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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
a Magyar Evezős Szövetség 

Közgyűlése számára 
 
Tárgy: Erzsébeti vízi bázissal kapcsolatos felhatalmazás kérése közgyűléstől. 
 
Előterjesztés: 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége megvitatta a pesterzsébeti vízi bázissal kapcsolatos pénzügyi helyzetet és a 
projekttel kapcsolatban az alábbi javaslatot terjeszti a MESZ közgyűlése elé: 
 
A MESZ 2012. február 3-i rendkívüli közgyűlésen megválasztott 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 Vízi bázis 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. 
 
Határozati javaslat: 
A Magyar Evezős Szövetség közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy képviselői útján a Budapest XX. kerületi 
Önkormányzattal a Pesterzsébeti Vizi bázis 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. 
 
 


