
 

 

 

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 
Időpont: 2013. június 19., 15 óra 
Helyszín: Magyar Sport Háza III. emeleti ovális tárgyaló 
 
Jelenlévők: jelenléti ív szerint 
 
 
 
Napirend 

1. Országos Bajnokság 2013 szervezés - tájékoztatás 

2. Fegyelmi es Etikai bizottság 

3. Szabadidősport bizottság es Programok 

4. Pénzügyi bizottság 

5. Augusztus 20-i evezős flotta jubileumi felvonulás - tájékoztatás 

6. 2013. évi Díszközgyűlés - szervezés  

7. Területi szövetségek kérdése - elmaradt napirend 

8. Klubok – árvíz utáni helyzet  

9. MESZ Kommunikáció  

10. Szponzorok  

11. Diák és Egyetemi sport kérdések 

12. Világkupák és világbajnokságok – tájékoztatás 

13. Egyebek 
 

Az elnökség egyhangúlag (7 fő) elfogadta a napirendet. 

 

 

 

1. napirend 

2013/06/19/1. sz. Elnökségi Határozat 

A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a 2014. évi országos bajnokságot négy nap időtartamban, az 

összes korosztálynak összevontan kell megrendezni.  

Az országos bajnokság javasolt helyszínéről és időpontjáról az elnökségi előterjesztés július 15-ig 

készüljön el. 

 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

 

1. Fegyelmi és Etikai Bizottság 

2013/06/19/2. sz. Elnökségi Határozat 

A MESZ elnöksége a MESZ Fegyelmi és Etikai Bizottságának vezetésére felkéri Cserháti László urat, 

a jelenlegi két tag mellé harmadik bizottsági tagnak Pénzes Lászlót kéri fel. 

 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 



 

2. Szabadidősport bizottság 

2013/06/19/3. sz. Elnökségi Határozat 

A MESZ elnöksége a MESZ Rekreációs és Szabadidősport Bizottságát megújítja. A bizottság vezetői 

pozícióban megerősíti Mihály Tibort. A bizottság tagjai: Kertész Ágnes, Bakonyi József, Petrovszki 

Edit, Sarlós Erzsébet. 

A határozatot az elnökség 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

3. Pénzügyi Bizottság 

2013/06/19/4. sz. Elnökségi Határozat 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége jóváhagyja a MESZ új pénzügyi bizottságát: 

Bártfai Márton    bizottság vezető 

Rockenbauer Gabriella  bizottsági tag 

Cseh Ottó    bizottsági tag 

 

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett (Bártfai Márton, Cseh Ottó) 

mellett elfogadta. 

 

 

4. napirend  

Területi szövetségek 

2013/06/19/5. sz. Elnökségi Határozat 

A MESZ elnöksége úgy határoz, hogy a MESZ a területi szövetségei részére történő alaptagdíj 

visszatérítést a területi szövetség működésének az alapszabállyal, bírósági kivonattal, az előző évi 

mérleg és eredmény kimutatással, valamint a szakmai beszámolóval történő igazolását követően 

teljesítheti.  

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

 

12.  napirend 

Világkupák és világbajnokság – Ficsor László tájékoztatása a csapatelképzelésekről 

 

2013/06/19/6. sz. Elnökségi Határozat 

A tájékoztatást az elnökség elfogadja, a csapatösszeállításokat a szövetségi kapitányra bízza.  

A határozatot az elnökség egyhangúlag elfogadta. 

 

 

Műhelytámogatás 

Pontszámítás 

2013/06/19/7. sz. Elnökségi Határozat 

A MESZ elnöksége a műhelytámogatás elosztására kidolgozott kritériumrendszert és 

ponttáblázatot az előterjesztés szerint elfogadja. 

A határozatot az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 


