Határozatok

2013. január 23.

Magyar Evezős Szövetség elnökségi ülés
Időpont: 2013. január 23., 15 óra
Helyszín: Magyar Sport Háza III. emeleti kocka tárgyaló, Bp., 1146 Istvánmezei u. 1-3.
Jelenléti ív: mellékelt jelenléti ív szerint
Tervezett napirend:
1. A MESZ 2013. évi rendes közgyűlésének előkészítése (Időpont, beszámolók, mérleg
elkészítésének ütemezése)
2. A MESZ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
3. A MESZ Versenyszabályainak módosítása
4. A MESZ Nyilvántartási, Igazolási és Átigazolási Szabályzatának módosítása
5. MESZ főtitkár kérdése
6. A válogatott keretek 2013. évi felkészülési terve
7. A 2013. évi Országos Bajnokság időpontjának jóváhagyása
8. A 2013. évi Országos Bajnokság kiírásának szempontjai, a pontszámítási rendszer korrekciója
9. A Versenybíró Bizottság vezetőjének beszámolója a 2012. évi versenybíró képzésről
10. A FISA Alapszabályának és versenyszabályainak módosításaival kapcsolatos MESZ álláspont
kialakítása
11. Coupe de la Jeunesse Rendkívüli Közgyűlés
12. Egyebek
A 9 tagú elnökségből 6 fő van jelen, az ülés határozatképes.
13/01/23/01. számú elnökségi határozat
A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv vezetésére Mátyók Henriettát kéri fel.
A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
13/01/23/02. számú elnökségi határozat

A MESZ elnöksége a jegyzőkönyv hitelesítésre Zsömle Balázst és Bártfai Mártont jelöli.
A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
13/01/23/03. számú elnökségi határozat
Két napirend módosítási javaslat:
A meghívóval kiküldött elnökségi ülés napirendi 9. pontja kiegészül Pénzes László kérésére.
A Versenybíró Bizottság vezetőjének beszámolója a 2012. évi versenybíró képzésről, kiegészül
az érvényes versenybírói nyilvántartás elfogadásával.
Szántó Éva kérésére a napirendi pontok sorrendje változik, az 1. napirendi pont a MESZ 2013.
évi rendes közgyűlésének előkészítése (Időpont, beszámolók, mérleg elkészítésének
ütemezése)legyen
A határozatot a MESZ elnöksége 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Simon Gábor és Vácy Emese megérkezett.

1. sz. napirendi pont
A MESZ 2013. évi rendes közgyűlésének előkészítése (Időpont, beszámolók, mérleg elkészítésének
ütemezése)

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évi rendes éves közgyűlésének tervezett napirendje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Az elnökség 2012. évi pénzügyi és szakmai beszámolója
A 2012. évi mérleg és a közhasznúsági jelentés
A Felügyelő Bizottság beszámolója
A MESZ szakbizottságainak beszámolója
A 2012. évben legeredményesebb egyesületek díjátadása
Tisztújítás
1) A MESZ elnökének megválasztása
2) A MESZ elnökség tagjainak megválasztása
3) A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
4) A MESZ Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
7. A 2013. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása
8. A 2013. évi tagdíj megállapítása
9. Egyebek
13/01/23/04. számú elnökségi határozat
2013. évi tisztújító közgyűlés időpontja 2013. 03. 24., 10 óra
Regényi Tamás kéri, hogy a beszámolók 02.28-ig legyenek készen.
Szavazás végeredménye közgyűlési időpontokról.
03.22. 15 óra
1 igen (Kokas P), 2 tartózkodás (Bártfai M, Simon G), 5 nem
03.24., 10 óra
5 igen, 1 nem (Kokas P), 2 tartózkodás (Bártfai M, Simon G)

Szántó Éva dönteni kell, hogy legyen-e könyvvizsgálat?
Bartha Tünde: kötelezőnek nem kötelező, a könyvvizsgálat díját meg lehet spórolni.
Bártfai M: nem kell könyvvizsgálat, nincs miért védeni magunkat
Kokas Péter elhagyta a helyiséget.
13/01/23/05. számú elnökségi határozat
A MESZ nem készíttet könyvvizsgálatot a 2012. évről.
Szavazás könyvvizsgálatról:

A határozatot a MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Kokas Péter vissza.
13/01/23/06. számú elnökségi határozata mandátumvizsgáló bizottság tagjai:

Vezető:
Tagok:

Pál Tibor
Kisfaludi Júlia
Dr. Nyíri Klára
Mátyók Heni

A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Zsömle Balázs elhagyta a helyiséget.
13/01/23/07. számú elnökségi határozata a jelölő bizottság tagjai:

Vezető:
Tagok:

Molnár Nándor
Pénzes Laszló
Normann Károly
Wágner Mihály
Papp Oszkár
Schiszler Krisztián

A határozatot a MESZ elnöksége 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
Zsömle Balázs vissza.

Regényi Tamás: FEB tagjait 1 vagy 4 évre választották? Mennyi időre van mandátumuk?
Ircsi: a bizottság szívesen vállalja továbbra is a feladatot, ha felkérést kell kapniuk.
Kokas Péter: FEB-re is kell jelöltet állítani a jelölő bizottságnak. Ha a FEB vállalja továbbra is a
munkát legfeljebb 4 évre, így kell a közgyűlés elé terjeszteni. Ha nem szavazza meg a közgyűlés
továbbra is a FEBet, akkor kell jelölteket állítani.
Regényi T: ne legyen a jelölő biz felkérve FEB tisztújításra, ha a közgyűlés választani akar, a
közgyűlésen legyen jelölés a FEBre.

6. Tisztújítás
1) A MESZ elnökének megválasztása
2) A MESZ elnökség tagjainak megválasztása
3) A Felügyelő Bizottság elnökének megválasztása
4) A MESZ Felügyelő Bizottsága tagjainak megválasztása
Az közgyűlési előterjesztés 6.p/3-4 pontja nem lesz a közgyűlési meghívóval kiküldve.
Petrity Rudolf hiányolja a 2012. rendes és rendkívüli jegyzőkönyveit, a honlapról is.

13/01/23/08. számú elnökségi határozata:
A közgyűlési meghívó a tervezett napirend 6./3) és 4) pontjai nélkül kerül kiküldésre. A közgyűlésre
vonatkozó előterjesztésben szereplő költségtervet az elnökség elfogadja.
7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Szántó Éva)

4. sz. napirendi pont.
Regényi Tamás Bártfai Márton előterjesztését ismerteti.

A MESZ Nyilvántartási, igazolási és átigazolási szabályzatának módosítását elektronikus szavazással
hagyta jóvá az elnökség 2012. december 28-án.
Az elfogadott szabályzat 9. § 3) pontjában meghatározott fellebbezési díj mértékét javaslom a
jelenlegi szabályzatban meghatározott 2000,- forinttal szemben 10000,- forintban megállapítani,
azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a Bizottság helyt ad a fellebbezésnek, akkor a fellebbezési
illeték visszafizetésre kerül.

13/01/23/09. számú elnökségi határozata:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ Nyilvántartási, igazolási és átigazolási
szabályzatának 9. §-t az alábbiak szerint módosítja:
9. § Eljárási díjak
1) A Sportoló nyilvántartásba vételének és az első regisztrációs kártya kiadásának, továbbá az
adatmódosításnak és az új regisztrációs kártya kiadásának, valamint a kártya évenkénti
érvényesítésének eljárási díja
1000,-Ft
2) A Sportoló átigazolásának és az új regisztrációs kártya kiadásának díja: 5000,- Ft
3) A Bizottság határozatával szembeni fellebbezés díja:
10000,- Ft
Abban az esetben, ha a Bizottság helyt ad a fellebbezésnek, a befizetett fellebbezési díj
visszatérítésre kerül.
4) A költségtérítések összegének mértékének módosítása az Elnökség hatáskörébe tartozik.
A határozatot MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
3. sz. napirendi pont.
Versenyszabály módosítás
Szántó Éva ismerteti a javaslatokat. javasolja, hogy a versenyszabály szélesebb körben kerüljön
véleményeztetésre. Bizottságok, klubok is véleményezzék.
Regényi Tamás kéri az elnökség tagjait is a módosítási javaslatok véleményezésére.
Kokas Péter, Vácy Emese vállalta.
Regényi Tamás megköszönte Pénzes László és Szántó Éva eddigi munkáját a versenyszabály
módosítással kapcsolatban.

5. sz. napirendi pont
Főtitkár kérdése

13/01/23/10. számú elnökségi határozata:
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a MESZ főtitkári pozíció határozatlan idejű, teljes
munkaidős munkaviszony keretében legkorábban 2013 április 1. napjától kezdődő betöltésére
új pályázat kiírását határozza el. A pályázat megjelenése: 2013. február 1. napja, a pályázatok
beérkezési határideje: 2013. március 15. napja.
A MESZ elnöksége 7 igen, 0 nem, 1 tartózkodás (Szántó Éva ) elfogadta.
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége határozatot hoz, amely szerint Szántó Éva megbízott főtitkári
kinevezését az új főtitkár munkába lépése napjáig fenntartja és kéri a megbízott főtitkár asszony
nyilatkozatát a megbízás elfogadására 2013. március 31-ig.

6. sz. napirendi pont
A válogatott keretek 2013. évi felkészülési terve
Ficsor László elmondja, hogy a felkészülési terv az adaptív rész nélküli, és az edzőbizottság által
elfogadott.
Kokas P: a program anyagi fedezete nem biztosított.
Petrity R, Bártfai M: a szakmai részét el kell fogadni.
Szántó É:akcióterv kell az anyagi fedezet előteremtésére.
Regényi Tamás: az állami támogatások az eredményességtől is függnek
Simon G: a MOB programfinanszírozásban gondolkodik, a programunk realitása nagyon fontos,
domborítani kell, hogy reálisak a célkitűzéseink.
13/01/23/11. számú elnökségi határozata:
Az elnökség a 4 felkészülési tervet elfogadja.
A MESZ elnöksége egyhangúlag elfogadta.

7. sz. napirendi pont
A 2013. évi Országos Bajnokság időpontjának jóváhagyása
Regényi tamás javasolja 3. opcióként a július 4-7. időpontot.

3 igen (Petrity R, Regényi T, Simon G), 4 nem (Vácy E, Szántó É, Bártfai M, Zsömle B) , 1 tartózkodás
(Kokas P)
A Mesz elnöksége nem fogadta el.

1. opció
A bajnokságot két részletben rendezzük
MESZ Utánpótlás és Masters Országos Bajnokság,
Időpont: 2013. július 19-21.
Helyszín: Velencei-tavi Evezős Pálya
MESZ Felnőtt Országos Bajnokság

Időpont: 2013. szeptember eleje (6-8.)
Helyszín: Szeged
2 igen (Zsömle B, Bártfai M), 5 nem (Vácy E, Szántó É,Regényi T, Simon G, Kokas P) , 1 tartózkodás
(Petrity R)
2. opció
Négynapos országos bajnokság – utánpótlás/felnőtt/masters/adaptív együtt
Időpont: 2013. július 18-21.
Helyszín: Velencei-tavi Evezős Pálya
4 igen (Szántó É, Petrity R, Simon G, Vácy E), 4 nem (Bártfai M, Regényi T, Zsömle B, Kokas P), 0
tartózkodás
Regényi Tamás javasol még egy lehetséges időpontot Szegeden együttes megrendezésre, 2013.
augusztus 15-18.
3 igen(Regényi T,Kokas P, Bártfai M) 5 nem (Szántó É, Simon G, Zsömle B, Petrity R, Vácy E)
Regényi Tamás javaslata, mivel jelenleg döntés nem született, e szavazásra bocsájtja ezt a napirendi
pontot 3 napon belül.

8. sz napirendi pont
A 2013. évi Országos Bajnokság kiírásának szempontjai, a pontszámítási rendszer korrekciója
Regényi Tamás javasolja a napirendi pont elnapolását.
A MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.
9. sz napirendi pont
A Versenybíró Bizottság vezetőjének beszámolója a 2012. évi versenybíró képzésről
Kiegészítve Till zsolt üggyel.
Pénzes László és Szántó Éva ismerteti az előterjesztést.
Till Zsolt továbbra is országos minősítésű versenybíró.
13/01/23/12. számú elnökségi határozata:
A beszámolót és a határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

11. sz. napirendi pont.
Coupe de la Jeunesse Rendkívüli Közgyűlés
13/01/23/13. számú elnökségi határozata:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége úgy dönt, hogy stratégiai szempontból a Coupe de la
Jeunesse tagságát továbbra is fenntartja. A 2013. február 23-i rendkívüli közgyűlésre csak abban az
esetben tud a MESZ képviselője részt venni, ha erre külön forrást találunk.

A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.
10. sz napirendi pont
A FISA Alapszabályának és versenyszabályainak módosításaival kapcsolatos MESZ álláspont
kialakítása
3/01/23/14. számú elnökségi határozata:t:

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége felhatalmazza a FISA 2013. évi Rendkívüli Kongresszusán
résztvevő MESZ küldötteket, hogy a fenti MESZ álláspontot képviseljék a vita és a szavazások
során.
A határozatot a MESZ elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja.

Szántó Éva

Mátyók Henrietta
jegyzőkönyvvezető

Regényi Tamás

