik Miklós 
   Bácskai Dominika 
NI 2-   Turi Frida      Molnár Dezső 
   Erdélyi Zsófia 
FI 2-   Vancsura Bendegúz     Bartos Nándor 
   Csányi Péter 
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FI 4x   Jenei Domonkos     Lakatos Tamás 
   Rozsos Péter 
   Matheisz József 
   Farkas Norbert 
FI 4-   Bedők Gergely     Kiss László 
   Krenák Mihály 
   Bakaity Attila 
   Rippert András 
NI 4-   Bene Dorottya      Bartos Nándor 
   Polivka Dóra 
   Major Kata 
   Bartos Adél 
A csapattal utazik még: 
?   – csapatvezető 
Ficsor László  – utánpótlás szövetségi kapitány 
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/06/20/11. számú elnökségi határozat: 
A 2012. évi Paralimpián a Magyar Evezős Szövetség elnökségét Regényi Tamás elnök és Ott 
Zsuzsanna főtitkár képviselje a Magyar Paralimpiai Bizottság meghívására. 
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással (Regényi) elfogadta. 
 
 
A SPORT XXI sportágfejlesztési keretének felhasználása 2012. 
 
Felhasználás szerződésben rögzített lehetőségei: 

1. Testnevelők, edzők és szervezők díjazása 
2. Sportesemények, versenyrendszerek támogatása 
3. Átfogó teljesítmény-mérési rendszer működtetésének támogatása 
4. A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása 
5. A programban részt vevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása 
6. Sporteszközök és felszerelések beszerzése. 

 
Programcsomag: 
1. Sport XXI sportági instruktor, szervező megbízása 3.000.000 Ft 
2. Utánpótlás versenyek: 4.600.000 Ft 

      a) Evezős Diák Ranglista és Sport XXI mini versenyek 2012 2.000.000 Ft 
      b) Országos Diák Evezős-Ergométer Felmérő Program 2012-2013  2.000.000 Ft 
      c) „Több-tusa” képesség-felmérő versenyek 600.000 Ft 

3. Evezős akadémiai rendszer: 10.400.000 Ft 
a) Regionális utánpótlás-nevelő központok kialakítása, támogatása 4.500.000 Ft 
b) Utánpótlás-nevelő egyesületek támogatása 3.500.000 Ft 
c) Központi akadémia fejlesztése, eszközbeszerzés 2.400.000 Ft 

 
_______________________________________________________________________________
_ 
Összesen: 18.000.000 Ft 
 
Részletek: 
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1.) Sport XXI sportági instruktor megbízása 
A programok szervezése, nyomon követése, bonyolítása, az akadémiai rendszer kialakításának 
koordinálása. 
XY - programvezető: havi nettó 140.000 Ft munkabér (2012. április – 2013 március)  

  (járulékokkal együtt kb 250.000 Ft/hó ktg = 3.000.000 Ft) 

 
2.) Utánpótlás versenyek 
Evezős Diák Ranglista Verseny: 5 fordulós tehetséggondozó verseny a korábbi években sikeres 
lebonyolítása alapján ismét kiírásra kerül. Célja a 10-14 évesek versenyzési lehetőségeinek 
növelése, valamint az iskoláknak az evezős sportágba való bevonása. A Sport XXI mini versenyek 
kiírásával két versenytávon versenghetnek a fiatalok 500 és 1000 méteren. 
 
Országos Diák Evezős-Ergométer Felmérő Program:  
A korábbi években sikerrel lebonyolított program az egyesületek segítségével több, mint 100 
iskola bevonásával, jelentősen növeli az evezés ismertségét a fiatalok körében, lehetővé teszi az 
evezős utánpótlás tömegbázisának szélesítését, ugyanakkor a tehetségek kiválasztását is. 
 
„Több-tusa” képesség-felmérő versenyek: 
Evezős „Több-tusa” versenyek, teljesítmény-mérések, egyéb kiválasztást segítő mérések. 
 
3.) Evezős akadémiai rendszer: 
 

 a) Regionális utánpótlás-nevelő központok kialakítása, támogatása 
    - Testnevelők, edzők és szervezők díjazása 
    - A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása 
    - A programban résztvevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása 
    - Sporteszközök és felszerelések beszerzése 
 
 b) Utánpótlás-nevelő egyesületek támogatás 
    - Testnevelők, edzők és szervezők díjazása 
    - A program működéséhez kapcsolódó létesítmény-szükségletek támogatása 
    - A programban résztvevők hazai és nemzetközi versenyzésének biztosítása 
    - Sporteszközök és felszerelések beszerzése 

 
c) Központi akadémia fejlesztése, eszközbeszerzés 
 - Evezős lapát és versenyruházat beszerzése versenyzéséhez, edzéshez, telepfenntartási költségek 
 
A programcsomag végrehajtása az iskolák és a sportegyesületek kapcsolatrendszerét tovább 
erősíti, növeli a sportág ismertségét és jelentősen növeli az evezős sport utánpótlás bázisát a 
SPORT XXI program által támogatott korosztályokban. A különféle rendszeres, látványos, 
sikerélményt biztosító versenyek, ugyanakkor lehetőség biztosítanak a tehetségek kiemelésére is.  
 
A programcsomag egyes elemei a további években is folytathatóak, sőt kiterjeszthetőek akár más 
korosztályokra is. A ranglista verseny az evezős sportág médiában való fokozott megjelenésére is 
lehetőséget ad, további lehetőségeket teremtve a sportág népszerűsítésére. 
 
A program felelőse: Ott Zsuzsanna, Petrity Rudolf elnökségi tag 
 
12/06/20/12. számú elnökségi határozat: 
A fenti sportágfejlesztés anyagot az evezős szövetség a MOB-NSI felé beterjeszti, és ha 
jóváhagyva visszaérkezik, akkor az elnök aláírja. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
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12/06/20/13. számú elnökségi határozat: 
Az Ifjúsági Európa-bajnokságon történt fegyelmi esetet az elnökség megismerte, de ülésén nem 
tárgyal róla. Az esetet továbbítja a Fegyelmi Bizottságnak, és felkéri, hogy haladéktalanul 
tárgyalja meg, hozzon róla döntést. Az elnökség tájékoztatót küld az érintett versenyző szüleinek, 
hogy a problémát tudomásul vette, és a Fegyelmi Bizottság felé továbbította.  
 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/07/18/1. sz. elnökségi határozat:  
Napirend 

1. A felszámolásra irányuló kezdeményezés 
2. 2 egyesület MESZ tagságának megszűntetése 
3. Plovdiv ifi és felnőtt vb 
4. OB kerekasztal 
5. Olimpiai csapat, hajószállítók személye 
6. Elszámolások  
7. Erzsébeti helyzetjelentés 
8. Tartozások, aktuális lista 
9. Klubtartozások 
10. MOB elszámolások 
11. Filippi tartozás rendezése - hajóvásárlás 
12. Kiss László – fegyelmi ügy 
13. Tanmedence 

Az elnökségi ülés fenti napirendjét az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/07/18/2. sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége tudomásul veszi a Kurca Evezős és Szabadidő SE, 
valamint a Szolnoki Sportiskola MESZ tagsági jogviszonyáról való lemondását, a MESZ iroda 
2012. július 18-ával törli a két klubot a tagnyilvántartásból és eltekint a 2012. évre esedékes tagdíj 
megfizetésétől. 
A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, egy tartózkodás (ZsB) mellett elfogadta. 
 
 
 
12/07/18/3. sz. elnökségi határozat:  
A 2012. augusztus 15-19. között megrendezésre kerülő plovdivi Ifjúsági és Felnőtt 
Világbajnokságra utazó csapat vezetője Ott Zsuzsanna lesz. Az ugyanott 2012. augusztus 17-én 
megrendezésre kerülő FISA Kongresszuson Szántó Éva képviseli a MESZ-t. Az utazás 
költségeihez legfeljebb 20 000 Ft mértékben járul hozzá a MESZ.  
Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/07/18/4. sz. elnökségi határozat:  
A londoni olimpiára a magyar csapat hajóit Szierer János és Molnár Zoltán szállítja. Tartalék: 
Simon Tamás. 
A határozatot az elnökség 8 igen szavazattal, egy tartózkodás (SzÉ) mellett elfogadta. 
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12/07/18/5. sz. elnökségi határozat:  
A Filippi ks kétpár megvásárlására 12 000 EUR limit. Szántó Éva tárgyalja le a Filippi-vel a 
hajóvásárlási igényünket, a számlát lehetőség szerint 2012. július 28. határidővel állítsák ki, a 
2011-es 6000 EUR bérleti díj számlát vonják vissza, a z összeg kerüljön bele az aktuális 
hajóvásárlási számlába.  
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/08/23/01. számú elnökségi határozat: 
A Bajai Spartacus Sport Club részére a Magyar Evezős Szövetség kifizet 205 ezer forintot a 
skradini részvételi díjból, a dubló felkészülésének támogatására. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/08/23/02. számú elnökségi határozat: 
Az Európa-bajnokságon résztvevő versenyzők klubjai Székely Balázs szétosztása alapján összesen 
800ezer forinttal járuljanak hozzá a részvételi költségekhez. 
A határozatot az elnökség 5 igen és 3 tartózkodással (Bártfai, Regényi, Simon) elfogadta. 
 
 
12/08/23/03. számú elnökségi határozat:  
A 2012. évi Európa-bajnokságra a Székely Balázs szöv. kap. által javasolt 20 fős keret utazna ki, 
összesen 6 csapat. A résztvevők klubjaitól 800ezer forintnyi részvételi díjat szed be a szövetség. 
Azok az egységek, akik pontszerző helyen végeznek, azok a részvételi díjat vagy annak egy részét 
a szövetségi kapitány által meghatározott arányban visszakapják. A részvételi díjat a kluboknak 
előre be kell fizetniük a szövetség részére. 
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 tartózkodással (Bártfai) elfogadta. 
 
 
2012/09/26/01 sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal (1 fő (KP) nem szavazott) elfogadta az 
alábbi napirendi pontokat: 

1. Utánpótlás szövetségi kapitányi beszámoló 
2. Felnőtt szövetségi kapitányi beszámoló 
3. felnőtt Európa-bajnokság eredményességi visszatérítés 
4. pénzügyek, elnökségi jóváhagyás 
5. Őszi program, versenynaptár, szabályzat, értekezletek, bizottságok 
6. Szövetség tisztségviselői 
7. egyéb, javasolt napirendek: stratégiai megbeszélés a MOB-bal 

 
2012/09/26/02 sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Ficsor László utánpótlás szövetségi 
kapitány éves beszámolóját. 
 
2012/09/26/03 sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag elfogadta Székely Balázs szövetségi kapitány 
éves beszámolóját. 
 
2012/09/26/04 sz. elnökségi határozat: 
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A Magyar Evezős Szövetség elnöksége egyhangúlag úgy határoz, hogy a Tisza Evezős Egyletnek 
és a Csepel Evezős Klubnak a férfi kormányos nélküli kettes (Simon Béla és Széll Domonkos) 
felnőtt Európa-bajnokságon elért eredményét figyelembe véve a részvétel költségeiből 50%-ot -  
28.500-28.500 Ft-ot -  visszatérít. 
 
2012/09/26/05 sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alábbi ügyletek (18) kötését jóváhagyja. 
 

 

Számla, szerződés 
vagy  
megrendelés száma 

partner Megnevezés Összeg HUF 

Elnökség 
által 

jóváhagyv
a 

(Határozat 
szám) 

1. VS2012/00043 és  
VS2012/00076 

Vass-Sped Kft. 
sitt szállítás vízisport utca 12. 

1 6419 96,00 
 

2. 
7648518 Baltic Tours 

U23 világbajnokság – Trakai 
 szállás 25 fő részére 

2 538 847,00 
 

3. 
2012/00523/K Tiki Tours 

U23 világbajnokság - Trakai  
repülőjegyek 20 fő részére 

2 625 700,00 
 

4. 
NSK/637-3/2012 

Nemzeti  
Sportközpontok 

szerződés 2011. évi tartozások  
halasztott ütemű megfizetéséről 

3 219 297,00 
 

5. 
VB22-00071 

Nemzeti  
Sportközpontok 

edzőtábori szállás, étkezés felnőtt 
és 
 Ifi világbajnokság felkészítő 

1 919 364,00 
 

 
VB52-00081 

Nemzeti  
Sportközpontok 2012 Ob pályabérlet és szállás 

2 626 025,00 
12/06/20/0

1 
6. 

VB52-00019 
Nemzeti  
Sportközpontok 

Szeged edzőtábor 2012. 03.23-
04.24 

1 371 271,00 
 

7. 
VB52-00068 

Nemzeti  
Sportközpontok 

2012 Simády emlékverseny –  
pályabérlet és közüzem 

1 333 080,00 
 

8. 11ze dne 
19.05.2012 

TJ Lodni Brno 
Brnoi up nk-i verseny szállás –  
4510 EUR 

1 781 450,00 
 

9. 
2012/06288-EL és 
 2012/05540-EL 

Robinson Tours 
Kft 

Felnőtt és ifi vb – Plovdiv - szállás 
és a 
utóbusz  

2 681 400,00 
 

10. 
PF0SA1048020 Lénárt és tsa Bt. 

Evezés A-tól Z-ig kiadvány  
Sport XXI/2011 

1 587 500,00 
 

11. 

AI7S-F258648 

Vizisport 
Csodasport 
 Kft – Nagy 
Csaba 

5 db ergométer (2011-es szla  
kiegy) Sport XXI/2011 

1 500 000,00 

 

12. 

2012/4 
Kocsis Krisztián  
szoftverfejlesztő 

 utánpótlás edzésnapló 
informatikai  
rendser és adatbázis Sport 
XXI/2011 

1 225 550,00 

 

13. 
2012/Ft/00350/kiad Székely Balázs 

elszámolásra kiadott előleg – Bledi 
 felnőtt nk és Ifi Eb szállás, 
étkezés, utazás 

1 060 000,00 
 

14. 
TM1SA3712351 Partner FM Kft. 

Pesterzsébeti Vízi bázis május  
havi üzemeltetés 

1 016 000,00 
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15. 
TM1SA3712358 Partner FM Kft. 

Pesterzsébeti Vízi bázis június  
havi üzemeltetés 

1 016 000,00 
 

16. 
TM1SA3712361 Partner FM Kft. 

Pesterzsébeti Vízi bázis július  
havi üzemeltetés 

1 016 000,00 
 

17. 
83/2012 

Huber Katalin –  
Sapiens Travel 

2012. januári melegvízi edzőtábor,  
Skradin részletfizetés 
Total:1.901.520Ft 

1 000 000,00 
 

18 
részletfizetési  
megállapodás 

Elmü 

2011. májusi részletfizetési 
megállapodás –  
Vizisport u. 28. Total 
összeg:2.356.259 Ft 

1 000 000,00 

 

 Összesen: 
 

32 162 480,00  
 
 
7 igen, 2 nem (BM és PR) szavazattal a fenti határozatot a MESZ elnöksége elfogadta 
 
 
2012/09/26/06 sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége 6 igen, 1 tartózkodás (BM), 1 nem (PR), 1 nem szavazott 
(KP) mellett az alábbi ügyletek kötését jóváhagyja. 
 
Szállítók 
Partner FM Kft. 5 080 000 Ft 
Filippi 4 800 000 Ft 
Nemzeti Sportközpontok 2 170 961 Ft 
Molnár Dezső - Héraklész 2011-2012 szolnoki 
edzőtábor és étkezés (Godó János és Szolnoki 
Sportiskola) 

1 334 743 Ft 

ELMŰ 1 306 677 Ft 
Robinson Tours Kft. 2012. Plovdiv vb 1 175 730 Ft 
 
 
 
2012/09/26/07 számú elnökségi határozat – zárt ülésen 
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a felnőtt és az utánpótlás evezős válogatott irányítását 
összevonja, a szövetségi kapitányi pozícióra egy személy kerül kinevezésre. 
A felnőtt és az utánpótlás szövetségi kapitányi állások betöltésére kiírt pályázatokat azonnali 
hatállyal visszavonja. 
Az új összevont tisztségre haladéktalanul új pályázat kerül kiírásra. Az új pályázat főállásban való 
foglalkoztatást fog tartalmazni, 
a kinevezett személlyel határozatlan idejű, de legalább 12 hónapra vonatkozó munkaviszony jön 
létre. 
A szakmai felkészülés zavartalanságának biztosítása érdekében az új kapitány kinevezéséig a 
jelenlegi kapitányok változatlan jogkörrel és felelősséggel végzik tovább feladataikat. 
 
A határozatot támogatta: 6 fő, tartózkodott 1 fő (Kokas P), nem támogatta 2 fő (Bártfai M, Petrity 
R) 
 
 
A határozat indoklása: 



MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG - HATÁROZATOK KÖNYVE 2012.  

Magyar Evezős Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  www.hunrowing.hu 

39

A Magyar Evezős Szövetség jelen körülményei között – az aktuális pénzügyi helyzet, a 
finanszírozási források hiánya, az 2012. évi eredmények alapján várható 2013. évi állami 
támogatások, és azzal kapcsolatos bizonytalanságok  – a válogatott keret irányítására 
főfoglalkoztatású munkaviszonyban két személy alkalmazása nem biztosítható. 
 
Az elnökség előnyösebbnek ítélte meg a szövetségi kapitányi állás betöltését főállásban 
részfoglalkozatás helyett. Az összevonás által 2013-ban jelentős  
többletkiadás vállalása alól mentesül a szövetség a szakmai programok megvalósítása javára.   
 
Fontos szempont volt, hogy a pályázatok visszavonása még a beadási határidő lejárta előtt 
történjen meg. A mai napig még egyetlen pályázat sem került beadásra. 
 
Az állami finanszírozó részére a Magyar Evezős Szövetség 2012 ősz folyamán a 2016. évi 
Olimpiai felkészülés zárt programjára pályázatot nyújt be addicionális finanszírozásra. 
A benyújtott pályázat eredményének függvényében kerülhet kijelölésre – önálló pályázat alapján - 
majd a 4 éves programért felelős, azt irányító, önálló szakvezető.  
 
 
12/10/24/01. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a versenyengedélyek kiadásának éves díja 2012. november 1. 
napjától egységesen 1000,- Ft.   
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/10/24/02. számú elnökségi határozat:  
Az elnökség szükségesnek tartja a MESZ és átigazolási szabályzatának aktualizálását, 
módosítását. A szabályzat módosításának előkészítésére felkéri Pál Tibort, a MESZ Nyilvántartási 
és igazolási bizottságának vezetőjét. A szabályzat módosítása a MESZ elnökségének soron 
következő ülésén kerül napirendre. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
 
12/10/24/03. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a City Audit Kft nevű könyvelő irodával havi 200.000 Ft 
+ Áfa díjazás mellett szerződés kötését a MESZ pénzügyi és könyvelési feladatainak összevont 
ellátására jóváhagyja. A szerződés ellenjegyzésére felhatalmazza a szövetség elnökét. 
A határozatot az elnökség 3 igen szavazattal (VE, SZÉ, RT) 3 tartózkodás (ZSB, MJ, PR) mellett 
elfogadta. 
 
 
12/10/24/04. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Ficsor László pályázót 2012. november 1. naptól kinevezi 
és megbízza a konszolidált szövetségi kapitányi tisztség ellátására (utánpótlás és felnőtt). A 
kinevezés határozatlan időre, de legkevesebb 12 hónapra szól az előterjesztésben meghatározott 
feltételekkel. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban. 
 
 
12/10/24/05. számú elnökségi határozat:  



MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG - HATÁROZATOK KÖNYVE 2012.  

Magyar Evezős Szövetség 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.  www.hunrowing.hu 

40

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a szövetségi kapitány részére a szövetségi kapitányi 
feladatok ellátásáért 2013. január 1-től havi 130.000 forint juttatását a „Gerevich” ösztöndíj kerete 
terhére jóváhagyja. 
 
A határozatot az elnökség 5 igen szavazattal, 1 (KP) tartózkodás mellett elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem 
vett részt a szavazásban. 
 
 
12/10/24/06. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja Ficsor László pályázó jelölését a MOB 
Heraklész sportági koordinátori munkakör betöltésére 2012. november 1-től. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban. 
 
 
12/10/24/07. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja, hogy amennyiben a Magyar Evezős Szövetség 
költségvetése későbbi teherviselési lehetőségeinek függvényében önálló tisztség létrehozását 
határozza el, a szövetségi kapitány bizonyos feladatai más által történő ellátása esetén is a 
szövetségi kapitány juttatásaival kapcsolatos megállapodás 2013. október 31-ig változatlanul 
fennáll. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban. 
 
 
12/10/24/08. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége a MESZ tulajdonában lévő F31CA6DF gyári számú Filippi 
négypárevezős/négyes hajó eladását elhatározza. 
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (PR) szavazattal elfogadta.  
 
 
12/10/24/09. számú elnökségi határozat: 
A MESZ elnöksége jóváhagyja egy új Filippi könnyűsúlyú négyes/négypár hajó megvásárlását 
21ezer eurós összegen a Filliptől kapott ajánlat alapján, amelyben benne foglaltatik a korábbi 5 
ezer eurós bérleti díj tartozásunk is. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/10/24/10. számú elnökségi határozat: 
A MESZ elnöksége a júliusi ülésen jóváhagyott hajóvásárlásra meghatározott 12 ezer eurós 
keretösszeget feloldja. 
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal 1 tartózkodás (ZSB) mellett elfogadta. 
 
 
12/10/24/11. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége a Sport XXI program támogatásával kapcsolatos júniusi döntését nem módosítja 
a Ganz-Hattyú SE vonatkozásában 
A határozatot az elnökség 4 igen szavazattal, 2 tartózkodás (ZSB, VE) mellett elfogadta. 
 
 
 
12/10/24/12. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége jóváhagyja, hogy a Sport XXI program keretében a Sport XXI koordinátorra 
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rendelkezésre álló, a MOB által jóváhagyott 1,9 millió keret terhére Ficsor László a 2012-es 
utánpótlás tevékenységéért juttatásban részesül.  
A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal elfogadta. 1 fő (SZÉ) nem vett részt a szavazásban. 
 
 
12/10/24/13. számú elnökségi határozat:  
Az őszi utánpótlás edzőtáborban a Heraklész-, Bajnok- és Csillagprogram kerettagoknak nem kell 
hozzájárulást fizetniük. 
A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 
 
 
2012/10/04/01. számú elnökségi határozat – elektronikus szavazás alapján 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy határoz, hogy az LVG 998 forgalmi rendszámú 
kisbuszt napi 10.000 forint díj ellenében a MESZ tagegyesületeknek, evezéssel szorosan 
összefüggő célokra, jelenlegi túlfutott állapotban is kölcsönadja. 
A határozatot elnökség 1 igen (Petrity) és 5 nem (Szántó, Bártfai, Matheisz, Simon, Regényi) 
szavazattal 1 tartózkodás (Kokas) mellett elutasította. Nem szavazott Váczi Emese és Zsömle 
Balázs. 
 
 
2012/10/04/02. számú elnökségi határozat – elektronikus szavazás alapján 
A MESZ elnöksége a kölcsönadás feltételeink pontos szabályozására belső szabály létrehozását 
tartja szükségesnek, ennek elkészítésére felkéri a főtitkárt. Határidő: 2012. december 15. 
 
A határozat a válaszok alapján se egyértelmű támogatást, se elvetést nem kapott. A válaszok 
között több javaslat elhangzott, amely a javaslat szövegétől eltérő, azaz az elnökség a következő 
ülésen, illetve egy 3 fős ad-hoc bizottság keretében tárgyaljon a kölcsönzés feltételinek 
véglegesítéséről. 
 
 
2012/10/04/03. számú elnökségi határozat – elektronikus szavazás alapján 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja az előterjesztett összefoglaló szakmai 
beszámolót a Magyar Olimpiai Bizottság részére a londoni olimpiai felkészüléssel kapcsolatban. 
A határozatot az elnökség 6 igen és 1 nem (Zsömle) szavazattal elfogadta. Nem szavazott 
Matheisz József és Vácy Emese. 
 
2012/10/12/04. számú elnökségi határozat – elektronikus szavazás alapján 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja az előterjesztett összefoglaló szakmai 
beszámolót a Magyar Paralimpiai Bizottság részére a londoni paralimpiai felkészüléssel, 
szerepléssel kapcsolatban. 
 
 
GEREVICH ÖSZTÖNDÍJ ÚJRA FELOSZTÁSA 

2012/10/15/01. számú elnökségi határozat – elektronikus szavazás alapján 
 
 
12/11/14/01. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége felkéri Szántó Évát a főtitkári teendők ellátására átmeneti időszakra 2012. 
november 16-tól. 
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A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Szántó Éva) elfogadta. Nem 
szavazott Vácy Emese. 
 
 
12/11/14/02. számú elnökségi határozat:  
A MESZ elnöksége a 2012.évi Heraklész Gálán az FI 4x és a NI 2x csapatot (Bácskai Dominika, 
Kurdi Laura, Jenei Domonkos, Rozsos Péter, Matheisz József, Farkas Norbert) jelöli az év 
kiscsapat kategóriájában a 2012. év sportolója címre. 
A határozatot az elnökség egyhangúan (8fő) elfogadta. Nem szavazott: Vácy Emese. 
 
 
12/11/14/03. számú elnökségi határozat:  
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége november 30-ig ad határidőt a Váci Evezős Klub részére, 
hogy pontosan és részletesen tájékoztassa a szövetséget, hogy milyen feltételekkel vállalja az 
Ergométeres Országos Bajnokság megrendezését. A beérkezett válasz alapján a december elején 
megtartott ülésén dönt az elnökség a 2013. év Ergométer Országos Bajnokság helyszínének 
kijelöléséről. 
A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Bártfai Márton) elfogadta. 
Nem szavazott: Vácy Emese. 
 
 
12/11/14/04. számú elnökségi határozat:  
MESZ elnöksége támogatja, hogy a MESZ a FISA felé alapszabály-módosítási javaslatként adja 
be nov. 15-i határidővel, hogy a FISA a bizottsági tagok és a nemzetközi bírók maximális 
életkorát egységesen 70 évre emelje fel. 
A határozatot az elnökség egyhangúan (8fő) elfogadta. Nem szavazott: Vácyi Emese. 
 
 
12/11/14/05. számú elnökségi határozat: 
MESZ elnöksége tájékoztatja a Felügyelőbizottságot, hogy a hiányossággal érintett szabályzatok 
átvizsgálásra és felújításra kerülnek a következő rendes közgyűlésig. 
A határozatot az elnökség egyhangúan (6 fő) elfogadta. Nem szavazott: Vácy Emese, Szántó Éva 
és Kokas Péter 
 
 
12/11/16/01. számú elnökségi határozat: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége Szántó Éva az átmeneti időszakra főtitkári teendők 
ellátására vonatkozó megbízását azzal korlátozza, hogy a főtitkári utalványozási jogkört a 
szövetségi kapitány tekintetében egy másik alelnökkel együttesen gyakorolja. 
A határozatot az elnökség elektronikus szavazáson egyhangúan (9 fő) elfogadta.  
 
 
12/12/10/01. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv vezetésére Szántó Évát kéri fel. 
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 
 
12/12/10/02. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Kokas Pétert és Zsömle 
Balázst jelöli. 
A határozatot a MESZ elnöksége 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett (Zsömle Balázs) 
elfogadta. 
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12/12/10/03. számú elnökségi határozat 
A meghívóval kiküldött napirend két további ponttal egészül ki, melyek a következők: 
� Tagfelvételi kérelem 
� A 2013. Ergo OB helyszínének jóváhagyása 

A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 
 
 
12/12/10/04. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége felveszi a MESZ tagegyesületei közé a soproni Garabonciás Diák 
Sportegyesületet, 2013. január 1-i hatállyal. A MESZ elnökségének jelen határozatásról 
haladéktalanul tájékoztatni kell az érintett egyesületet. 
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 
   

 
12/12/10/05. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a MESZ 2012. évi Edzői Fórumán Edzőbizottsági tagnak 
megválasztott edzők (Szierer János, Rapcsák Károly, Bartos Nándor, Molnár Dezső, Kiss László, 
Búza József, Molnár Zoltán) bizottsági tagságát jóváhagyja. Az Edzőbizottságba további egy főt, 
Fáth András Mesteredzőt delegálja.  
Az Edzőbizottság vezetésével, a bizottság tagjainak szavazata alapján, Szierer Jánost bízza meg. 
A MESZ Edzőbizottságának összetétele 2012. december 10. napjától: 
Edzőbizottság vezető: Szierer János (Szegedi Vízisport Egyesület) 
Edzőbizottsági tagok: Rapcsák Károly (Vác VEC) 

Bartos Nándor (Bajai SVSC) 
Molnár Dezső (Tisza EE) 
Kiss László (Győri Vízügy SEK) 
Búza József (Csepel EK) 
Molnár Zoltán (Budapest EE) 

  Fáth András (Külker EK) 
 

A bizottság tagjainak megbízása 1 évre szól. Az elnökség ezt azzal a feltétellel támogatja, hogy az 
SZMSZ-t módosítani kell a bizottság létszámának vonatkozásában, miszerint 7 főt az edzői fórum 
választ, 2 főt a MESZ elnöksége delegálhat. Amennyiben az SZMSZ ilyen irányú módosítása nem 
kerül jóváhagyásra, a bizottság létszámát kell korrigálni. 
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 

 
 
12/12/10/06. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége a 2012. év Díjátadó Gáláját 2013. január 18-án rendezi meg a magyar Sport 
Háza I. emeleti konferencia termében. A Diák Ranglista verseny helyezettjei mellett díjazásra az 
alábbi sportolók, sportszakemberek kerülnek: 
(előterjesztés szerint) 
A határozatot az elnökség  5 igen szavazattal, 0 nem, 1 tartózkodással (Kokas Péter)elfogadta. 

 
 

12/12/10/07. számú elnökségi határozat 
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A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy nem szükséges a főtitkár jelöltek további interjúztatása. 
Szavazás arról, hogy a főtitkár személyét illető döntés halasztható-e. 
A MESZ elnöksége 1 igen (Kokas Péter), 1 tartózkodás (Szántó Éva) mellett 3 nem szavazattal a 
felvetést elvetette. 
 
12/12/10/08. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy a főtitkár személyét illetően a döntés nem halasztható, a 
rendelkezésre álló információk birtokában haladéktalanul határozni kell a főtitkár személyéről. 
 
12/12/10/09. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége úgy dönt, hogy mivel több jelölt is van, írásban, titkos szavazással határoz a 
főtitkár személyéről. 
A határozatot a MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta. 
 
12/12/10/10. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége Wachtler Editet kéri fel a MESZ főtitkári pozíciójának betöltésére. A 
megbízott főtitkár felkéri, hogy tájékoztassa az érintettet és egyeztessen a munkakezdés napjáról, a 
2013. évi költségvetés jóváhagyásáig a jelenlegi mértékű főtitkári bér elfogadtatásáról, valamint 
értesítse az elutasított pályázókat. 
Az elnökségi ülésen jelen nem lévő elnökségi tagok írásban, a Felügyelő Bizottság elnökének 
elküldött e-mailben vagy sms-ben adták le szavazatukat. 
 
A szavazás eredménye: 
Wachtler Edit – 8 szavazat 
Vass Géza – 1 szavazat 
 
 
12/12/10/11. számú elnökségi határozat 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy Győrben, a Győr Városi Egyetemi 
Csarnokban rendezi meg a 2013. évi Ergométer Országos bajnokságot. 
Felkéri a megbízott főtitkárt, hogy haladéktalanul kezdje meg az egyeztetést a társrendezővel, és a 
MESZ feladatai vonatkozásában készítsen részletes költségtervet, melynek jóváhagyásáról az 
elnökség elektronikus szavazással határoz. A költségszámok alapján készítse el a szükséges 
megállapodásokat és a szolgáltatóktól rendelje meg a szükséges szolgáltatásokat. 
A határozatot a MESZ elnöksége 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás (Bártfai Márton) mellett  
elfogadta. 
 
2012/12/10/5. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a FISA 2013. évi Rendkívüli Kongresszusán a Magyar 
Evezős Szövetséget 3 fő, dr. Regényi Tamás elnök, dr. Kokas Péter és Szántó Éva alelnökök 
képviselik. A MESZ 2 fő (Kokas Péter, Szántó Éva) részvételének a költségeit fedezi maximum 
260 ezer Ft / fő értékben. Kokas Péter és Szántó Éva MESZ által állt költségei az esetleges FISA 
költségtérítés függvényében csökkenthetők. 
A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a FISA – Európai Evezős Szövetségeinek 2013. évi 
Rendkívüli Közgyűlésén szavazati joggal a Magyar Evezős Szövetség FISA Kongresszusi 
delegáltjai közül egy fő vesz részt. 
 
 
 
 


