
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V, 

 
 

mely felvétetett a Magyar Evezős Szövetség 2012. évi második rendkívüli közgyűlésén, 2012. 
május 8-án, kedden 17 órakor a Magyar Sport Háza (1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3) 
földszinti tárgyalótermében. 
 
dr. Regényi Tamás: Köszöntöm az egyesületi képviselőket. A Magyar Evezős Szövetség 
alapszabályának 14 §. (1) szerint: „A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 
több mint a fele jelen van. A Szövetség elnöksége a közgyűlés összehívásakor, legkésőbb a 
közgyűlés napja előtt 15 nappal köteles a tagokat arról is tájékoztatni, hogy nyilvántartásuk 
szerint hány képviselővel vehetnek részt a közgyűlésen.” Azonban a (2). szerint: „ Ha a 
közgyűlés eredeti időpontjában a megjelentek számbavétele után nem minősül 
határozatképesnek, egy óra várakozási idő után, a jelenlévők számbavételét és annak 
jegyzőkönyvben történő rögzítését követően, megismételt közgyűlést kell tartani. A 
megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A 
megismételt közgyűlés helyét és időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban fel lehet 
tüntetni, de a meghívóban utalni kell arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. „  
jelenleg 61 mandátum van, ebből jelenleg 25 képviselő vette át szavazócédulát, így tehát a 
közgyűlés nem határozatképes. A hivatalos napirendre így 1 óra múlva tudunk rátérni. A 
közgyűlés nem hivatalos része most kezdődik. Köszönöm ismét a részvételt, ezután a rész 
után újra megszámoljuk a jelenlévőket. A márciusi közgyűlés elfogadta a szakmai és pénzügyi 
beszámolót, a bizottságok beszámolóit, és módosították az alapszabályt. A mostani 
közgyűlést a tagdíjak és a költségvetés elfogadására hívtuk össze. 1 hónapja elment a 
meghívó. Azért ez a helyszín lett megjelölve, mert ez ingyenes. A napirendi pontok 
ismertetése előtt elismerések átadására kerül sor a 2011. évben legeredményesebb 
versenyzők részére és Molnár Dezső ad tájékoztatást a 2012. évi londoni olimpiai 
felkészülésről. A hozzászólások moderálásával időkorlát kerül bevezetésre. Túl vagyunk már 
sok idei versenyen, pl. ergométeres bajnokság, Szegedi nemzetközi verseny, Fradi kupa, 
zágrábi és belgrádi világkupa. A Világkupáról a képeket a kivetítőn lehet látni, szép 
eredmények születtek.2 hét múlva olimpiai pótkvalifikáció Luzernban, izgatottan várjuk a 
híreket, hajrá! A márciusi közgyűlés után az elnökség megválasztotta alelnöknek Szántó Évát, 
Kokas Pétert és Simon Gábort, gratulálunk. Új kihívások előtt áll az új elnökség, a klubok, 
szakemberek összefogására van szükség, közös munkára. Átadom a szót Ott Zsuzsa 
főtitkárnak. 
Ott Zsuzsa: Ünnepélyes esemény következik. A 2011. évben eredményes versenyzők 
köszöntésére felérem dr. Regényi Tamás elnök urat, hogy adja a át a díjakat. Szántó Éva segít 
neki. Díjakat kap:  
 

- Simon Béla és Juhász Adrián (Férfi kormányos nélküli kettes) Felnőtt 
világbajnokság11. Hely – olimpiai kvóta 

- Pozsár Bence, Matyasovszki Dániel, Kitka Gergely, Markgrúber Balázs) Férfi 
könnyűsúlyú négypárevezős)  Felnőtt világbajnokság 6. hely 

- Varga Tamás, Galambos Péter (Férfi könnyűsúlyú kétpárevezős) Felnőtt Európa-
bajnokság 5. hely 



- Krpesics Péter, Forrai Dávid, Vallyon Bence, Novák Edvin (Férfi könnyűsúlyú négyes) 
Felnőtt Európa-bajnokság 6. hely és U23 világbajnokság 6. hely 

- Bártfai Péter, Vermes Péter (Férfi könnyűsúlyú kormányos nélküli kettes) U23 
világbajnokság  6. hely 

- Bíró Márk, Kaszás Kornél (Férfi kétpárevezős) Ifjúsági világbajnokság 7. hely és 
Európa-bajnokság 2. hely 

- Papp Gergely, Pétervári-Molnár Bendegúz, Matheisz József, Mészáros Csongor (Férfi 
négypárevezős) Ifjúsági világbajnokság 6. hely és Európa-bajnokság 3. hely  

- Major Kata, Bartos Adél (Női kormányos nélküli kettes) Ifjúsági Európa-bajnokság6. 
hely 

- Dohovics Virág, Rákó Krisztina (Női kétpárevezős) Ifjúsági Európa-bajnokság 5. hely 
-  

Szerencsére elég hosszú volt a lista, az idei versenyekre jó felkészülést és sok sikert kívánok. 
Dr. Regényi Tamás: Kérem, hogy maradjanak velünk a továbbiakban is. Felkérem Molnár 
Dezsőt adjon tájékoztatást a 2012. évi londoni olimpiai felkészülésről. 
Molnár Dezső: Folyamatos kontroll alatt vannak a fiúk. A téli felkészülés, ergométer 
tesztekkel kezdem a beszámolót. A kondicionáló edzésmunkák maradéktalanul a tervek 
szerint teljesültek. Sok egészségügy probléma merült fel, térd, nyaki fájdalmak illetve 
hátizmok jelentős fájdalma.  Nehézkes orvosi segítség nyújtás. Fontos segítség Dr. Lénárt 
Ágota, jól végzi a munkáját, de igen elfoglalt. Dr. Kovács Péter és Dr. Petrekanits Máté, 
komoly segítség a felkészülésünkben. Kőrrösy László gyúró, egy igazi profi, szolnoki, így nem 
kell utazni. Juhász Adrián eredményei: 6000 méteren 3 alkalommal húz egyéni csúcsot 
(19:02,8), 2000 méteren 1 alaklommal húz egyéni csúcsot (5:59,7). Simon Béla: 2000 
méteren 1 alkalommal húz egyéni csúcsot (6:01,1). A tavaszi vízi alapozás során a  páros 
külön készült: Simon Béla térdműtétje miatt. Juhász Adrián egypárban készül. Skradin-
melegvízi táborban 360km eveztek.  Hazai felkészülés a Szolnok Holt-Tiszai központtal készül. 
Első versenyekre a Zágrábi Nemzetközin, a Szegedi Nemzetközin került sor újra a 2-ban, hajó 
kiválasztatás. számos hátráltató tényező is van. A pénzügyi háttér labilitása, a számlák 
kifizetése kiszámíthatatlan, sok a magánpénz bevonása, minimális az ösztöndíj. A fiúk 
felfüggesztették a tanulmányaikat az olimpiai miatt. Kommunikációs hiányosságok is vannak. 
Az elnökség-főtitkár és szövetségi kapitány közötti elbeszélésekből származó téves 
információk, folyamatosan változó program kiírások, utazásokkal kapcsolatos információk 
késői kézhezvétele. Ellehetetlenítő adminisztrációs és egyéb terhek is hárulnak a fiúkra. 
Holléti napló,(MACS., WADA) edzésnapló vezetése, orvosi műszerek amit szponzorok 
biztosítanak, napi, heti és havi jelentés, kötelező előadások, örökös Budapestre utazás, 
sokszor heti 3 alkalommal, önköltségen ez mind a regenerációs időt veszi el a versenyzőktől, 
és nem elég a havi 100000 Ft az utazásra. Természetesen segítség is van a munkánkban. 
pulzust, és egyéb versenyzőket segítő méréseket végző GPS és Polar ProTrainer 5. rendszer. 
köszönöm a figyelmet! 
 
 
Időpont: 2012.05.11. 18:00 
Jelen volt: 27 szavazásra jogosult személy a mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 
dr. Regényi Tamás: A mandátumok száma közben 27-re nőtt, megállapítom, hogy az 
alapszabály értelmében a közgyűlés határozatképes. A Előterjesztésre kerülő napirendek: 



 
               1   2012. évi tagdíj elfogadás 
               2   Felügyelő Bizottság 
               3   2012. évi költségvetés és szakmai terv elfogadás 
               4   Pesterzsébeti Vízi Centrum – felhatalmazás további lépésekre. 
 
Esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsájtom.  A napirendi pontokat a közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta.  
Ott Zsuzsa: Holló Viktóriát javasolom a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjének.  
dr. Regényi Tamás: Ellenjavaslat hiányában szavazást kér. Megállapítja, hogy a közgyűlés 
egyhangú szavazással Holló Viktóriát választotta a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjéül.  
Ott Zsuzsa: A közgyűlés levezető elnökének dr. Regényi Tamást javasolom. Ellenjavaslat 
hiányában szavazást kérek. Megállapítom, hogy 26 igen és egy tartozódás mellett a levezető 
elnök dr. Regényi Tamás. A jegyzőkönyv hitelesítőjének Piklerman Zsoltot, Herkules Jánost és 
Vanczák Gergelyt javaslom.  
dr. Regényi Tamás: Más javaslat van-e? Nincs. Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag 
27 igennel elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőnek Piklerman Zsoltot, Herkules Jánost és 
Vanczák Gergelyt.  
Ott Zsuzsa: Szavazatszámláló bizottság tagjainak javaslom Lakatos Tamást, Csala Pétert, és 
Mihály Tibort. 
dr. Regényi Tamás: Más javaslat van-e? Nincs. Megállapítom, hogy a közgyűlés egyhangúlag 
27 igennel elfogadta Lakatos Tamást, Csala Pétert, és Mihály Tibort a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak.  
 
 

Az első napirendi pont tárgyalása: 
 
 
Dr. Regényi Tamás: tagdíj javaslat 2012. évre a Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2012. 
évi költségvetéssel kapcsolatban tárgyalta a 2012. évi tagdíj mértékét. Az elnökség az 
50.000.-Ft /mandátum összeg emelését nem javasolja. Határozati javaslat: A Magyar Evezős 
Szövetség Elnöksége javasolja a MESZ közgyűlésének, hogy a 2012. évre a tagdíj összege – 
változatlanul - 50.000.-Ft/ mandátum legyen. Hozzászólás hiányában szavazást kérek. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés többsége, 26 igennel és 1 tartózkodással elfogadta a 
határozatot.  
„A Magyar Evezős Szövetség Elnöksége javasolja, hogy a 2012.-évre a MESZ tagdíj összege 
– változatlanul – 50.000,- Ft / mandátum legyen. A Magyar Evezős Szövetség Közgyűlése a 
2012. évi tagdíjra vonatkozó javaslatot elfogadja” 
 
 

A második napirendi pont tárgyalása 
 
 
Ecsedi Ákosné: 5 új tag lett választva. A Beszámolót az alapszabály írja elő. Minden tag új a 
Felügyelő Bizottságban. A két közgyűlés közötti időszakot ketté osztottuk, az első két hétben 
definiáltuk a dokumentumokat, a második két hétben olyan döntéseket hoztunk, amik 
véglegesítik az ügyrendet és a működést. A feladatok a jogszabályokban meg vannak 



határozva. Kiemelt feladatként kezeljük az Erzsébeti projektet. Az éves ellenőrzése aszerint 
lesz összeállítva, mintha ez egy hosszútávú program lenne, függetlenül a kimenetelétől. 
Minden tagnak ismernie kell a MESZ Alapszabályát, a középtávú stratégiai tervet, a 
költségvetési tervet és az SZMSZ-t. Korábbi ügyrendet átvettük, a módosítás, hogy havonta 
fogunk ülésezni. Jó a feladatmegosztás, 1-1 fő a gazdasági és a működési részt ellenőzi, plusz 
1 a kiemelt projektet. Gazdasági részt Petrovszki Edit, működést Seller-Dombóvári Krisztina 
az Erzsébeti projektet Cseh Ottó és Herkules János. Az éves tervben eseti és folyamatos 
ellenőrzések szerepelnek. Az éves terv elkészítése folyamatban van. 2011-es felügyelő 
Bizottság jegyzőkönyvek be lesznek építve. Május 20-ig elkészül a részletese ellenőrzési terv 
összeállítása, Megpróbálunk megfelelni az ellenőrzés munkájának. A MESZ gazdálkodásának 
optimalizálása a terv, például pályázati lehetőségek felkutatása, stratégiai célok 
megvalósítása. Kérdés van e az elhangzottakkal kapcsolatban? Nincs. 
Dr. Regényi Tamás: Van hozzászólás? Nincs. Szavazásra bocsájtom. Megállítatom, hogy a 
közgyűlés 26 igen és egy tartózkodás mellett elfogadta a Felügyelő Bizottság beszámolóját és 
a 2012. ellenőrzési tervét. 
    
 

A harmadik napirendi pont tárgyalása 
 
 
Dr. Regényi Tamás: Weboldalon fent van a költségvetés. 3 anyag, szövetségi kapitányok, 
edzők, és bizottságok beszámolói alapján készült. Első az utánpótlás felkészülési programja, 
Ficsor László készítette. Második a felnőtt válogatott felkészülési programja, Székely Balázs 
készítette el,  a harmadik a para sportolók, az adaptív felkészülési program, ezt is Székely 
Balázs készítette el. A költségvetés nem került elfogadásra az előző közgyűlésen. A 
feladatokra nem nagyon maradt bevétel, ha valahonnan elveszünk, akkor az máshonnan 
hiányzik. Folyamatos a tűzoltás. 48 millió forintot meghaladó számlatartozást öröklődött, s 
könyvvizsgálat szerint 24 millió Ft a veszteség. Korábbi mérlegekkel kapcsolatban sok kérdés 
megmaradt, Dávid Imre is megszólalt idő közben ez ügyben. Táblázat, átadás –átvétel 
jegyzőkönyvek. 2011-ben 31 milliós hiánnyal vette át az előző elnökség a szövetséget. Az 
előző elnökség 2010-ben hagyta jóvá májusban.  Két olyan tétel is van, ami nem szerepel a 
jegyzőkönyvben. Volt a Magyar olimpiai Bizottságtól 5 millió forintos kölcsön. Volt rá ígéret, 
hogy nem kell visszafizetni, így az bevétel volt, és volt egy másfél milliós kölcsön, amit 
szintén nem kell visszafizetni. Így 6 és fél millió forint várható bevételként lett figyelembe 
véve. 302 ezer Ft pozitívum volt. ebben az időszakban a számlatartozás 2,8 millió Ft volt 
összesen, 3,8 millió Ft pedig az MKKSZ felé a közös teleppel kapcsolatban. Erre kapott 5 
millió Ft  támogatást a MOB-tól Dávid Imre. A táblázatban még nem szerepelt, így 5.302.000 
Ft pozitív mérleggel történt meg az átadás - átvétel 2 évvel ezelőtt. Jelenleg nehéz a helyzet. 
megpróbáljuk kezelni, visszatérünk még rá. 10 millió Ft-tal kevesebb támogatás érkezik idén 
a MOB-tól. A működőképesség fenntartása, a jogszabályosnak való megfelelés és a hitelezői 
intézkedések elkerülése a cél. Idei évre kitűzött alapelvek: Előirányzatok szigorú betartása, 
ellenőrzése, Pesterzsébeti Vizi Centrum elkülönítve, 2011-évről tartozások és bevételek 
elkülönítve, megegyezés a szállítókkal, kötelezettség vállalások – előirányzatok erejéig. 162 
millió Ft a tervezett bevételek összege, ezeket osztottuk fel előirányzatokra. átcsoportosítás 
csak elnökségi jóváhagyással lehet. Ebben az évben határozat született arról, hogy a 
Pesterzsébeti projektet külön kezelik. Csak az ott keletkező bevételekből lehet kezelni. Nagy 
károkat okozott eddig az üzemeltetése. Szintén külön kezelendő a 2011. évi tartozások és 



bevételek is. 42-48 millió forint körül van a tartozás. Nem tudjuk kifizetni az idei 
támogatásokból, hanem ha a tavalyi bevételek beérkeznek, abból kerülnek kiegyenlítése. A 
szállítókkal egyezkedni kell pl. mentőkkel. kötelezettség átvállalás, szerződéskötések, 
átutalások, megrendelés, teljesítés igazolás. Igények, elvárások:Világos, átlátható nyílt 
gazdálkodás.  4 táblázat készült. Versenyek részvételi költségei, program és 
csapatfinanszírozási elvek, költségcsökkentési javaslatok, tartozások szigorúbb kezelése. 
Versenyek részvételi költségei is szerepelnek a szöveges javaslatban. Külön az edzőtáborok, 
külön a versenyek, külön utánpótlás és felnőtt, hazai és nemzetközik, versenyrendezések 
költségei is. Remélem, hogy nem lesz olyan, hogy versenyt kell lemondani. Például végül a 
Szegedi nemzetközi versenyt is azért sikerült megrendezni, mert a pálya tulajdonosa 
kedvezményt adott. Költségcsökkentési javaslatokat elfogad az iroda. Tartozásokat 
szigorúbban kell kezelni. Sajnos még 1Ft sem érkezett a MOB-tól. Borkai Zsolt, Molnár Zoltán 
tájékoztatása szerint, az új sporttörvény szerinti átalakulások miatt késik a fizetések 
végrehajtása. szerződés sincs még. 80 millió Ft az állami támogatás idén. Szponzorokat kell 
majd bevonni! Kérdés, hozzászólás? 
Ott Zsuzsa: A részletes magyarázat most következik. Kérdés van?   
Dr. Regényi Tamás: Kérés volt, hogy készüljön egy minimál változat a költségvetésről. 2011-
ben 187 milli Ft volt a bevétel, 2012-ben 162 millió Ft a tervezett. Sportszakmai kiadásokra 
tavaly 58 millió Ft volt a terv és 73 a tény. Sportszakmai jogcímen (verseny-szervezés, 
versenyeztetés, felkészítés és utánpótlás-nevelés) 67 millió forint előirányzatot tartalmaz a 
2012.évi költségvetési javaslat, amely az alábbi részfeladatokra oszlik: Hazai versenyek, 
Csillag program és felnőtt vk edzőtáborok és nemzetközi versenyek, utánpótlás edzőtáborok 
és nemzetközi versenyek, adaptív nk-i versenyek, Londoni csapat program, Vb-egyetemi, 
ORV program és diákranglista verseny. Az edzőtáborban történő részvételről (meghívás) a 
szövetségi kapitány dönthet. A programok a tervezetthez képest év közben változhatnak. 
Sportegészségügyre 4 és fél millió Ft van betervezve. Állami támogatás (MOB) felhasználása 
táplálék kiegészítőkre és sportegészségügyre (gyúrók, masszőrök, orvosi ellátás) VB 
kerettagok felkészülésének támogatására, a szövetségi kapitányok javaslata alapján. Állami 
támogatás (MOB) felhasználása sporteszközökre és sportruházatra. A Szövetség 2012-ben 
hajó vásárlását nem tervezi. Marketing költségek is szerepelnek a tervben. A működési 
kiadásokba beletartozik a főtitkár plusz az egy fő bére, a szövetségi kapitányok juttatása, az 
irodabérlés, könyvelés, jármű. jogi képviselet 2012. március végéig. Külön az Erzsébeti 
telepre is be van tervezve 25 millió Ft. Külön szerepelnek az ösztöndíjak és az egyéb 
támogatások. Így a tervezett kiadások összege idén 179 millió Ft. Kérem, hogy a kérdéseket 
maximum 3 percben tegyétek fel.  
Bartos Nándor: A költségvetésbe, mint melléklet kerüljön be, vagy bizalmi szavazásra a 
javaslatom. 3 témakört szeretnék említeni. első, hogy legyen fegyelmi kérdés, hogy a ne 
fordulhasson még egyszer erő, hogy nincs kifizetve egy nemzetközi verseny. Második, hogy a 
csapatok, klubok ellehetetlenülnek. Kérésem lenne, hogy az a csapat, aki kvalifikálja magát 
az olimpiaára, a megérkező MOB támogatásból visszatérítést kaphasson, a klubok kapják 
vissza a pénzt. Ha a MOB nem fizet, akkor a mozdítható pénzekből enyhítsük a sikerült 
kvalifikációt. A harmadik, hogy a világversenyekre csökkentsük a központi tételeket, az egész 
csapatra vonatkozóan, Eb-re, vb-re is.  
Dr. Regényi Tamás: A második kérdésre a válasz, hogy a költségvetésben csak az 
előirányzatokra tudunk szavazni. A szöveges javaslat. a 8. oldalon: „Sikeres pótkvalifikáció 
esetén erre a célra a MOB-tól pótlólagosan juttatandó támogatási keret erejéig az adott 
csapat pótkvalifikációs versenyig felmerült részvételi költségei önerős része visszatérítésre 



kerül.” A harmadikra „A rendelkezésre álló keretösszeg elsősorban az U23 VB és EB 
versenyeken történő részvételi díj 50% mértékű hozzájárulására kerül felhasználásra. A 
felnőtt csapatok, illetve egyesületeik a pótkvalifikációs versenyig bezárólag a nemzetközi 
részvételi díjat önerőből finanszírozzák.” ezt is tartalmazza a szöveg. A szervezők figyelembe 
vesznek javaslatokat. Az első kérdésre Ott Zsuzsa tud válaszolni. 
Ott Zsuzsa: A kérés akceptálható, nagyon is elfogadható,de nem kivitelezhető. A kluboktól 
például meg nem jött meg a pénzt, ha a nevezési díjakat és hozzájárulásokat időben 
fizessétek be, és akkor rendelkezésre áll a forrás. A klubokon is múlik.   
Simon Béla: Mit tesz a szövetség a szponzorok bevonása érdekében?  
Dr. Regényi Tamás: Röviden. Minden évben 10-15 millió Ft bevétel szerepel, de semmi nem 
érkezett. Ennél nem lehet rosszabban csinálni. Jelen pillanatban van felajánlás, nem 
pénzbeli, díjmentesen elvégeznének feladatokat. Erre mindenkit felkérek, klubokat, 
elnökséget, hogy keresnek lehetséges szponzorokat. Enélkül lesz, amikre nem jut forrás. 
Esetleg listát lehet összeállítani a potenciális szponzorokról 20-25-os lista, elosztható. A mai 
világban ez nehéz. Mindenhol csökken a szponzorok száma. Nehéz az evezést szponzori 
szempontból jól pozícionálni. Eddig 5 megkeresett cég válasza is az volt, hogy csak TAO-s 
sportágat tudnak támogatni. Ezekre pedig már le kellett szerződni. Tervben van a TAO-s 
sportágat felülvizsgálata, esetleges több sport bevonása, vagy póttámogatás. Az év végi 
beszámolóban szerepelni fog, hogy milyen lehetőségek voltak, garancia azonban nincs. 
ValakI: Edzői konferencia lesz? 
Ott Zsuzsa: Tervben van, a költségvetésben 0 Ft-tal szerepel.  
Pikkerman Zsolt: A belgrádi útról kérdeznék, illetve a sportoláshoz szólnék hozzá. Kimentünk 
már Belgrádba amikor a számla megérkezett. Előtte egyeztetni kéne, hogy mi mennyibe fog 
kerülni, tudjuk e vállalni. A szponzorkérdéshez eddig annyit, hogy ha a klubok tudnak 
szerezni szponzort, akkor azt nyilván elsősorban maguknak fogják megszerezni. 
 Dr. Regényi Tamás: Már az is jó, ha a klubok nem mennek csődbe. Van olyan cég viszont, aki 
csak országos szövetségnek tud pénzt adni. Nyitott kapukat döngettek, 2 elnökségi üléssel 
ezelőtti született elnökségi határozat erről. A MESZ-nek is teljesíteni kell a kritériumokat. A 
részvételi díjaknak is meg kell viszont érkeznie.   
Molnár Dezső: Úgy beszélgetünk, mintha minden rendben volna. Pedig Brandenburgba 
csütörtökön utazunk, és nincs még kiközlés ezzel kapcsolatban. Máshol is voltak hibák. 
Költségvetésnek át kell menni. Megfelelő időben gondoskodni kell a kiutazásról, adjátok ki 
esetleg. 
Ott Zsuzsa: Luzerni világkupa közeledik. Ha valakinek van lehetősége a segítségre, akkor 
kérem segítsenek. A szállásrendelés egyébként is nehézkes, tegnap volt a nevezési határidő, 
jelenleg 3 különböző információm van arról, hogy ki, hol, mikor alszik.  
Dr. Regényi Tamás: Sok információt a szövetség sem kap meg, vagy valaki az utazások 
módosítani szeretne. A szövetség mindent elkövet, csak sajnos néha ez a klubokon is múlik. 
Összefogásra van szükség, jobb együttműködésre. A végrehajtás szigorúsága sem olyan. 
Igyekszik a szövetség.  
Lilla: A költségvetésben szereplő Evezős Akadémia 8 millió Forinttal mit jelent? 
Dr. Regényi Tamás: A Sport XXI. program bevételi oldalán szerepel. Tavaly került be a 
szövetség. Abban a keretben kell felhasználni, ahol az szól. 8 millió forintot az egyesületek 
kapnak. 
Lilla: Ők kapják? milyen címszóval kapják? 
Ott Zsuzsa: A Sport XXI.ben. pályázat útján, kijelölt akadémiai központok. 2 módon juthatnak 
hozzá, elnökségi határozat nincs még róla, a kidolgozása folyamatban van. 



dr. Kokas Péter: A FISA megbeszélésein részt szoktam venni, 3 hónappal előtte már le kell 
foglalni a szállást, és ki kell fizetni a felét. A keretszámokat kell lefoglalni, a szövetségi 
kapitányok javaslata alapján. A következő eseményeken sem nagyon van már szállás.  
Valaki új: itt most keveredik a költségvetés és a likviditás kérdése. A költségvetés rendben 
van. Fel lehet venni hitelt is. Azt javaslom, hogy a közgyűlés adjon felhatalmazás az 
elnökségnek mondjuk 10 millió Forint hitel felvételére. Így az egyesületeknek is tud segíteni. 
Közgyűlés feladata megoldásokat találni. Nincs olyan nagy egyensúlyi zavar. Pénzt kell 
csinálni. Éva, és Kokas Péter is segítsen a MOB-on keresztül banki kapcsolatok 
felkutatásában. 
Dr. Regényi Tamás: Kiegészítő javaslat: A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget banki 
kapcsolatfelvételre, maximum 10 millió Forint felvételére az állami támogatásra 
megérkezéséig a hiányzó források biztosítására a költségvetésben elfogadott feladatok 
erejéig. 
Mihály Tibor: Ha a 36 millió forint bejön, ki lehet fizetni a tarozást, 
Dr. Regényi Tamás: Nincsenek egyensúlyban. Ha bejön a 36 millió Ft, akkor kifizetünk annyi 
számlát, amennyit tudunk. Ha minden bejön, akkor kb. 10 millió forint különbség marad. Ez a 
táblázat csak azt mutatja, hogy tavalyi tartozást nem fogunk kifizetni az idei év terhére.  
Mihály Tamás: Az Erzsébeti telep tartozása a -10 millió ft? 
Dr. Regényi Tamás:: Az Erzsébeti telep 24 millió Ft bevétel, szállításoknak 34 millió Ft fizetés, 
van még így is kifizetetlen számla. Többet költött a szövetség, mint amennyit előirányzott. 
Mihály Tamás: Múlt évi szakmai programiban van -15 millió Ft. Van e csak Erzsébeti leírás 
tisztán? 
Dr. Regényi Tamás: Erzsébetre nem jött bevétel, idei számla jött, tavalyi nem. Főleg közmű 
számla. További hozzászólás hiányában szavazást kérek. Megállapítom, hogy a közgyűlés 
20igen, 3 tartózkodás és 3 nem szavazat mellett látható többséggel elfogadta a módosítási 
javaslatot.  
A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget banki kapcsolatfelvételre, maximum 10 millió 
Forint felvételére az állami támogatásra megérkezéséig a hiányzó források biztosítására a 
költségvetésben elfogadott feladatok erejéig. A költségvetésről szavazzunk. megállapítom, 
hogy a közgyűlés látható többsége 25 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a költségvetési 
javaslatot. 
„A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a 2012. évi költségvetés 
tervet az abban szereplő jogcímenkénti előirányzatokkal”. 
 
 

A harmadik napirendi pont tárgyalása 
 
 

Dr. Regényi Tamás: „A MESz 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.  Az elnökség arra kéri a 
szövetség Közgyűlését, hogy a tárgyalások folytatásában és új megállapodás megkötésében 
támogassa az elnökséget.  
Simon Gábor: A határozat megszövegezése óta némi változás történt. Az önkormányzat 
fogadott minket, és közölték, hogy ők nem szeretnék a MESZ együttműködést megtartani, az 
állapotok, terhek miatt. Ha ők érvényesítenék a szankciókat, akkor a MESZnek vége lenne. 
Ők tulajdonképpen egy tisztes elvonulásra utat biztosítanak. Hajlandóak eltekinteni a 
szankcióktól. Bizonyos feltételek mellett természetesen. A szerződés megszűnés már kérdés 
nem lehet, nem azonnali hatállyal, vélhetően ezt az évet felöleli. Az év végén kerülhet sor a 
sitt elszállítására. Ez 2 elemből áll,lerakási díj, és szállítási díjból. Cseh Ottó ismertésge révén 
talált egy lehetőséget, a piaci ár harmadáért 655 Ft/km3, ez máshol kb. 2000 Ft körül van. A 
telepen kb. 3000 km3 sitt van. Másik a szállítás, elviszik tulajdonképpen ingyen, 
szponzorációban esetleg. 
Juhász Adrián: A hiányért meg lehet nevezni a felelőst? 
Dr. Regényi Tamás: Nem szeretnénk a szőnyeg alá söpörni. Ezzel akkor lehet foglalkozni, ha 
elhárítjuk a megszűnést veszélyeztető dolgokat. Első az önkormányzati megállapodás., ez a 
legfontosabb. Ha ez elhárításra kerül, akkor bátrabban vágunk bele ebbe. Nagy az igény arra, 
hogy minél több információt kapjon a közgyűlés. 10 millió forinttal több a kifizetés, mint a 
bevétele, jelenleg is még van számla. Tárgyaltunk már a cégekkel, jelenleg jóval több már az 
információ. cégek Majdnem az összes cég és partner korábban a 12. kerületben látott el 
feladatokat.  A-van System, Gastronom Kft a Normafa étterme tulajdonosa, ők a 
legtisztességesebb partnereink, több bevételt hoztak, mint amiennyi a kiadás volt. A 
legproblémásabb a Zöld Duna Kft, Hajós Gyula úr a tulajdonosa, ő jelenleg a Városmajori 
uszodát közösen üzemeltetik Mitnyan Györggyel. Aztán a SPDA Automobil Kft őt akarták 3. 
albérlőnek bevinni a telepre. Rubátó Kft az üzemeltetést látták el,  2,7 millió Ft volt a havi díj, 
úgy hogy meg sem jelentek a telepen. Az örző-védő Kft teljesítette a szerződést. Audi-trend., 
12. kerületi könyvelő volt, vele is szerződést bonottunk. jelenleg már nincs ebből a körből 
partner. 
Simon Béla: Minden a Gyuri kapcsolataiból adódott. Miért nem szól közbe valaki?Miért 
engedtük, hogy ez ilyen sokáig elhúzódjon.  
Dr. Regényi Tamás: Ez nem tartozik az előterjesztéshez. A közgyűlés után megbeszélhetjük. 
Simon Gábor: Ezek lenyelése kényszerű dolog. Volt egy ellenjavaslat, az önkormányzat felé-. 
Mi azt tesszük, ami a szövetség céljainak megfelelően tudná hasznosítani. MTK, Fradi telep 
környékén, Virág csónakház és területét bérelne tovább a szövetség. Várunk az ügyvédtől 
egy hivatalos jogi álláspontot. Ez az ügy fontos, hogy ne szűkkörben oldjuk meg.  
Dr. Regényi Tamás: Köszönöm az eddigi hozzászólásokat. Szavazásra bocsájtom a javaslatot. 
Megállapítom, hogy a közgyűlés 24 igen, 3 tartozódás mellett elfogadta a határozatot.  
„A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése felhatalmazza 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.” 
Köszönöm mindenkinek a türelmet és a részvételt. További kérdéseket e-mailben lehet 
feltenni a szövetség e-mail címére. Az ülést berekesztem. 
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