JEGYZOKONYV,

mely felvetetett a Magyar Evezos Szovetseg 2013. evi tisztujfto kozgyulesen, 2013. aprilis 6-an,
szombaton 10 orakor a Magyar Sport Haza (1146. Budapest, Istvanmezei ut 1-3) I. emeleti
konferenciatermeben.
dr. Regenyi Tamas: Koszontom a megjelenteket. Kozosen hallgassuk meg a himnuszt. Egy perces
nema csenddel adozzunk a tavalyi evben elhunytakrol: Bossanyi Katalin, Erdelyi Geza, Kranitzne Fejer
Judit, Latinovits Szaniszlo, Sipos Janos, Emody Sandor, Takacs Judit.
Koszontom az elnokseget,
akikkel megprobaltuk veghezvinni a lehetetlent. Belevagtunk. Megerte, de nehez idoszak volt.
Koszonet mindenkinek a tamogatasert, a kitartasert es a tiirelemert. Van koztiink 7 szervezet es
szemely, akik kolcsont adtak a szovetsegnek, es csak a napokban tudtunk visszafizetni. Ez segftett
abban, hogy el tudjunk jutni az elszamolasokhoz, es hozzajutni 2012-ben a tamogatasokhoz, ami bar
keson, de megerkezett. Nehez even vagyunk tul. Akadozott a kommunikacio, az iroda mukodese is,
voltak hibak. Azt a megbizast kaptuk, hogy allitsuk meg a karos folyamatot, tegyiink rendbe a
vizibazis tigyet. A eel az volt, hogy megovjuk a szovetseget a felszamolastol. Ossze kellett tartani a
szovetseget. A nehez helyzetben is valosftsuk meg a szakmai feladatokat. Igyekeztunk, hogy helyre
alljon a bizalom es megszunjb'n a megosztottsag. Volt, hogy egyiitt, volt, hogy kiilon dolgozott az
elnokseg. Nem biztos, hogy minden maradektalanul sikerult. El kellett hatarolodni a szemelyes
erdekektol. Volt egy magasabb eel. A szovetsegnek elnie kell, fel kell emelkednie! Kepviselni a
szovetseg erdeket, a tagegyesuletek erdeket. Vallalni kellett, hogy a kozosseg erdekeben egyeni
kezdemenyezesek hatterbe kerultek. Ma olyan nagy lehetoseg elott allunk, amit a szovetsegunk meg
soha nem elt meg a 120 eves tortenelme folyaman. Ma batran allhatok itt elottetek, vallalom vallaljuk a kritikakat, mert tudom, hogy sok kritika van, de buszken elmondhatja az elnokseg, hogy a
sportagunk megmenekult! 16 kiemelt sportag kozott az evezes sportag. A Magyar Olimpiai
Bizottsaggal, Magyarorszag Kormanyaval targyalasok folytak, fejlesztesi anyagok kesziiltek, aprilis
vegen hataroznak a rendkfvuli kormanytamogatasrol. Minden sportag egyszer probalhatja meg, nines
lehetoseg kesesre. Talan az sem veletlen, hogy eppen ebben az evben leszunk 120 evesek, amit
erdemes melto modon megunnepelni, emlekezetesse tenni. Ez talan a legszebb szuletesnapi ajandek,
amit egy sportag kaphat. Ujjasziiletest es lehetoseget. Augusztusban erre meg semmi eselyt nem
lattunk. De novemberre, minden igyekezetunk kamatostul megterult! Az evezes sportag benne van a
16 kiemelt sportag kozott, ezert kiemelt tamogatasban reszesulhet. Nem csak azt ertiik el, hogy
elhuzodo valsag helyett egy csapasra elfelejtsiik a multat, amit az elozo elnokseg a nyakunkon
hagyott. Arra is lehetoseget kapunk, hogy szep terveink legyenek, es megvalosithassuk azokat az
elkepzeleseinket, amelyekre az elmult 20 ev alatt egyszer sem adodott lehetoseg. Lehetoseg arra,
hogy sportoloink, edzoink visszakapjak a megbecsulest, az onbizalmat. Ujra tervezhetunk, lehetnek es
lesznek eredmenyeink.
Nem felejtjuk el gyorsan a majdnem elbukast, nem fordulhat elo ujra. A kozosseg erdekeben meg kell
tenniink, hogy olyan peldat mutassunk, hogy ami megtortent meg egyszer ne fordulhasson elo! Ezert
bejelentem, hogy a szovetseg marciusban megtette a szukseges lepeseket es pontot tett a multa. A
sziikseges munkatempo fokozatosan gyorsul. Tegnap meg a sportag fejlesztesi terven dolgoztunk. A
miniszterelnok ur gratulalt es kerte, adjam at udvozletet az evezosoknek. Ezt most szeretettel
atadom! Tegnap tovabbi sebesseg fokozatba kellett kapcsolnunk. A Kormany, a Magyar Olimpiai
Bizottsag ismet targyalt velunk, holnapra tovabbi terveket kertek, es ez fgy fog folytatodni addig,
amig aprilis vegen a kormany ismet osszeiil, es hatarozat fog sziiletni arrol, hogy a magyar sport uj
jovot kapjon! A jatekszabalyok szigorodtak. Minden sportag csak egy eselyt kapott, a tegnap kapott uj
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feladatok novekedtek, lepest kell tudni tartani. A jo terveink tekinteteben maris a tobbi sportag ele
kertilttink. Erdsek voltunk, osszetartottunk, evezdshoz meltoan kuzdottunk, kemenyen, kitartoan es
tisztessegesen, edzdk is, sportolok is, ki-ki a maga tertileten. Az elnokseg neveben szeretnem
megkoszonni a bizalmat, a segitseget, jo volt veletek egyutt dolgozni egy even keresztul. Batorsag,
kitartas, erd! Ez kfvanom az uj csapatnak!
Megallapitom, hogy a Magyar Evezos Szovetseg kozgyulese szabalyosan keriilt osszehivasra. 2013.
marcius 6-an kikiildesre kerultek a meghfvok. Koszonjuk a mandatumvizsgalo bizottsag munkajat.
Vezetoje: Pal Tibor, tagjai: Dr. Nyiri Klara, Kisfaludi Julia es Matyok Henrietta. Felkerem a bizottsag
vezetojet, hogy tegye meg a jelenteset.
Pal Tibor:-64 mandatum kerult megallapftasra a kb'zgyules elott. Ezzel kapcsolatba se kerdes, se
eszrevetel nem erkezett. A 64 mandatumbol 61 mandatum kerult kiosztasra. Van-e kerdes? Nines. Jo
munkat kfvanok!
dr. Regenyi Tamas: A Magyar Evezos Szovetseg alapszabalyanak 14 §. (1) szerint: ,,A kozgyules
hatarozatkepes, ha a szavazasra jogosultak tobb mint a fele jelen van." Megallapitom, hogy a MESZ
2013.04.06-ra osszehivott kozgyulese 61 kiosztott mandatummal hatarozatkepes.
Hollo Viktoriat javaslom jegyzokonyvvezetonek, aki hangfelvetel alapjan kesziti el a jegyzokonyvet.
Szavazasra teszem fel a javaslatot.
MESZ2013.04.06/1. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules egyhanguan megvalasztotta Hollo Viktoriat a kozgyules jegyzokonyvvezetojenek.
Jegyzdkonyv hitelesitonek javaslom Tarjan Tamas, Schiszler Krisztian es Kozeschnik Laszlo urakat.
Kerem, nyilatkozzatok, hogy vallaljatok-e a felkerest.
Kozeschnik Laszlo: Igen.
Schiszler Krisztian: Igen.
Tarjan Tamas: Igen.
dr. Regenyi Tamas: Van-e a kozgyulesnek mas javaslata? Nines. Szavazasra teszem fel a kerdest,
kerem egy szavazassal fogadjuk el a szemelyeket.
MESZ 2013.04.06/2. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules egyhanguan megvalasztotta Kozeschnik Laszlo, Schiszler Krisztian es Tarjan Tamas
urakat a jegyzokonyv hitelesitojenek.
Szavazatszamlalo Bizottsag tagjainak javaslom: Bartos Nandor, Herkules Janos, Dani Zsolt, Marmarosi
Gyozo es Vanczak Gergely urakat. Kerem, nyilatkozzatok, hogy vallaljatok-e a felkerest.
Bartos Nandor: Igen.
Herkules Janos: Igen.
Dani Zsolt: Igen.
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Marmarosi Gydzd: Igen.
Vanczak Gergely: Igen.
dr. Regenyi Tamas: Van-e a kb'zgyulesnek mas javaslata? Nines. Szavazasra teszem fel a kerdest,
kerem egy szavazassal fogadjuk el a szemelyeket.
MESZ2013.04.06/3. sz. kozgyiilesi hatarozat
Herkules Janos, Dani Zsolt, Marmarosi Gyozo es Vanczak Gergely urakat.
dr. Regenyi Tamas: Amiatt, hogy a tisztujftassal nem erintett szemely vezesse le a kozgyulest, a
kbzgyules levezeto elnbkenek David Imret, a MESZ brbkbs tiszteletbeli elnbket javaslom. Vallalod-e a
felkerest?
David Imre: Igen.
dr. Regenyi Tamas: Szavazasra teszem fel a kerdest.
MESZ 2013.04.06/4. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules David Imre urat, a Magyar Evezos Szovetseg orokos tiszteletbeli
megvalasztotta levezeto elnoknek egyhangu szavazassal.

elnoket

David Imre: Koszonom a bizalmat. A MOB iidvozletet is tolmacsolom. Nagyra ertekelik a
konszolidaciora valo torekvest. 120 eves a szovetseg. Osszefogasra van szukseg. Eredmenyes,
korrekt, sikeres munkat kfvant mindenkinek Borkai Zsolt is.
Az frasban javasolt napirendi pontok:
1. Az elnokseg 2012. evi penziigyi es szakmai beszamoloja
2. A 2012. evi merleg es kozhasznusagi jelentes
3. A Felugyelo Bizottsag beszamoloja
4. A MESZ szakbizottsagainak beszamoloja
5. A sportag strategiai fejlesztesi koncepciojanak elfogadasa
6. Alapszabaly modositas
7. A 2012. evben legeredmenyesebb egyesuletek dfjatadasa
8. Tisztujftas
a), A MESZ elnokenek megvalasztasa
b), A MESZ elnoksegnek megvalasztasa
9. A 2013. evi penziigyi es szakmai terv
10. A 2013. evi tagdij megallapi'tasa
11. Gazdasagi tarsasag alapftasa
12. Egyebek
A kozgyules elott az rendkiviili iilest tartott az elnokseg es valtoztatast javasol a meghfvoban
korabban kikuldott napirendi pontok sorrendjen.
A modositott napirendek sorrendje:
Koszontesek es megemlekezesek
1. Tisztujitas
a), A MESZ elnokenek megvalasztasa
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b), A MESZ elnoksegnek megvalasztasa
2. Pesterzsebeti vfzi bazis szerzd'des modosftas elfogadasa
3. A 2012. evben legeredmenyesebb egyesuletek dijatadasa
4. Az elnokseg 2012. evi penzugyi es szakmai beszamolbja
5. A 2012. evi merleg es kozhasznusagi jelentes
6. A Felugyeld Bizottsag beszamoloja
7. A MESZ szakbizottsagainak beszamoloi
8. A beszamolo elfogadasa
9. A sportag strategiai fejlesztesi koncepciojanak elfogadasa
10. Alapszabaly modosftas
11. A 2013. evi tagdij megallapitasa
12. Gazdasagi tarsasag alapitasa
13. A 2013. evi penzugyi es szakmai terv elfogadasa
14. Egyebek
Az elnokseg nyilatkozik, hogy kotelessegenek eleget teve a 2012. evi szakmai beszamolot eldterjeszti
es megtartja. Megjegyzes a napirendi pontokhoz: Vannak es lehetnek olyan napirendi pontok, amik
nem tesznek eleget azoknak az eldterjesztesi felteteleknek, amelyek az elfogadast lehetove teszik.
Gondolok itt arra, hogy peldaul az FB ma nines abban a helyzetben, hogy javasolja a szukseges
beszamolok elfogadasat. Ebben a helyzetben azt fogom javasolni a kozgyulesnek, hogy a kozgyules
vegezze el mindazt a munkat, amit el tud, majd keruljon a kozgyules felfiiggesztesre, es kertem az FB
elnoket, hogy nyilatkozzon es hatarozza meg annak az idotartamat, amikor a kezhez kapott
anyagokat meg tudjak itelni, es idotartamot kovetden mi az, amit meg tudunk kozbsen jelolni a
kozgyules folytatasanak az iddpontjakent. Kivan e valaki a napirendre vonatkozoan tovabbi javaslatot
tenni? Nevet es kuldd szervezetet keriink a felszolalasnal, a kozgyules nyilvanos, de akinek nines az
alapszabaly szerint szavazati joga, vagy tanacskozasi joga, az nem kap szot. A felszolalasnal kerem,
hogy valamelyik, a tanacskozashoz, vagy a szavazashoz kapott tablajat emelje fel.
Jakocs Gyorgy (Balatoni Evezds es KKVE): En vagyok az egyik elnokjelolt, megis az javasolnam, hogy a
jelenlegi elnokseg szamoljon be, legyen az eredeti napirendi pont.
Lenard Imre: (Regatta Club Soroksar) A kituntetesek eldrehozatala rendben van, de eldszor fogadjuk
el a beszamolokat, utana tortenjen a tisztujitas.
Bartos Nandor: (Bajai Spartacus) Kompromisszumos javaslatom van. Ertem a dolog lenyeget. Lehet,
hogy problema lehet a penzugyi beszamolo es az FB beszamolo is problema lehet. Legalabb MESZ
Bizottsagok beszamoloi legyenek a tisztujitas eldtt. Ez a kompromisszumos javaslat.
Domonkos Agnes: (Tata Tovarosi Vi'zisport Egylet) A feszultseg nem kicsi, erdviszonyok fesziilnek
egymasnak, javaslom David Imre javaslatat elfogadni. Idle hallottuk, hogy ha nem tudjuk a
beszamolot elfogadni, akkor a kozgyules felfuggesztesre kerul. Fontos, hogy a strategiai programok
megvalositasa erdekeben az egesz evezds tarsadalomnak az a legfontosabb, hogy az elnokseg tudjon
mukodni. Ha kesdbb kerul sor a beszamolok elfogadasara, azt megtehetjuk, de mukoddkepes marad
az Evezds Szovetseg. Kerem, hogy ezt merlegeljek.
Dulai Zsolt: (Bp. Evezds Egy.) Az emberek munkajanak megismeresehez fontos, milyen eredmenyeik
vannak, kinek adunk bizalmat. A jeloltlistan olyan szemelyek is vannak, akik az elmult idd'szakban
dolgoztak az elnoksegben. Az ujravalasztas lehetdsegehez, hogy mennyire feleltek meg a rajuk
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ruhazott felelosseggel, bizalommal, a beszamolok megismerese es atvitatasa fontos szempont. Az
elmult idoszak munkajanak ertekelese fontos szempont. Maradjon az eredeti sorrend.
Petrity Rudolf (Csongradi Vfzisport Egyesiilet): Meglepett a felvetes. Felidezi az elmult idoszakot, zart
korben, vagy egy szemelyben eldontenek dolgokat, es ezt raeroltetik masra. Megkoszonom a munkat
az elnoksegnek. Tisztessegtelen, azokkal szemben, akik 1 evvel ezelott megvalasztottak, hogy nem
beszeljuk meg a problemakat. Ragaszkodjunk az eredeti napirendhez. Akkor tudjuk megismerni es
megitelni a munkankat, az enyemet es a tobbieket, tisztessegesen, korrekten, es nem taborokra
szakadva, elozetese egyeztetesek, hattermunka alapjan, a tenyek alapjan. Az elnoksegi szavazasnal
tartozkodtam. Sajnalattal vettem tudomasul, hogy a tobbi elnoksegi tag-tarsam ezt a javaslatot
elfogadtak. Tovabbi mukodeshez fontos a beszamolo. Nem titok, hogy a beszamolo sem formailag,
sem tartahnilag nem felel meg, minosi'ti a munkat, erre szukseg van. A javaslat 1 esetben lenne
lefogadhato: ha azok a jeloltek, akik nem hajlandoak beszamolni, vonjak vissza a jelolesuket, az
elnoksegi tagtarsaim ne induljanak/induljunk a tisztuji'tason.
David Imre: Engedje meg a kozgyu'les, hogy szavazasra kerulhessen a javaslat. Eloszor azt bocsatom
szavazasra, amit az elnb'kseg modosftasra eloterjesztett. Ha nem kapja meg a tobbseg tamogatasat,
akkor a javaslatoknak megfelelo'en - itt ket javaslat hangzott meg el, maradjon az eredeti sorrend,
vagy Bartos ur javaslata, hogy legalabb a 7. napirendi pont keruljon elore. Erre szavazasra akkor kerul
sor, ha a kozgyu'les nem fogadja el az elnokseg altal javasolt sorrendet. Szavazasra teszem fel a
kerdest. Aki elfogadja az elnokseg modosito javaslatat, kerem a szavazolapok felemelesevel jelezze.
27 igen, 26 nem, 11 tartozkodas. Ez 64, a kiosztott mandatumok szama 61, fgy ez sok.
Mandatumszamolast kerek. 61 ervenyes mandatum van. Ismetelt szavazas kerek.
Megallapitom, hogy 26 igen, 24 nem, 11 tartozkodas, ez 61 szavazat. Az elnokseg modositott
napirendi pont javaslata a kdzgyiilestdl megkapta a tobbseget, eszerint targyaljuk.
MESZ2013.04.06/5. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyu'les 26 igen, 24 nem szavazattal, 11 tartozkodas mellett, egyszeru tobbseggel elfogadta a
napirend alabbi modositasat.
Koszontesek es megemlekezesek
1. Tisztujitas
a), A MESZ elnokenek megvalasztasa
b), A MESZ elnoksegnek megvalasztasa
2. Pesterzsebeti vizi bazis szerzodes modositas elfogadasa
3. A 2012. evben legeredmenyesebb egyesuletek dijatadasa
4. Az elnokseg 2012. evi penziigyi es szakmai beszamoloja
5. A 2012. evi merleg es kozhasznusagi jelentes
6. A Felugyelo Bizottsag beszamoloja
7. A MESZ szakbizottsagainak beszamoloja
8. A beszamolo elfogadasa
9. A sportag strategiai fejlesztesi koncepciojanak elfogadasa
10. Alapszabaly modositas
11. A 2013. evi tagdij megallapitasa
12. Gazdasagi tarsasag alapitasa
13. A 2013. evi penziigyi es szakmai terv elfogadasa
14. Egyebek
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Lenard Imre (Regatta Club Soroksar): Minositett tobbseg, vagy egyszeru tobbseg kell, hogy legyen?
Dulai Zsolt (Budapest Evezos Egyesijlet): 50 % + 1 szavazat kell, hogy legyen, az 31, annyit nem
kapott.
David Imre: Alapszabalyban 17 § alapjan egyertelmuen: ,,a kozgyules a hatarozatait nyflt szavazassal,
a jelenlevdk egyszeru szotbbbsegevel hozza." Amit az einokseg terjesztett a kozgyules ele, az
egyszeru szotobbseghez kbtott, a tagok altal beterjesztett napirendi pontok eseteben a minosftett
tobbseg. Ennek alapjan a javaslat a tobbseget a 26 igen szavazattal megkapta. E szerint targyalnank
es bonyolftanank a kozgyulest.
Dani Zsolt:-(Szegedi Vi'zisport Egyesijlet)) Miert keri az einokseg a modosftast? Jogos a felvetes, hogy
a valos tevekenysegrol kapjunk kepet eloszor.
David Imre: 5 perc sziinetet rendelek el, amfg az einokseg nyilatkozik.
SziJnet.
David Imre: Az einokseg ertekelve a helyzetet, tobbsegi szavazassal ugy dbntott, hogy a napirendi
pontok sorrendjere tett javaslatot fenntartja, es miutan az alapszabaly szerint ervenyes szavazas
tortent, 26 igen, 24 nem es 11 tartozkodassal a kozgyules a javaslatot megszavazta, a javaslat szerinti
sorrend alapjan folytatja a kozgyules a munkat. Az elsd napirendi pont elott a 2013-an kerek
szuletesnapjukat iinneplo sporttarsakat koszontjuk. Felkerem Szanto Eva fotitkar asszonyt az
esemeny konferalasara.
Szanto Eva: Felkerem dr. Regenyi Tamast, Dr. Kokas Petert es Vacy Emeset a dfjak atadasara:
-

Szalatnai Rachel Judit 80 (1933. IV. 5.)
Davidne Fekete Maria 70 (1943. III. 28.)
Czako Csaba 70 (1943. IV. 6.)

-

Romvari Laszlo 70 (1943. V. 27.)
Palyi Andras 70 (1943. XII. 12.)
Demeter Ferenc 85 (1928. IX. 4.)

EB lll.(1959), V.(1956) helyezett
EB I-VI. helyezesek, 16 x masters vilagbajnok
EB II1967 Vichy 4-; indult 4-1972 olimpian;
VB IV 1966 Bled 4-; EB VI 1969 Klagenfurt 8+
EB IV., VI., olimpia VII., IX
EB IV., VI., olimpia VII., IX, nk-versenybiro
EB III., V (betegseg nines jelen)

Czako Csaba: Koszonjiik a koszontest. A kozgyules sikere erdekeben tegyuk felre azokat az erdekeket,
amelyek szemelyes erdekekhez kotodnek. Jo egyezseg csak akkor tud szuletni, ha felul tudunk sajat
magunkon emelkedni. Szeretnem minden iinnepelt segitseget felajanlani. Javasoljuk, hogy az
einokseg a 70 ev feletti evezdsok reszvetelevel alakftsa meg a Bolcsek Tanacsat, ami segftheti az
einokseg munkajat.

1. napirendi pont - Tisztujitas

David Imre: Eloszor elnokvalasztas. Mindket elnokjelolt kap 5-5 percet bemutatkozasra, az elnoksegi
tagjeloltek 2-2 percet kapnak. Felkerem dr. Simon Gabor urat, hogy ismertesse a szabalyokat.
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Simon Gabon A szabalyok nem valtoztak a korabbiakhoz kepest. Ismeretem az Alapszabaly ide
vonatkozo reszeit. 18-19-20 § paragrafus alapjan, 4 evre valasztja a kozgyules az elnokot, elnoksegi
tagokat. A tisztujito kozgyules elott legalabb 30 nappal az elnbkseg jelelo bizottsagot valaszt. Ez
megtortent. A jelelo bizottsag altal javasolt jeloltlistat a kozgyules fogadja el. A jelolteknek elozetesen
nyilatkoznia kell a jeloles elfogadasarol. A helyszfnen is lehet. Megvalasztottnak az tekintendo, aki a
leadott szavazatoknak tobb, mint a felet megszerezte. Az osszeferhetetlensegre vonatkozo
szabalyokat az alapszabaly 19/A § tartalmazza.
David Imre: Felkerem a jelolobizottsag elnoket, hogy ismertesse a munkajuk eredmenyet.
Molnar Nandor: A Vac Varosi Evezos Klub elnoke vagyok, az a megtiszteltetes ert, hogy en
vezethetem a jelolo bizottsagot. Uj tfpusu jelolesi rendszert dolgoztunk ki. 2 reszbol allt. Volt egy
irasos resze: Nyitottunk egy titkos email postafiokot, ide lehetet elkuldeni az irasos jeloleseket.
Voltak kisebb nehezsegek, hibak. 2013.04.02. 12:00-ig lehetet jelolni, 36 szavazasra jogosult
szemelybdl 15-en adtak le jelolest. Egy esetben ket elnokre erkezett jeloles, ez ervenytelen. A
jelolesek alapjan az einoki tisztsegre 2 jeloles erkezett: Jakocs Gyorgy urra es Regenyi Tamas urra, es
elnoksegi tag tisztsegre 16 jeloles erkezett. Az elnokjeloltek becsatoltak az elfogado nyilatkozatukat.
Az elnoksegi tagjeloltek kbzul 2 elfogado nyilatkozat hianyzik meg SMarkus Krisztina, Bacskai Zoltan).
Elnoksegi tag jeloles erkezett az alabbi szemelyekre: Kovacs Zoltan, Bartfai Marton, Markus Krisztina,
Cseh Otto, Nagy Csaba, Karolyi Tamas, Petrity Rudolf, Mihaly Tibor, Dr. Kokas Peter, Vacy Emese,
Bacskai Zoltan, Szanto Eva, Dr. Simon Gabor, Pickerman Zsolt, Matheisz Jozsef, Zsomle Balazs.
Markus Krisztina es Bacskai Zoltan nem fogadta el a jelolest. Igy 14 fore modosult az elnoksegi tagok
listaja. Helyben is lehet javaslatot tenni a listara kerulesre, amit a jelenlevok 2/3-anak kell
megszavazni.
Bartos Nandor (Bajai Spartacus Sport Club): Till Zsoltot szeretnem elnoksegi tagnak jelolni. Illetve faj
a szivem, ha barmelyik elnokjelolt a megmerettetesben konnyebben talalhatna. Illetve van-e mod
arra, hogy amelyik elnokjelolt nem keriil megvalasztasra, legyen tagja az elnoksegnek?
David Imre: Masodik felvetesed ebben a formaban nem lehetseges.
Bartos Nandor (Bajai Spartacus Sport Club): Akkor Regenyi es Jakocs urat is javaslom elnoksegi tag
jeloltnek.
Till Zsolt: A jelolest elfogadom.
Jakocs Gyorgy: Elfogadom
Regenyi Tamas: Elfogadom.
David Imre: Szavazasra teszem fel a kerdest. Ki tamogatja Till Zsolt ur elnoksegi tag jeloltlistara
keruleset?
Megallapitom, hogy 57 igen, 0 nem es 3 tartozodassal Till Zsolt felkeriilt a listara.
MESZ 2013.04.06/6. sz. kozgyiilesi hatarozat
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A kozgyules Till Zsolt ur elnoksegi tagsagra valo jeloleset, a jeldlt listara valo felkeriileset 57 igen
szavazattal, 3 tartozkodas mellett elfogadta.
David Imre: Ki tamogatja Jakocs Gyorgy ur elnoksegi tag jeloltlistara keruleset?
Megallapitom, hogy 57 igen, 0 nem es 2 tartozkodassal Jakocs Gyorgy felkerult a listara.
MESZ2013.04.06/7. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules Jakocs Gyorgy ur elnoksegi tagsagra valo jeloleset, a jelolt listara valo felkeriileset 57
igen szavazattal, 2 tartozkodas mellett elfogadta.
David Imre: Ki tamogatja Regenyi Tamas ur elnoksegi tag jeloltlistara keruleset?
Megallapitom, hogy 55 igen, 0 nem es 4 tartozodassal Regenyi Tamas felkerult a listara.
MESZ 2013.04.06/8. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules dr. Regenyi Tamas ur elnoksegi tagsagra valo jeloleset, a jelolt listara valo felkeriileset
55 igen szavazattal, 4 tartozkodas mellett elfogadta.
Molnar Nandor: Ismertetem a modosult jeloltlistat: Kovacs Zoltan, Bartfai Marton, Markus Krisztina,
Cseh Otto, Nagy Csaba, Karolyi Tamas, Petrity Rudolf, Mihaly Tibor, Dr. Kokas Peter, Vacy Emese,
Bacskai Zoltan, Szanto Eva, Dr. Simon Gabor, Pickerman Zsolt, Matheisz Jozsef, Zsomle Balazs, Till
Zsolt, Jakocs Gyorgy, Regenyi Tamas.
Meg egy eldontendo kerdes van hatra: A jelolesre letrehozott e-mail fioknak mi legyen a sorsa?
Archivaljuk a beerkezett leveleket vagy semmisitsiik meg?
David Imre: Javaslatom: Szemelyisegi joggal kapcsolatos adatokat tartalmaznak. Az adatok keruljenek
pancelszekrenybe megorzesre lezarva a jogszabalyok altal a kozgyulessel kapcsolatos felszolalasra
megszabott hataridoig, utana keruljon megsemmisitesre. A jelolesre letrehozott e-mail postafiok
megsemmisitesre kerul. Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy 59 igen, 0 nem es 0 tartozkodas mellett egyhanguan el lettfogadva az e-mail
fiok tovabbi sorsa.
MESZ 2013.04.06/9. sz. kozgyulesi hatarozat
A 2013. evi tisztujitasra beerkezett papi'ralapu dokumentumok a jogszabalyban a felszolalasra
eloirt hataridoig a MESZ pancelszekrenyeben, lezart boritekban keruljenek megorzesre. A jelolesre
letrehozott e-mail postafiok megsemmisitesre

kerul. A javaslatot a kozgyules egyhanguan

elfogadta.
Koszonom a Jelolo Bizottsag munkajat. Szavazasra teszem fel az elnoki listat es az elnoksegi tagok
listajat.
Megallapitom, hogy 58 igen, 1 tartozodas es 0 nem szavazattal az elnoki lista elfogadasra keriilt.
MESZ 2013.04.06/10. sz. kozgyulesi hatarozat
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A kozgyules Jakocs Gyorgy ur es dr. Regenyi Tamas ur a MESZ elnoki tisztsegre vonatkozo
jeloltlistara keruleset 58 igen szavazattal, 1 tartozkodas mellett jovahagyta.
Megallapitom, hogy 58 igen, 1 tartozodas es 0 nem szavazattal az elnoksegi tag lista elfogadasra
kerult.
MESZ 2013.04.06/11. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules az elnoksegi tagok valasztasahoz az alabbi jeloltlistat 58 igen szavazattal, 1 tartozkodas
mellett fogadta el:
Bartfai Marton, Cseh Otto, Karolyi Tamas, Dr. Kokas Peter, Kovacs Zoltan, Matheisz Jozsef, Mihaly
Tibor, Nagy Csaba, Petrity Rudolf, Pickermari Zsolt, Dr. Simon Gabor, Szanto Eva, Till Zsolt, Vacy
Emese, Zsomle Balazs
Az elnokvalasztassal kezdjiik. Titkos szavazas lesz, mandatum szerint kerulnek kiosztasra a
szavazolapok. Jakocs Gyorgy kezdheti a bemutatkozast.
Jakocs Gyorgy (Balatoni Evezos KKVE): Erdekes ez a szerep, eddig meg nem toltbttem be tarsadalmi,
valasztott funkciot, se parttag, se KISZ tag nem voltam. Ebben bevallom nines gyakorlatom. Megis
elvallaltam ezt a szerepet tobbek felkeresere. Egy ilyen funkcionak akkor van ertelme, ha a tobbseg
tenyleg mellettem all. Ezt a funkciot csak akkor tudom jol betolteni, ha mindenki erdeket tudom
kepviselni. Szegeden eveztem, akkor meg SZEOL, majd Leningradban folytattam, serdulo
korosztalyban 2x bajnok lettem, utana Szegedi Vfzugy, utana atigazoltam a VVSI-be, ifjusagi
korosztalyban eredmenyes voltam, 5x-6s bajnok vagyok. Felnottben kesobb valogatott lettem, egyket kiilfoldi versenyen szerepeltem. Triatlonban is tobbszoros valogatott vagyok, magyar bajnok,
bajnoki helyezeseket ertem el, tobb vb-n is reszt vettem. Utana belevagtam az uzleti eletbe. Baratom
hfvott kesobb vissza evezni Velencere masters-be, ujra beleszerettem az evezesbe. Tobb ceg
tulajdonosa, cegvezetdje is vagyok tobbed magammal, a legnagyobb a Robinson Tours. Cegiink
merleg szerinti eredmenye ... milliard forint. A beutazasert en felelek, ez az orosz beutazo turizmus,
ami ismeretes, hogy mennyire megnovekedett, azt mi kezdtuk el. Erdekes szituacioba keveredtem a
napirenddel. Eloszor azt gondoltam, hogy jobb lett volna az eredeti napirend, az igazsagosabb, de ez
is erdekes kihivas, ez egy kicsit vaganyabb. Tavaly meghivtak egy orosz tenderre, amire ugy hivtak
meg a konkurencia jovoltabol, hogy en azt nem tudtam, hogy az tender. Azt mondtak, ha kesz vagy,
akkor, legyel kesz. Tehat fgy is vallalom a kihivast. Amit szeretnek vallalni: Egy hajdban evezzunk!
Javaslom, hogy iiljunk be egy hajoba, nem akarok szekertaborokat epfteni, elsosorban gazdasagosan
es penzugyileg szabalyosan szeretnem a szovetseget torvenyes modon mukodtetni, elnokoskodni.
Nines eleg presztfzse az evezesnek. Balatoni Evezos Klub alapfto tagja vagyok, most mar vannak
eredmenyeink, jelenleg 70 tagunk van, sarkanyhajon keresztiil evezosoket toborzunk. A felelosseg
hatarat surolja, hogy elvallaljam-e, mert nem tudom, hogy mi var ram. De elvallalom. Bolcsesz
vegzettsegem van. A magyar evezes grof Szechenyi Istvannak koszonhetoen alakult. Erre mi nagyon
biiszkek vagyunk. A masodik megalakult orszagos sportszovetseg vagyunk, Angliaban az elso. A
wimbledoni tenisz kozvetftesen mindig elmondja a kozvetfto, hogy ez a masodik szovetseg. Persze,
mert az evezes az elso. Jo lenne, ha kozosen tudnak abban hinni: csapatmunkat es a hitet tudnam
bevinni. Kicsit tul pesszimistak vagyunk. Idezet: Szechenyi Zsigmond konyvebol.
dr. Regenyi Tamas: Koszonom a jelolest. Nem az elnok szemelye a legfontosabb, az elnokseg, mint
csapat fontosabb. Megtanultam azt is, hogy milyen csapatra van sziikseg, hogy jo eredmenyt erjunk
el. Konstruktiv csapatra. Megtanultam azt is, hoi konnyu hibazni, milyen csapdak lehetsegesek.

Tarjan Tamas
jegyzokonyv hitelesfto

Schiszler Krisztian
jegyzokonyv hitelesfto

Kozeschnik Laszlo
jegyzokonyv hitelesito

Osszetarto kozossegre van szukseg. Ne mindenki a maga szekeret tolja. Eredmenyt elerni kozos ero
kell. Egytitt konnyebb! En erre vallalkozom szfvesen. Megoldani azt, amire nem volt ido, potolni azt,
ami hianyos volt es elmaradt, es a legfontosabb, befejezni azt, ami hatra van. Egyiitt veletek,
mindenkivel, es remelem sikerul integralni minden vertikumat az evezesnek, a fiatalokat, az
idosebbeket, a versenysportolokat, a turaevezosb'ket, a diaksportot, az egyetemi sportot, a
fogyatekosok sportjat. Az atletika, a kerekpar es az evezes a szabadidosport teruleten az elen van. A
sportszakember kepzesre hangsulyosabban figyelni kell, fontos a bazisepites. Takarekosan kell
miikodni. A sportagfejlesztesi tervek elkeszi'tesekor 29+24 projektet tettiink le az asztalra. Visszaadni
a sportoloknak es a szakembereknek a hitet, a bizalmat, a buszkeseget, karrier lehetoseget kfnalni a
sportagon belul, visszaadni a sportagnak azt, amit elvettek az tole, megteremteni a bizalmat, es
minden evben a bajnoksagon egy nagy korben osszeallni es kezet fogni, es erezni, hogy egy csapat
vagyunk. Sok sikert kfvanok a jovo're!
David Imre: Elnoksegi tagok kozul szeretne valaki szot kapni?
Jakocs Gyorgy: Sok mindent nem mondtam el magamrol, lehet, hogy nem tudjatok, tavaly a VargaHirling parost sok millio Ft-tal mit tamogattuk tavaly marciustol, hogy megkapjak mindazt, amit a
vilag barmely mas sportoloi.
Nagy Csaba (Muegyetemi Evezos Club): Evezos pelda, 8-an vannak az elnoksegben, a 8-as hajo a 9. a
kormanyos az elnok, nem az a dolga hogy evezzen, hogy mas munkajat elvegezze, 6 kell, hogy
iranyftson. Szeretnenk a sportagat jobba tenni kozosen. Nem a masik ellen. Kozosen egy celert
dolgozunk. Most vagyunk azon a ponton, mint kepletesen egy verseny, ket hajo versenyez, az ellenfel
csapasszamot emel, az nem jo, hogy valaki csak utazik a hajoban. Elmondhatjuk, hogy beertunk a
celba, csak azt nem, hogy nyertunk.
Petrity Rudolf (Csongradi VSE): Elmaradtak a beszamolok, korrekt ertekeles akkor lenne, ha lattuk a
teljesftmenyt. Szimpatikus volt mind a ket elnokjelolt beszede. Mind a ketto a csapatmunkara epft.
Pont ez volt az, ahol a legtobb vitank volt, ahol a legtobbet harcoltam veliik szemben. Csapatban kell
dolgozni. Ebben van a legjobb eredmeny lehetosege. Tamas is tudja, hogy amikor elragadta a munka
heve es nagyon sokat dolgozott, az eredmeny az, hogy kozelrtett egymashoz az allaspontunk, mindig
azt kritizaltam, hogy ebbe az elnokseg egy reszet nem vonta be megfeleloen. Csapatban kell
dolgozniuk mindkettojiiknek, akarmelyikuk lesz az elnok, ezt kfvanom, ezt szeretnem kerni toluk, az
elnoksegi tagoktol is. Ez elnokseg eljen a lehetoseggel es a felelosseggel. Jo munkat kivanok.
Nyikos Tivadar (Garaboncias DSE): Uj egyesulet vezetoje vagyok Sopronban, edzo is. Sopron 65ezres
varos, 12 altalanos es 9 kozepiskolaban tanulnak gyerekek. Ennek a szep sportnak teret kell adni a
mindennapos testneveles kereteben. 100 m2-es hazat, 500 m2 teleket az onkormanyzattol kaptunk.
Szovetsegtol hasznalt hajokat vasarolnank. Nagy lelkesedessel es varakozassal kezdtunk bele.
David Imre: Jo munkat, sok sikert, hosszu evekig tagjai legyetek a Magyar Evezos Szovetsegnek.
Raterunk tisztujftasra. A szavazolapon a tamogatott nev ele a kockaba X-et kell tenni, a masik szemely
nevet, akit nem tamogattok athuzni. Egyertelmuen kell jelezni a szavazolapon, akit tamogattok.
Amelyik jelolt megkapja a leadott szavazatok 50%+1, az nyer. A szavazatok osszeszamlalasa alatt
ujabb sziinet kovetkezik, ez alatt ismertetem az elnoksegi tagok szavazasanak menetet.
Szunet
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Bartos Nandor: A szavazatok osszeszamlalasra kerijitek. 37 szavazat erkezett dr. Regenyi Tamasra, 23
Jakocs Gyorgyre, 1 szavazat volt ervenytelen.
David Imre: Megallapitom, hogy 37 szavazat erkezett dr. Regenyi Tamasra, 23 Jakocs Gyorgyre, 1
ervenytelen szavazat mellett dr. Regenyi Tamas kerult megvalasztasra a Magyar Evezos Szovetseg
elnoki poziciojara.
MESZ 2013.04.06./12. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 37 szavazattal Dr. Regenyi Tamast valasztotta a Magyar Evezos Szovetseg elnokenek.
Jakocs Gyorgy ur elnok jeldltre 23 szavazat erkezett, egy szavazat volt ervenytelen.
dr. Regenyi Tamas: Koszonom, mindazoknak, akik eljottek. Nagy Csaba ur hozzaszolasa utan
majdnem felalltam, hogy a mi csapatunk szalljon at a masik hajoba es en visszalepek, de lehet, hogy
felreertettetn. Koszonom mindenkineka bizalmat!
Nagy Csaba: Igen, felreertes tortent a masik hajo alatt a problemakat ertettem.
David Imre: Kovetkezik az elnoksegi tagok megvalasztasa. Kerem a szavazo lapok kiosztasat, ezutan
egy mandatum vizsgalatot tartunk. A lapon maximum 8 nev jelolheto be, amelyen tobbet jelolnek be
az a szavazolap ervenytelen - kevesebbet lehet. Az a jelolt, aki megkapja a kozgyules 50%+1
szavazatat elnoksegi tagga valik, ha tobb mint 8 eri el a megvalasztashoz szCikseges szavazatot,
sorrendet kell felallftani, es az elso nyolc keriil be. Az elso kor vegen a legkevesebbet kapo harom
jelolt kiesik, a kovetkezo korben mar nem lehet rajuk szavazni. A szavazast addig folytatjuk, mig mind
a nyolc helyre az alapszabalynak megfelelo tamogatottsagu elnoksegi tag kerul. A masodik kor vegen
a legkevesebb szavazatot kapo egy fo kiesik, a kovetkezo korben mar nem lehet ra szavazni. Es a
tovabbi korokben ugyanigy ,,fogynak" el a listarol a legkevesebb szavazatot kapok.
Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy 60 igen, 0 nem es 1 tartozkodas mellett az elnoksegi tagok megvalasztasanak
modszere el lettfogadva.
MESZ 2013.04.06./13. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 60 igen szavazat tamogatassal, 1 tartozkodassal elfogadta a MESZ elnoksegi tagjainak
megvalasztasanak modszeret. A szavazolapon legfeljebb 8 nev jelolheto be. Ha nyolcnal tobb
jeloles talalhato a szavazolapon, akkor a szavazolap ervenytelen. A megvalasztashoz sziikseges
szavazatok szama: a leadott szavaztok 50 szazaleka + 1. Ha tobb mint 8 jelolt eri el a
megvalasztashoz sziikseges szavazatszamot az elso korben, akkor sorrendet kell felallftani, es a
nyolc legtobb szavazattal rendelkezo jelolt keriil megvalasztasra. Ha nem eri el nyolc jelolt a
megvalasztashoz szukseges szavazatszamot, akkor az elso kor vegen a legkevesebb szavazatot kapo
harom jelolt kiesik, a kovetkezo korben mar nem lehet rajuk szavazni. A szavazas addig folytatodik,
amig mind a nyolc elnoksegi tag helyre az alapszabalynak megfelelo szavazatszammal tamogatott
elnoksegi tagjelolt kerul. A masodik szavazati kor vegen mar csak a legkevesebb szavazatot kapo
egy jelolt esik ki es mindaddig igy folytatodnak a szavazasi fordulok, amig a nyolc elnoksegi tag
tisztseg nem toltodik be.
A szavazatok osszeszamlalasa alatt tovabb megyunk a napirendi pontokon.
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2. napirendi pont: Pesterzsebeti vfzi bazis szerzodes modositas elfogadasa

dr. Simon Gabor: A honlapra az eloterjesztes melle felkerijltek az eredeti szerzodes lenyegi tartalmi
reszei valamint a szerzodes modosftas lenyegi reszei, amely jovahagyasra es alairasra var. Az elozo
ket kozgyulesen 1-1 ora terjedelemben foglalkoztunk a szerzodes problemaival, ezert a MESZ altal a
pesterzsebeti onkormanyzattal kotott szerzodes visszamenoleges ismertetesetol eltekintek. A terv
szerint ezt a szerzodest vagy megsziintetni, vagy a MESZ szamara egy hasznalhato es elviselheto
szerzodesse modositani szerettiik volna. A folyamata mostanra ert veget. Van egy kolcsonbsen
elfogadott szerzodesmodosftas szoveg, amelynek az elnokseg altali elfogadasa megtortent. Meg nem
keriilt alairasra egyik fel reszerol sem. Az elozetes megallapodasok szerint az pesterzsebeti
onkormanyzat kerte a kozgyulestol, hogy a magunk reszerol hagyjuk jova. Ezt kovetoen a kovetkezo
kepviselo testuleti ulesen 6k is felhatalmazzak a polgarmestert a szerzodes alairasara. A szerzodest
maganak az elnoksegnek kell teljes terjedelemben ismerni es jovahagyni, ez megtortent. A
kozgyiilesre a koltsegvetesi kihatasai szerint tartozik ez az ugy. Ettol fuggetlenul az elnoksegnek az
volt az egyseges allaspontja, hogy a szovetseg eletere valo nagymerteku kihatasa miatt a kello
reszletesseggel ismertetjuk. Ez kerult a tablazatban rogzitesre. Itt berleti dij, a berelt terulet, a
biztosftekok vonatkozasaban tbrtent a szempontoknak a kigyujtese. A modosftas utani allapot: a
terulet: mai Siraly-kent ismert csonakhaz teruletere es a focipalyakra korlatozodik. A szerzodes
idotartama nem valtozik. A szovetseg letet fenyegeto 361 millio forint vallalt beruhazas kotelezettseg
teljesen torlesre kerult a modosftas szerint. A kotber, a meg nem valosult ertek 20%-ra terjedt, ami
maximum 72 millio forintot tett volna ki. A felek kolcsonosen elfogadott, meltanyos megallapodasa
alapjan ket alternatfvara jutottunk. A kotber osszege, ami az onkormanyzatnak jarna, 55 millio forint
a megvalosult es a meg nem valosult ertek aranyaban. Sikerult az a megallapodast kihozni, hogy
amennyiben a szovetseg 2014. oktober 18-ig teljesiti a kotbert, akkor az osszesen 40 millio forint. A
12 millio forint erteku berleti dfj tartozas kifizetesi hatarideje szinten oktober 18. Az
onkormanyzatnak van tartozasa az evezos szovetseg fele, amelyet elismer. A 72 millio forintra
feljogosfto inkasszo es bankgarancia, ami a korabbi elnok reszerol kerult atadasra onkormanyzatnak,
a kotber kifizetese eseten hatalyat veszti. A bazisnak az a resze, ami hasznalhato az evezos sportag
szamara, az megmarad es tovabbra is rendelkezesunkre all. A sportpalyakkal kapcsolatban folyo
kulonbozo perek az erdeklodok szamara korabban is figyelemmel kfserhetoek voltak. Ha ezek a
folyamatok befejezodnek, akkor vegre a szovetseg birtokba veheti a sportpalyakat es hasznalhatja.
Javaslom a kozgyulesnek, hogy adjon felhatalmazast az elnok szamara a szerzodes alairasara.
Rockenbauer Gabriella: (Soroksari Evezos Klub) Van-e arra lehetoseg, hogy az egesz szerzodes
szoveget megismerjuk?
David Imre: Igen, enneksemmi akadalya nines. Nyilvanvaloan a szovetseg irodajaban igen.
Petrity Rudolf: Azt mondhatom en is, amit mar korabban elnoksegi ulesen targyaltunk, hogy ez egy
kedvezo megallapodas a szovetseg szamara. Sok munka van benne. Felvetesem, ebben volt
kozottunk nezetelteres, hogy ez egy meglevo megallapodas, ebben a gazdasagi ugyekben az
elnoksegnek kell meghoznia a dontest. Ez a legutobbi ulesen megtortent, mi mint elnokseg
meghoztuk ezt a dontest. A kbzgyules egyszer mar belesetalt egy ilyen helyzetbe, amikor visszafele
mutogattak a kozgyules hatarozatara, hogy a kozgyiiles dontott ugy hogy, vegyen reszt egy
ijgyletben, amibol kara szarmazott a szovetsegnek, amit eppen ez a szerzodes orvosol. A kozgyules
ilyen szintti ismeretek mellett elegseges, ha tudomasul veszi ezt a tajekoztatast az elnokseg reszerol.
A szerzodes alafrasra kertil, hacsak ez a kozgyules nem tiltja meg kategorikusan. Az alapszabaly

Tarjan Tamas
jegyzokonyv hitelesito

Schiszler Krisztian
jegyzokonyv hitelesfto

Kozeschnik Laszlo
jegyzokonyv hitelesfto

rendelkezik, hogy ez a dontes nem a kdzgyules privilegiuma, hiszen nem is tud felelosseggel donteni.
Fogadjatok el ezt a tajekoztatast azzal, hogy az akkor meg hivatalban levo einokseg ezt eldontotte es
fogadjatok el, hogy ez alairasra keriiljon.
David Imre: Nem teszem fel szavazasra ezt e kerdest, kerem a kozgyulest, hogy ezt tajekoztataskent
fogadja el, es ez valoban az einokseg kompetenciaja. A szovetseg attol lesz abban a helyzetben, hogy
eleget tegyen a modositasbol eredo kotelezettsegnek, hogy ennek a forrasa konszolidaciobol
szarmazo keretbol fog tortenni. Minden jel arra mutat, hogy juliusra rendelkezesre allnak az
osszegek.

3. napirendi pont: A 2012. evben legeredmenyesebb egvesuletek dfiatadasa

Szanto Eva: A dfjakat atadja dr. Regenyi Tamas.
Az I. kategoria gyoztese Vac! Varosi Evezos Klub 9946 pont.
2. Csepel Evezos Klub 8358 pont
3. Gyori VfziJgy Evezos Klub 6847,5 pont
AII. kategoria gyoztese a Danubius Nemzeti Hajos Egylet 5979.5 pont.
2. Demasz Bajai ViziSport Club 4265,5pont
3. Kulker Evezos Klub 4199,5 pont
A III. kategoria gyoztese a Regatta Club Soroksar 2037,5 pont.
2. Ganz Villamossagi Evezos Klub 1891 pont
3. Arrabona Evezos Klub 1511 pont
A turajelvenyek helyezesei:
A 2012. evi turafordulokban a legeredmenyesebb egyesulet a
1. Kulker Evezos Klub, 13 fonek sikerult a jelvenyt megszerezni.
2. Vi'zugyi Sportklub 10 fo jelvenyt szerzo sportoloval.
3. EGIS Sportklub 9 fo szerezte meg a turafordulokban a jelvenyt.
4. Matav DSK, 8 sportolo szerezte meg a jelvenyt
5. Budapest Evezos Egyesulet 6 fovel
6. Hattyu Vfzisport Egyesulet 5 jelvenyes
7. Galya Sportegyesiilet 2 fovel
8. Ganz villamossagi Klub 2 fovel
9. Fovarosi Vizmuvek 1 fo
10. Danubius Nemzeti Hajo Egylet 1 fo

4. napirendi pont: Az einokseg 2Q12.evi penzugyi es szakmai beszamoloja
David Imre: Elore jeleztem es most megerosi'tem, hogy tekintettel arra, hogy nines az FB-nek
ertekelheto javaslata, nevezetesen nem volt kello ideje vele foglalkozni, az a javaslatom, hogy
megkerem elnok urat, hogy a beszamolo legfontosabb szamairol es a 2012. ev fo tdrteneseirol
tajekoztassa a kozgyulest. Vitanak is helye van, de az lesz a javaslatom, hogy a kozgyules keruljon
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felfiiggesztesre, es majd az FB elnbk ismerteti, hogy mi az elofeltetel, es mikorra tudjak biztosftani a
kbzgyiilesre szukseges javaslatot. Ettol tesszuk fuggove, hogy mikorra jeloljuk ki azt a napot, amikor
folytatjuk a kbzgyulest.
dr. Regenyi Tamas: A 2012. ev soran 5 alkalommal keriiltek bsszehfvasra egyesuleti talalkozok. Akik
reszt vettek mar ismerhetik ezeket a temakbrbket. Osszefoglalom a legfontosabb kihivasokat es vegul
hova jutottunk ev vegere. Az ev uj sporttbrvennyel kezdodbtt, a sporttbrveny valtozasnak
kbszbnhetoen a Magyar Olimpiai Bizottsage lett a sportiranyitas bsszevont szerepe. Uj rendszer
alakult ki. Ettol az evtol kezdve tovabbi torvenyi valtozasok kovetkezteben kbzhasznu szervezetet is
fel lehet szamolni. Elnoksegunk elso napjatol kezdve legfontosabb feladatunk az volt, hogy ezt
elkeriiljiik. Legfontosabb feladatunk a Pesterzsebeti projekt kerdese volt, ami az energiank 50%-at
kbtbtte le.~ Meg mielott barmit is kezdhettunk volna a vizibazissal, azzal kellett foglalkozni, hogy a
szbvetseggel ne kezdjen senki olyat, ami mar nem visszafordfthato. Az elozetes ismeretek ellenere
meglepetesek ertek az elnbkseget. A projekt eltert az eredeti celtol, amire a kbzgyules fgeretet kapott
2010-ben. A projektben magancegek vettek reszt. Egyik ilyen partner utan maradt egy 3 millio forint
kifizetetlen szamla. Elozo elnbkseg szerint ennek ellentetelezesere kap a szbvetseg ugyanekkora
tamogatast, ami nem valosult meg. Egy masik partnerrel kapcsolatban is volt egy fgeret a tbrmelekek
kbltsegmentes elszallitasara. Ezt is magunknak kellett megoldani, 10 millios nagysagrendben. A
kbzmu szolgaltatbtol is kapott a szbvetseg egy kbzel ket evvel korabbi szamlat tbbb mint 6 millio
nagysagrendben, ami szinten kimaradt a korabbi beszamolbbol. Az okok reszletezesebe most nem
szeretnek belemenni. A keletkezett tormeiek mennyisege kbrul is furcsa dolgok lattak napvilagot. Egy
alvallalkozo altal berelt teruleten helyezkedett el, neki kellet volna elszalli'tani, es aki mindig szobeli
megegyezesekre hivatkozott az elozo elnbkkel, aminek irasban sehol sines nyoma, a szerzodest csak
frasban lehetett mbdositani. Az is kideriilt, hogy az az elozo elnbksegtol kapott tajekoztatas, hogy a
beruhazas befejezesere 2 eves halasztas varhato, az bnkormanyzat nem tud. A magancegekkel kbtbtt
szerzodesekbol hianyoztak azok a szukseges garanciak, amik foszerzodest biztosftottak volna. Az
bnkormanyzattol azonnali inkasszbval fenyegetett felszolftast kapott a szbvetseg. Ekkora valsagra
nem szamitottunk. Az alvallalkozok nem teljesftettek, cselekedni kellett. Kulso segfteseggel sikerult
tormeiek mentesfteni a teriiletet. Arra szamftottunk, hogy ezt kbvetoen az bnkormanyzat ujra
targyalo asztalhoz ul velunk. Onkormanyzat ennek ellenere nem volt hajlando masrol targyalni, csak
a kbtberteherrol. Ezt sikerult reszletfizetesre javi'tani. Evkbzben meg nem tartozott az evezes a
kiemelt sportagak kbze, ezert meg a reszletfizetest sem tudta tejesiteni. Elkezdtiik a strategiai
programunkat a kiemelt sportagak kbze kerules erdekeben. Az bnkormanyzattal uj megallapodasra
jutottunk, elertiik, hogy nem kezdemenyezik a felszamolast, es hajlandoak uj megallapodast kbtni, ha
a szbvetseg vallalja a kbtberfizetest. A kiadasokat jelentosen csbkkenteni kellett. Ennek erdekeben
felmondasra keriilt a vfzibazissal kapcsolatos legtbbb szerzodes, amellyel havi 3 millio forint kiadast
kerult el a szbvetseg. Az kbzmuveknel naponta a tartozas kezelesrol targyaltunk, az ELMU es mas
partnerekkel reszletfizetesi megallapodast kbtbtt a szbvetseg, mas partnerekkel halasztott fizetest,
vagy tartozas elengedest sikerult elerni. A Magyar Allammal szemben is tbbb millios tartozas
halmozodott fel letesftmeny hasznalatbol, amire szinten halasztott fizetesre tbrtent megallapodas. Ez
mind bekeriilt a novemberi, az adosag allomanyt bsszefro atvilagftasba. Oktoberben keszftettuk es
nyujtottuk be az elso strategiai programot, amely a szakmai tervek mellett tartalmazta a tartozasokra
megszuntetesere tamogatas igenyleset. A kiemelt sportagak lehetdseget kaptak az adossag
rendezesere, ennek elofeltetele volt egy teljes adossag atvizsgalas, aminek eleget tett a szbveteg
novemberben. Osszefrasra kerult az bsszes adossag: 95 millio forint, ez tartalmazta mar az
ismertetett kbtber kbtelezettseget. Minden altalunk beadott dokumentum megallta a helyet.
Ugyanezt az bsszeget tartalmazta a kormanyhatarozat. Ennek koszonhetoen megszunhet a szbvetseg
teljes adossagallomanya. Ezaltal az inkasszo fenyegetettseg megszunik. Ennek nem csak az a
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jelentosege, hogy elvonhatnak valamennyi penzt. Ha inkasszora keriil az allamtol kapott tamogatas,
akkor azzal a szovetseg nem tud elszamolni es ujabb tamogatasi forrast nem kap tobbe. Ezt a terhet
is sikeriilt megszuntetni. A szamadatok elerhetoek.
A Pesterzsebeti projekt tobb szerzodese modosftva lett, a MESZ kotelezettsegei reszben kifizetesre
kerultek. Tobb megallapodas szuletett a szerzodesek modositasara, reszletfizetesekre, halasztott
fizetesekre a tartozasok kifizetesere vonatkozoan. Nagy eredmeny, hogy egyetlen hitelezo sem
nyujtott be felszamolast. A strategia tervezes tartalmanak koszonhetoen az evezes bekerult a kiemelt
sportagak koze.
Befektetett eszkozok erteke az elozo evhez kepest novekedett, a forgoeszkozok erteke a duplajara
nott. Az aktfv idobeli elhatarolasokhoz a tavalyrol meg vart bevetelek tartoznak. A kotelezettseg
allomany 48-rol 70,5 millio: ebben 6,5 millio forint ertekcsokkenes, tamogatasi szerzodesbol 3 millio
forint ertekvesztes, az elore nem tervezett tb'rmelek mentesftes es a varatlan korabbi evekrol
szarmazo kozmuszamla.
A passzfv idobeli elhatarolas 43 milliora emelkedett, ebben 40 milliot a kotber kotelezettseg tesz ki. 3
millio az evkozben megsziintetett gepjarmii Ifzingszerzodes koltsege.
A gazdalkodassal kapcsolatos szabalyzatokat frissftette az elnokseg. Uj konyveldvel kdtottunk
szerzodes osszel, at kellett neznie a szamlakat. Az elnokseg ezert is csuszott a hataridokkel. A
beszamoloval kapcsolatos anyagok nem kerultek idoben atadasra.
David Imre: Ezzel a napirendi ponttal es a beszamoloval kapcsolatos tobbi napirendi ponttal
osszefuggesben javaslom, hogy az erdemi vitara majd a kozgyules folytatasakor keriiljon sor,
termeszetesen, akinek van most kerdese, az tegye fel.
1. napirendi pont -Tisztujftas folytatas
Molnar Nandor: Leadott szavazat 60, ervenyes szavazat 60. Az elso szavazasi kor eredmenyes lett.
Van 8 olyan jelblt, aki megkapta a szavazatok 50%+1 szazalekat, fgy nem kertil sor tobb korre. Cseh
Otto 53 szavazat, Simon Gabor 42, Jakocs Gyorgy 39, Szanto Eva 37, Petrity Rudolf 36, Kokas Peter
34, Matheisz Jozsef: 32, Nagy Csaba 32. Eddig a bekeriiltek. De a szavazatok 50 %+l szazalekat
szerezte meg Bartfai Marton is 31 szavazattal. Tovabbi szavazatok: Mihaly Tibor 27, Vacy Emese 20,
Till Zsolt 18, Karolyi Tamas 17, Pickermann Zsolt 15, Zsomle Balazs 7 es Kovacs Zoltan 4.
David Imre: Megallapitom, hogy a szavazas elso koreben a kovetkezo jeloltek kaptak meg az
elnoksegi tagsaghoz sziikseges szavazatot: Cseh Otto 53, Simon Gabor 42, Jakocs Gyorgy 39, Szanto
Eva 37, Petrity Rudolf 36, Kokas Peter 34, Matheisz Jozsef 32, Nagy Csaba 32.
Jakocs Gyorgy: Lemondok az elnoksegi tagsagrol. Megvartam a vegeredmenyt. Kialakult egy
szekertabor. Az volt a vagyam, hogy ha a mi szavunk kertil a tobbsegbe, akkor ne legyen szekertabor.
Erzsebeti szerzodes modositasaval nem ertek egyet, biztos vagyok abban sokkal jobbat lehetett volna
elerni, az elnokseg mar dontott, nem tudok kozosseget vallalni. Gratulalok Tamasnak, donto
tobbseggel nyert. Hallottam, hogy zajlanak az elnoksegi iilesek, nem akarok kozosseget vallalni.
Barmikor hajlando leszek segfteni.
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David Imre: Sajnalom, hogy fgy dontottel. A visszalepes utan Bartfai Morton ezzel elnoksegi tagga
valt.
MESZ 2013.04.06./14. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules az alabbi szemelyeket megvalasztotta elnoksegi tagnak:
Bartfai Marlon,
Cseh Otto,
Dr. Kokas Peter,
Matheisz Jozsef,
Nagy Csaba,
Petrity Rudolf,
Dr. Simon Gabor,
Szanto Eva.

dr. Regenyi Tamas: Sajnalom Jakocs Gorgy ur visszalepeset. Az Erzsebeti vfzitelephez szeretnem
hozzatenni a kovetkezot: tobb mint egy evig dolgoztunk rajta, sok kritika rendben is van, de az
Erzsebeti szerzodesmodosftassal kapcsolatban kijelenthetem, hogy ez az egyeduli lehetseges
megoldas.

6. napirendi pont: A Feluqyelo Bizottsaq beszamoldja
David Imre: Felkerem az FB elnoket, hogy ismertesse az elofelteteleket es hatarozza meg a
valoszinCisftheto idopontot.
Ecsedi Akosne Varszegi Iren: Az FB korabban leadta melyek azok az adatok, amelyek alapjan
javaslatot tud tenni. Sok mindent megkapott a feliigyelo' bizottsag folyamataban, reszleteiben. Amire
meg sziiksegiink van: 2012. december 31-i leltar, a szallitokkal kapcsolatos kompenzacios ugyekben
az egyeztetesek statuszat, a kinnlevosegek behajtasara tett intezkedesek szoveges ertekeleset. Az FBnek korabban atadott kozhasznusagi jelentes elter a most kiosztottol, akkor a jelenleg kiosztottal
fogunk dolgozni. Ha a hianyzo adatokat megkapjuk, egy hetet keriink a kiertekelesre.
David Imre: Mikor tudja atadni az elnbkseg a kert adatokat?
dr. Regenyi Tamas: 3 hetet keriink, amig az atadasra sor kerul. 3 het az atadasra, Ihet az FB
kiertekelesre, 1 hettel korabban kozze kell tenni, osszesen 5 het.
David Imre: Majus 31-ig meg kell szuletni a donteseknek, jogszabalyi kotelezettseg. A kozgyules
2013.05.14. kedden 15:00kor folytatodik ebben a teremben. Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy 1 tartozkodas es 50 igen es 0 nem szavazat mellett a kozgyules megszavazta a
kozgyules folytatasanak idopontjat.
MESZ 2013.04.06./15. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules 2013. majus 14-en, kedden 15:00 orakor folytatja munkajat.
A kozgyules a hatarozatot 50 igen szavazattal, 1 tartozkodas mellett elfogadta.
David Imre: 3 napirendi pont van meg az egyebeken kiviil, ami targyalhato.
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9. naoirendi pant: A sportaci strateaiai fejlesztesi koncepciojanak elfociadasa

David Imre: A tegnapi egyeztetes soran ujabb feladatot kapott az allamtitkarsagtol minden
szdvetseg, fgy a Magyar Evezos Szovetseg is. Magyar Olimpiai Bizottsag reszere jovo csutortokig kell
atdolgozni a korabbi anyagot. A keddi napot javaslom, ha barkinek eszrevetele, javaslata van, az
addig tegye meg elektronikus levelben, amit a szovetseg figyelembe vesz az anyag beadasahoz.
dr. Regenyi Tamas: A novemberi strategiai anyaghoz hasonlo projekt terveket kell keszfteni a
legutoljara beadott anyagrol, ami szigoru tartalmi szerkezet mellett kesziilt. 5 celirany kerult
nevesitesre a nemzetkozi eredmenyek-olimpiai felkeszules mellett: utanpotlas neveles, a fogyatekkal
elok sportja teriilete, a diak es egyetemi sport, a szabadidosport es vizi turizmus terulete. 20-30
projekt kerult nevesitesre. Tobb projektet kell definialni, ami lefedi azt az osszeget, amennyi az
adossagkonszolidacio levonasa utan marad: 260 millio Ft. Koncepciot nem projekt szinten kepzeljuk
el. Koncepciokent hatarozzuk meg az 5 strategiai utiranyt, amelyek menten szeretnenk lenyegesen
elore lepni.
Jonak tartja-e a kozgyules, hogy ebben az 5 nevesitett strategiai iranyban
gondolkozzunk, vagy van-e esetleg tovabbi strategiai irany, amit erdemes a koncepcioba felvenni?
Mindegyik iranynak van 3 aga: letesi'tmeny-fejlesztes, eszkbzfejlesztes es human eroforras-fejlesztes,
azaz szakemberkepzes.
Dulai Zsolt (Budapest Evezos Egyesulet): EgyuttmCikodes, osszefogas kifejezesek. November ota
kiszamithato volt, varhato volt, hogy kell egy strategia. 2010-ben ki lett dolgozva, el lett fogadva. Mi
volt eddig az akadaly, hogy az egyesuletek ne most keddig adjanak be elkepzeleseket?
dr. Regenyi Tamas: Marcius 29. volt a hatarido, es marcius 12-en erkezett a felkeres az atfogo
strategiai terve vonatkozoan. Mikozben a kozgyulesre keszult a szovetseg, meghivas erkezett az
allamtitkarsagtol egy sportagi ertekezletre. Ezt a feladatot, amire otleteket lehetett beadni, ott kapta
a szovetseg. Erdemes lenne egyeztetni, kozvetlen egyesuleti forumok kezdemenyezesevel.
David Imre: Minden szovetseg idozavarban van, rovid hataridore kap minden sportag ujabb
kerdeseket. A mostani is mas szempontok szerint ker anyagokat. Csutortokig be kell adni a
projektenkent 2 oldalas anyagot. Alapszabaly szerint a kozgyulesnek jova kell hagyni. Ha nines ott az
anyag hataridore, akkor az kiesett a strategiai fejlesztesbdl. Ismet javaslom, keddig lehessen
javaslatot tenni az anyaghoz.
Petrity Rudolf: Ez sportagfejlesztesi strategiai terv. Javasoljuk, hogy mint terv legyen tamogatva,
elfogadva a kozgyules altal. Folyamatos tajekoztatast kapnak a klubok. A visszajelzes is keruljon
figyelembe vetelre.
David Imre: Javaslom az elfogadast. Erdemi belso elosztasra akkor keriilhet sor, ha a szovetseg
megkapja az osszegeket.
Megallapitom, hogy 46 igen, 2 tartozkodas es 0 nem szavazat mellett a kozgyules a koncepciot
elfogadta.
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MESZ2013.04.06./16. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules az eloterjesztes szerinti MESZ strategiai fejiesztesi koncepciojat 46 igen szavazattal, 2
tartozkodas mellett elfogadta. A honlapon kozzetett strategiai tervvel kapcsolatban a javaslatokat
keddig, azaz 2013. aprilis 9-ig tegye meg mindenki, a visszajelzeseket figyelembe veve az elnokseg
2013. aprilis 11-en terjeszti a MOB ele.
10. napirendi pont: Alapszabaly modositds
dr. Regenyi Tamas: Apro formai valtozasok az egyeb jogszabalyok valtozasai miatt, ilyen peldaul
Fovarosi Torvenyszek neve, ezen kfviil a 6 tertileti szovetseg elnevezesenek a valtozasa. A reszletes
indoklas es javaslat mar jo ideje elkiildesre kerult.
David Imre: Szavazasra teszem fel.
Megallapitom, hogy 48 igen, 0 nem es 0 tartozodassal a kozgyules az alapszabaly modositasi
javaslatokat elfogadta.
MESZ2013.04.06./17. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules az eloterjesztesre kerult modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt MESZ uj
alapszabalyat 48 igen szavazattal egyhanguan elfogadta.

11. napirendi pont: A 2013. evi taqdij meciallapitasa

dr. Regenyi Tamas: Az eldterjesztesben az szerepel, hogy a tagdij merteke 2013-ben nem valtozik,
50.000 Ft /mandatum. Uj kiegeszftes, hogy a tagdi'j ket nevesitett reszre oszlik: az alaptagdi'jra es
kiegeszfto tagdfjra. A tagdij 15% alaptagdfjkent kerul meghatarozasra.
David Imre Kfvan-e valaki szolni? Nem. Szavazasra bocsatom.
Megallapitom, hogy 46 igen, 2 tartozodas es 0 nem szavazattal
megallapitott tagdijakat a kozgyules elfogadta.

az eloterjesztes szerint

MESZ 2013.04.06./18. sz. kozgyiilesi hatarozat
Az elnokseg a 2013. evi tagdijak mertekre az alabbiak tett javaslatot:
Tagdij:

50.000,- Ft / mandatum / tagszervezet

a kozgyiilesi mandatumok s/iima alapjan
kerul meghatarozasra

Amely ket osszetevSbSl Ml:

Alaptagdijbol:

7.500,- Ft / mandatum / tagszervezet

Kiegeszito tagdfjbol:

42.500,- Ft / mandatum / tagszervezet

a kozgyulesi mandatumok szama alapjan
kerul meghatarozasra
a kozgyulesi mandatumok szama alapjan
kerul meghatarozasra

A kozgyules a 2013. evi tagdijak merteket az eloterjesztes szerint 46 igen szavazattal, 2 tartozkodas
mellett megallapitotta.
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12. napirendi pont: Gazdasagi tarsasaq (GT) alctpitasa

dr. Regenyi Tamas: Az egyesuletek kaptak errol elozetesen egy levelet. Szerepelt benne, hogy a
korabbi veszelyektol - lasd felszamolas - valo megovas a eel. Ha korabban lett volna ilyen GT, es az
kot szerzodest, akkor nem a szovetseg keriilt volna veszelybe. Ebben a pillanatban nines tervbe veve
GT alapitasa, ha szuletik, azt meg is kell valosftani. Kesobb, az ev soran, ha ennek igenye felmeriil,
akkor a szovetseg vedelme erdekeben meg lehessen alapftani, erre kerem a kozgyules
felhatalmazasat.
Herkules Janos (Ferencvarosi Evezos Club): Mi a koltsege?
dr. Regenyi Tamas: 100 ezer Ft az alapitas. A kotelezo torzsbetet 500 ezer Ft, apportkent is
rendelkezesre bocsathato, a fenntartas ugyan az az adminisztracios teher, mint amibol a mostani
uzemeltetest kell biztositani. Olyan feladatokra, ami nem az alapszabaly szerinti kotelezo szovetsegi
szakmai feladat pi. telephely uzemeltetes. Ezaltal fuggetlenul tud mukodni, nem veszelyezteti a
szovetseg mukodeset.
David Imre: Tovabbi kerdes? Nines. Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy 43 igen, 3 tartozodas es 2 nem szavazattal a kozgyules elfogadta a gazdasagi
tarsasag alapitasat.
MESZ2013.04.06./19. sz. kozgyulesi hatarozat
Az elnokseg a szovetseg alapszabalyzatban foglalt celjaihoz es hosszu tavu strategiai terveihez
szorosan kapcsolodo, kozponti bazis uzemeltetes es fenntartas tevekenyseg ellatasa celjara,
hatarozatlan mukodesi idore, a szovetseg, mint egyszemelyes alapfto reszvetelevel, a
jogszabalyban meghatarozott minimum torzstoke targyi eszkoz apportkent torteno rendelkezesre
bocsatasa mellett ,,korlatolt felelossegu tarsasag"-! formaju gazdasagi tarsag alapitasara tett
javaslatot. Szobeli kiegeszites alapjan a gazdasagi tarsasagban a szovetseg a mindenkor elfogadott
koltsegveteseben meghatarozott mertekben vehet reszt.
Az eloterjesztes szerinti gazdasagi tarsasag alapitasat 43 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartozodas
mellett a kozgyules tamogatta.

13. napirendi pont: A 2013. evi oenzugyi es szakmai terv elfoqadasa

David Imre: Nines az elnoksegnek jelenleg erdemi javaslata, viszont a majusban folytatodo kozgyules
mardontesi helyzetben lesz. Ugyanakkora majusi kozgyulesiga szakmai munkanakfolytatodnia kell.
Dr. Regenyi Tamas: Az elnokseg januar ota 3 alkalommal 2-2 oraban targyalta, hogy milyen modon
lehet a koltsegvetesre javaslatot tenni. A lenyeges szempont: a beveteli oldalon minden adat ismert
egy kivetelevel, ez a legnagyobb: a sportag-fejlesztesi tamogatas. Mai informaciok alapjan ez 260
millio Ft, de elhangzott, hogy meg valtozhat. Erre az egy tamogatasi reszre meg nem all
rendelkezesre irasbeli nyilatkozat. Az osszeg bizonytalan, attol fugg, hogy mit fog elfogadni es
meghatarozni Magyarorszag Kormanya. Ennek kovetkezteben a kiadasi oldalon is bizonytalansag van.
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David Imre: Minden szovetsegnek minden esztendoben hatalmas problema az elso honapok
finanszirozasa, mert a koltsegvetesi forrasok nagysagrendje a szovetsegek koltsegveteseben
meghatarozo. A jogszabalyok nem teszik lehetdve, hogy elobb kerijljenek atutalasra osszegek. Ezzel a
problemaval foglalkoznak felsobb szinteken, de erre az evre ez nem varhato. Korabban a MOB adott
feltetelek teljesulese mellett athidalo eloleg folyositasaval probalta megoldani, ez most
megszuntetesre fog kerulni, mert megnbvekedtek az igenyek es beszukultek a lehetosegek.
Figyelembe ajanlok egy gondolatot. Egy interregnumot, egy idopontot be kellene allftani, amikor a
szovetseg utolerheti magat. A hiany mertekeig, addig az idopontig leallftani fizeteseket,
megrendeleseket. Nines edzotabor, vasarlas, stb. A 2013-as ev lett volna erre alkalmas, mert az
olimpiai ciklusban ez az ev a legkevesbe determinalo eredmenyesseg szempontjabol. Ezt vegig
kellene gondolni, kiilonben ujratermelodnek ezek a problemak minden konszolidacio ellenere.
Ki'van-e barki ennel a napirendi pontnal hozzaszolni? Nem.
Most tajekoztatast kaptunk. Majusban folytatodhat az elfogadas. A kozgyules folytatasaban ennek
napirenden kell szerepelnie es akkor kell majd donteni. Ebben a keplekeny idoszakban a szakma es az
elnokseg kozott kell megtalalni a megoldast, ami egy csokkentettebb merteku terv tud lenni, mint
ami az eredeti szakmai elkepzelesekben megfogalmazodott.

14. napirendi pont: Eqyebek

Lenard Imre: A Petd SE adott be tagfelveteli kerelmet. Hogy all az ugyuk?
Szanto Eva: Eloszor e-mailben, kesobb postan is megerkezett a jelentkezes, de hianyosan egy-ket
nappal a legutobbi elnoksegi ules elott. A hianypotlast kovetoen a soron kovetkezo elnoksegi ulesen
napirendre lehet venni.
David Imre: Ha nines tobb kerdes, akkor a kozgyulest 15.15-kor felfuggesztem. A folytatas a
korabbiakban meghatarozott idopontban.

Budapest, 2013. aprilis 6.

I

Dr. Regenyi tamas
elnok

David Imre
levezeto elnok

-r—,
J.....T7T;
Tarjan Tamas
jegyzokonyv hitelesfto

Schiszler Krisztian
jegyzokb'nyv hitelesfto

Kozeschnik Laszlo
jegyzokonyv hitelesito

