
 

 

 

Magyar Evezős Szövetség Elnökségi ülés 
Időpont: 2013. március 25., 15 óra 
Helyszín: Magyar Sport Háza III. emeleti ovális tárgyaló 
 
Jelenlévők: mellékelt jelenléti ív szerint 
 

1. A MESZ elnökségének közgyűlési beszámolójának jóváhagyása 

2. A 2012. évi pénzügyi beszámoló és mérleg jóváhagyása 

3. A MESZ 2013. évi költségvetése 

4.  A MESZ sportágfejlesztési stratégiájának véglegesítése 

5. Gazdálkodási szabályzatok jóváhagyása 

6. A MESZ Versenyszabályainak módosítása 

7. A MESZ Versenybíró Bizottságának jóváhagyása 

8. Egyebek A 2013. évi versenykiírások áttekintése 

Közgyűlés előkészítése:  legeredményesebb egyesület ponttáblázat 

    születésnapi köszöntések 

9. 2013. évi országos bajnokság kiírása 

10. 2013. évi tagdíj 

11. Alapszabály módosítása 

12. Erzsébeti telep előterjesztés 

13. Zárt ülés 

 

 
13/03/25/01. számú elnökségi határozat:  
A módosított napirendet az elnökség 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

9. napirendi pont 

Regényi Tamás: az OB szempontrendszerével kapcsolatban már az elnökség véleményezte az 

előterjesztést, határozat ezzel kapcsolatban nem történt. 

Az OB kiírás készüljön el a közgyűlés előtt és kerüljön az elnökséghez előterjesztésre. 

 

13/03/25/02. számú elnökségi határozat:  
Az OB szempontrendszerrel kapcsolatos előterjesztést az elnökség 5 igen és 2 tartózkodás mellett 
(Matheisz J., Zsömle B.) elfogadta. 
 
 
 
10. napirendi pont 

Előterjesztés a 2013. évi tagdíjak mértékére: 

 

1. Alapszabályunk 16§ 1 (l) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköre a tagdíjak 

mértékének a meghatározása. 

Az aktívan működő területi szövetségek az alaptagdíjból történő részesítésére javasoljuk 

alaptagdíj nevesítését.  

 



 

2. A 2013. évre javasolt tagdíjak mértéke: 

 

   

Alaptagdíj 15.000,- Ft / tagszervezet  

Mandátumszám-arányos 

tagdíj 

40.000,- Ft / mandátum / 

tagszervezet 

 

 

 

13/03/25/03. számú elnökségi határozat:  
Alapszabályunk 16§ 1 (l) pontja szerint a Közgyűlés kizárólagos hatásköre a tagdíjak 

mértékének a meghatározása. 

Az aktívan működő területi szövetségek az alaptagdíjból történő részesítésére javasoljuk 

alaptagdíj nevesítését.  

 

A 2013. évre javasolt tagdíjak mértéke: 

   

Alaptagdíj 15.000,- Ft / tagszervezet  

Mandátumszám-arányos 

tagdíj 

40.000,- Ft / mandátum / 

tagszervezet 

 

 
A tagdíjak módosítására készült fenti előterjesztést az elnökség 6 igen és egy tartózkodás mellett 
elfogadta. 
 
12. napirendi pont: Pesterzsébeti Vízibázis szerződés módosítása 
A Magyar Evezős Szövetség képviselői megállapodtak a Budapest XX. kerületi Önkormányzat 

képviselőivel a Vizisport utca 12-18 és Vizisport utca 20-28 szám alatti Pesterzsébeti Vízibázis 

szerződés módosításáról. 

A szerződés 2010. május 7-én lépett hatályba, amely a szövetség számára jelentős anyagi veszteséget 

okozott. A szerződésmódosítás célja, hogy a magyar kormány által elhatározott adósságkonszolidáció 

mellett a szövetséget mentesítse a vállalt építési beruházási kötelem és annak járulékos terhei alól. 

A szerződésmódosítás lényege: 

Bérleti időszak 2040. május 31-ig nem változik 

Bérlemény területe 26.000 nm 50%-ra csökken: sportpályák és 

Sirály telep 

Bérleti díj havi 600.000 / 1.200.00 + Áfa havi 300.000 + Áfa, 2 évig fix 

Építési Beruházás  361.000.000      2013. 05. 31-ig 40.000.000 Ft kötbér fizetés 2013. 

10. 31-ig 

vagy 

55.000.000 Ft kötbér fizetés 15 év 

alatt kamatmentes részletekben, 

negyedévente 

Kötbér napi 185.000 Ft, max 20% nincs 



 

Bankgarancia  beszedési megbízás 

72.000.000-ig 

nincs 

Bérleti díj hátralék fizetés jegybanki alapkamat 2x 2013. 10. 31-ig egy összegben, 

jegybanki alapkamat ½-e mellett 

vagy 

szerződés bérbeadó által történő 

felmondása 

 

Javasoljuk a T. Közgyűlés részére a szerződésmódosítás jóváhagyását. 

A szerződésmódosítás folyamata: 

1. A szerződő felek képviselői megállapodása 2013. március 19.   

2. Az szerződés módosítás szövegezése (felelős: 

Bérbeadó) 

 

3. MESZ elnökség jóváhagyása határozattal  

4. MESZ közgyűlés jóváhagyása határozattal 2013. április 6. 

5.  XX. ker. Önkormányzat jóváhagyása határozattal  2013. április 12. 

6. Szerződéskötés  

 
13/03/25/04. számú elnökségi határozat:  
A Pesterzsébeti Vízibázis bérleti szerződésének előterjesztés szerinti módosítását, a közgyűlés elé 
terjesztését az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 

 

11. napirendi pont: alapszabály módosítása 

Előterjesztés Alapszabály módosítására 

 

3. A sportág megjelölése 

Alapszabályunk meghatározza az evezős sportág tartalmát. A sportág tartalmának 

megfogalmazásában a szabad-vízi evezés (emberi izomerővel, egy vagy több, a 

menetiránnyal háttal elhelyezkedő evezős által hajtott vízisporteszköz) mellett javasoljuk 

külön megnevezni a beltéri (tornatermi, evezősgépen, vagy medencében) evezést is a 

FISÁ-hoz hasonlóan. A Szövetség 21 alkalommal rendezte már meg az ergométer 

országos bajnokságot, ezért célszerű a sportág ezen formáját az alapszabályban is 

megjeleníteni. 

Javasolt módosítás helye: 1§ (2). 

 

4. Területi szövetségek 

Alapszabályunk mellékelte felsorolja a szövetség területi szervezeti egységeit. A 

Kormánytól kapott javaslatok között szerepel, hogy az evezős szövetség tevékenyen 

segítse az evezés sportág elterjesztését Magyarország evezéssel még le nem fedett, arra 

alkalmas térségeiben is. Az ország területére jutó összes Uniós támogatási forrás 

hatékonyabb kihasználása szempontjából célszerű, hogy az ország teljes területe le legyen 



 

fedve a területi szövetségekkel és azok az Európai Uniós területi fejlesztési régiókhoz 

(konvergencia régiók) illeszkedjenek. Ezáltal azokon a területeken elhelyezkedő 

tagszervezetek is lehetőséghez jutnak területi szövetséghez csatlakozni, ahol eddig az 

Alapszabályban nem került területi szervezeti egység megnevezésre. Az alapszabály 28§ 

(10) pontja lehetővé teszi: 

„a Területi szövetség a Magyarország közigazgatási beosztásától eltérő működési 

területtel (pl. régió) is létrehozhatók.” 

 

Az alapszabály 1. számú mellékletében felsorolt 6 megyei szövetség helyett javasoljuk 

Magyarország közigazgatási régiói szerint (az Észak-Magyarország és az Észak- Alföld 

régiót egy területi szövetség lefedésével) 6 területi regionális szövetséget megjelölni. 

 

A területi szövetségek javasolt feladatai: 

a) terület-létesítmény fejlesztési célok kidolgozása a működési területükön, 

b) a régióban működő szakosztályok, sportszervezetek tevékenységének összehangolása, 

információ-áramlás biztosítása a Szövetség és a régióban működő sportszervezetek 

között, 

c) evezős szakosztályok vagy sportegyesületek létrehozásának kezdeményezése, 

d) régió iskoláival, önkormányzataival való kapcsolattartás szervezése, 

e) helyi versenyek, vízitúrák és egyéb események szervezése és koordinálása. 

 

5. Egyéb módosítás 

28§ (2): „Fővárosi Bíróság” helyett „Fővárosi Törvényszék” 

 
13/03/25/05. számú elnökségi határozat:  
Az Alapszabály módosítási javaslatot az előterjesztés szerint, az elnökség 8 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta. 
 
 
3. napirendi pont: 2013. évi költségvetés 
Előterjeszti Petrity Rudolf: 
Az ez évi költségvetésről csak terv készül, a MESz elnöksége nem kér a közgyűléstől határozatot, csak 
a közgyűlés véleményét. 
 
13/03/25/06. számú elnökségi határozat:  
Az előterjesztést az elnökség 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta. 
 
 

7. napirendi pont  
A MESZ Versenybíró Bizottságának jóváhagyása 
 

 

A Magyar Evezős Szövetség Versenybíró Bizottsága 2013. március 2-tól 

 

Till Zsolt  bizottság vezető 



 

 

dr. Frohner Ilona  tag 

dr. Mészáros László  tag 

Rockenbauer Gabriella  tag 

Vácy Emese  tag 

 

Till Zsolt versenybírói lista/nyilvántartásának elfogadása 

 
13/03/25/07. számú elnökségi határozat 
A MESZ elnöksége a bizottság összetételét elfogadta. 
 

 


