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Határozatok a Magyar Evezős Szövetség 2013. 04. 06-ára összehívott Közgyűléséről 

 

MESZ 2013.04.06/1. sz. közgyűlési Határozat 

A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Holló Viktóriát a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének. 

 

MESZ 2013.04.06/2. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan megválasztotta Kozeschnik László, Schiszler Krisztián és Tarján Tamás urakat 

a jegyzőkönyv hitelesítőjének. 

 

MESZ 2013.04.06/3. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés egyhangúan megválasztotta a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak Bartos Nándor, 

Herkules János, Dani Zsolt, Mármarosi Győző és Vanczák Gergely urakat. 

 

MESZ 2013.04.06/4. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés Dávid Imre urat, a Magyar Evezős Szövetség örökös tiszteletbeli elnökét megválasztotta 

levezető elnöknek egyhangú szavazással. 

 

MESZ 2013.04.06/5. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 26 igen, 24 nem szavazattal, 11 tartózkodás mellett, egyszerű többséggel elfogadta a 

napirend alábbi módosítását. 

Köszöntések és megemlékezések 
1. Tisztújítás 

a), A MESZ elnökének megválasztása 

b), A MESZ elnöksége tagjainak megválasztása 

2. A Pesterzsébeti vízibázis szerződés módosítás elfogadása 
3. A 2012. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása 
4. Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója 
5. A 2012. évi mérleg és közhasznúsági jelentés 
6. A Felügyelő Bizottság beszámolója 
7. A MESZ szakbizottságainak beszámolói 
8. A beszámoló elfogadása 
9. A sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának elfogadása 
10. Alapszabály módosítás 
11. A 2013. évi tagdíj megállapítása 
12. Gazdasági társaság alapítása 
13. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása 
14. Egyebek 

 



 

 

 

 

MESZ 2013.04.06/6. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés Till Zsolt úr elnökségi tagságra való jelölését, a jelölt listára való felkerülését 57 igen 

szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

MESZ 2013.04.06/7. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés Jakócs György úr elnökségi tagságra való jelölését, a jelölt listára való felkerülését 57 igen 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

MESZ 2013.04.06/8. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés dr. Regényi Tamás úr elnökségi tagságra való jelölését, a jelölt listára való felkerülését 55 

igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

MESZ 2013.04.06/9. sz. közgyűlési határozat 

A 2013. évi tisztújításra beérkezett papíralapú dokumentumok a jogszabályban a felszólalásra előírt 

határidőig a MESZ páncélszekrényében, lezárt borítékban kerüljenek megőrzésre. A jelölésre 

létrehozott e-mail postafiók megsemmisítésre kerül. A javaslatot a közgyűlés egyhangúan elfogadta.  

 

MESZ 2013.04.06/10. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés Jakócs György úr és dr. Regényi Tamás úr a MESZ elnöki tisztségre vonatkozó jelöltlistára 

kerülését 58 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett jóváhagyta. 

 

MESZ 2013.04.06/11. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés az elnökségi tagok választásához az alábbi jelöltlistát 58 igen szavazattal, 1 tartózkodás 

mellett fogadta el: 

Bártfai Márton, 

Cseh Ottó,  

Károlyi Tamás, 

Dr. Kokas Péter, 

Kovács Zoltán, 

Matheisz József, 

Mihály Tibor, 

Nagy Csaba, 

Petrity Rudolf, 

Pickermann Zsolt, 

Dr. Simon Gábor, 

Szántó Éva, 

Till Zsolt, 

Vácy Emese, 

Zsömle Balázs, 

Jakócs György, 

dr. Regényi Tamás. 



 

 

 

MESZ 2013.04.06/12. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 37 szavazattal Dr. Regényi Tamást választotta a Magyar Evezős Szövetség elnökének. 

Jakócs György úr elnök jelöltre 23 szavazat érkezett, egy szavazat volt érvénytelen. 

 

MESZ 2013.04.06/13. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 60 igen szavazat támogatással, 1 tartózkodással elfogadta a MESZ elnökségi tagjainak 

megválasztásának módszerét. A szavazólapon legfeljebb 8 név jelölhető be. Ha nyolcnál több jelölés 

található a szavazólapon, akkor a szavazólap érvénytelen. A megválasztáshoz szükséges szavazatok 

száma: a leadott szavaztok 50 százaléka + 1. Ha több mint 8 jelölt éri el a megválasztáshoz szükséges 

szavazatszámot az első körben, akkor sorrendet kell felállítani, és a nyolc legtöbb szavazattal 

rendelkező jelölt kerül megválasztásra. Ha nem éri el nyolc jelölt a megválasztáshoz szükséges 

szavazatszámot, akkor az első kör végén a legkevesebb szavazatot kapó három jelölt kiesik, a 

következő körben már nem lehet rájuk szavazni. A szavazás addig folytatódik, amíg mind a nyolc 

elnökségi tag helyre az alapszabálynak megfelelő szavazatszámmal támogatott elnökségi tagjelölt 

kerül. A második szavazati kör végén már csak a legkevesebb  szavazatot kapó egy jelölt esik ki és 

mindaddig így folytatódnak a  szavazási fordulók, amíg a nyolc elnökségi tag tisztség nem töltődik be. 

 

MESZ 2013.04.06/14. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés az alábbi személyeket megválasztotta elnökségi tagnak: 

Bártfai Márton,  

Cseh Ottó,  

Dr. Kokas Péter,  

Matheisz József, 

Nagy Csaba, 

Petrity Rudolf, 

Dr. Simon Gábor, 

Szántó Éva. 

 

MESZ 2013.04.06/15. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés 2013. május 14-én, kedden 15:00 órakor folytatja munkáját.  

A közgyűlés a határozatot 50 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. 

 

MESZ 2013.04.06/16. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés az előterjesztés szerinti MESZ stratégiai fejlesztési koncepcióját 46 igen szavazattal, 2 

tartózkodás mellett elfogadta. A honlapon közzétett stratégiai tervvel kapcsolatban a javaslatokat 

keddig, azaz 2013. április 9-ig tegye meg mindenki, a visszajelzéseket figyelembe véve az elnökség 

2013. április 11-én terjeszti a MOB elé. 

 

MESZ 2013.04.06/17. sz. közgyűlési határozat 

A közgyűlés az előterjesztésre került módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MESZ új 

alapszabályát 48 igen szavazattal egyhangúan elfogadta. 

 



 

 

 

MESZ 2013.04.06/18. sz. közgyűlési határozat 

Az elnökség a 2013. évi tagdíjak mértékre az alábbiak tett javaslatot: 

 

   

Tagdíj: 50.000,- Ft / mandátum / tagszervezet 
a közgyűlési mandátumok száma alapján 

kerül meghatározásra 

   

Amely két összetevőből áll:   

Alaptagdíjból: 7.500,- Ft / mandátum / tagszervezet 
a közgyűlési mandátumok száma alapján 

kerül meghatározásra 

Kiegészítő tagdíjból: 
42.500,- Ft / mandátum / tagszervezet 

a közgyűlési mandátumok száma alapján 

kerül meghatározásra 

 

A közgyűlés a 2013. évi tagdíjak mértékét az előterjesztés szerint 46 igen szavazattal, 2 tartózkodás 

mellett megállapította. 

 

MESZ 2013.04.06/19. sz. közgyűlési határozat 

Az elnökség a szövetség alapszabályzatban foglalt céljaihoz és hosszú távú stratégiai terveihez 

szorosan kapcsolódó, központi bázis üzemeltetés és fenntartás tevékenység ellátása céljára, 

határozatlan működési időre, a szövetség, mint egyszemélyes alapító részvételével, a jogszabályban 

meghatározott minimum törzstőke tárgyi eszköz apportként történő rendelkezésre bocsátása mellett 

„korlátolt felelősségű társaság”-i formájú gazdasági társág alapítására tett javaslatot. Szóbeli 

kiegészítés alapján a gazdasági társaságban a szövetség a mindenkor elfogadott költségvetésében 

meghatározott mértékben vehet részt.  

Az előterjesztés szerinti gazdasági társaság alapítását 43 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodás 

mellett a közgyűlés támogatta. 

 


