
 

    

Magyar Evezős Szövetség rendkívüli elnökségi ülés 

Időpont: 2013. március 14., 16 óra 

Helyszín: Magyar Sport Háza 3. emeleti ovális tárgyaló (1146 Bp. Istvánmezei út 1-3.) 

 

Jelenlévők: jelenléti ív szerint 

 

 

Tervezett napirend: 

 

1. A kiemelt sportági támogatásokhoz elkészítendő sportágfejlesztési stratégiai 

anyag elkészítésével kapcsolatos koncepcionális kérdések és gyakorlati teendők 

áttekintése 

Jegyzőkönyvezetőnek az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal Mátyók Henriettát 

választja. 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal Kokas Pétert és Petrity 

Rudolfot választja.     

Regényi Tamás kéri, hogy a napirend  egészüljön ki még két ponttal: 

2. az etikai és fegyelmi szabályzat elfogadása 

3. költségvetés hiányában elnökségi határozat szükséges a kishajós és a szegedi nemzetközi 

verseny megrendezéséhez, illetve a tavaszi edzőtáborok megrendeléséhez 

 

Az elnökség egyhangúlag 7 igen szavazattal a 3 napirendi pont megtárgyalása mellett döntött, 

sorrendben 2 sz., 3 sz, 1 sz. 

 

2. sz napirendi pont 

A MESZ etikai és fegyelmi szabályzata kizárólag egy elavult, nyomtatott formában volt meg, 

Zsömle Balázs elnökségi tag elektronikus formában elkészítette a szabályzatot. 

 

13/03/14/01. számú elnökségi határozat 

A MESZ új elektronikus formátumú etikai és fegyelmi szabályzatát az elnökség 

egyhangúlag 7 igen szavazattal elfogadta. 

A szabályzat kötelezően közzétételre kerül a MESZ honlapján. Hi: azonnal 

 

3. sz napirendi pont 

Ficsor László ismerteti a tervezett edzőtáborok helyszínét, időpontját és résztvevőit és a 

támogatásokból megvalósuló anyagi fedezetet (NSK voucher, Heraklész) 

 

 



 

 

13/03/14/02. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége egyhangúlag 7 igen szavazattal hozzájárul a válogatott edzőtáborok 

megrendeléséhez. 

 

 

Szántó Éva ismerteti a kishajós válogató verseny (04.13-14.) megrendezésének költségét 1,9 

millió Ft, ismerteti a Szegedi Nemzetközi Verseny (04.27-28.) megrendezésének költségét 

4,17 millió Ft.  

Regényi Tamás szavazásra bocsájtja a két érintett verseny megrendezésére vonatkozó 

javaslatot. 

 

13/03/14/03. számú elnökségi határozat 

A MESZ elnöksége 5 igen, 2 tartózkodás (SzÉ, PR) elfogadja, hogy a két verseny 

előkészületei kezdődjenek el. Továbbá kéri az irodát, hogy az 1. féléves 

rendezvények/versenyek költségvetése kerüljön összeállításra. Hi: március 18. 

 

1. sz. napirendi pont 

A kiemelt sportági támogatásokhoz elkészítendő sportágfejlesztési stratégiai anyag 

elkészítésével kapcsolatos koncepcionális kérdések és gyakorlati teendők áttekintése 

A MESZ  feladatul kapta a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó sportágfejlesztési stratégia 

elkészítését. A fejlesztési stratégia megadott szempontrendszer szerint történő elkészítésének 

és beadásának határideje  2013. március 29. 

Regényi Tamás kéri, hogy a stratégia elkészítése legyen elnökségi szinten megosztva, a 

területek/feladatok legyenek elosztva az elnökségi tagok között. 

A stratégia elkészítésének szempontrendszere szerint a feladatok felosztásra kerültek az 

elnökség tagjai között. 

 

 

 


