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amely felvetetett a Magyar Evezos Szovetseg 2013. evi tisztujito kozgyulesen, 2013. majus 14-en,
kedden 15 orakor a Magyar Sport Haza (1146. Budapest, Istvanmezei ut 1-3) I. emeleti
konferenciatermeben.

David Imre: Koszontom a megjelenteket. A MESZ 2013. aprilis 6-i kozgyulesen hatarozat szuletett
arrol, hogy a kozgyules 2013. majus 14-en 15:00 kor folytatja a munkajat. Megallapitom, hogy
kozgyules osszehivasa szabalyszeruen tortent. A meghivok a folytatasra 2013. aprilis 14-en
kikuldesre kerultek. A mandatumvizsgalo bizottsag valtozatlan osszetetelben folytatja a munkajat.
Megkerem Pal Tibor urat a jelenlegi hatarozathozatali allapot ismertetesere.

Pal Tibor: 64 mandatum kerult megallapftasra a kozgyules elo'tt, ebbol 33 mandatum szukseges
ahhoz, hogy ervenyes legyen a kozgyules. 33 kerult kiosztasra. Jo munkat kfvanok! Levezeto elnok a
tovabbiakban is valtozatlanul: David Imre.

David Imre: A kozgyules szerveinek megvalasztasa kovetkezik. Akik a kozgyules elso reszeben
megvalasztasra kerultek es jelen vannak, azok tovabbra is ellatjak a munkajukat.

Hollo Viktoria kerult megvalasztasra jegyzdkonyvvezetonek, aki hangfelvetel alapjan keszfti el a
jegyzokonyvet. Jelen van?

Hollo Viktoria: Igen.

David Imre:
Megallapitom, Hollo Viktoria afolytatodo kozgyules jegyzokonyvvezetoje.

Kozechnik Laszlo, Schiszler Kristian es Tarjan Tamas kerult megvaiasztasra jegyzokonyv hitelesitonek.
A korabban megvalasztott jegyzokonyv hitelesitok jelen vannak?

Tarjan Tamas: Igen.

David Imre: Schiszlert Krisztian es Kozeschnik Laszlo nines jelen.
Felkerem Molnar Nandort es Mihaly Tibort. Kerem, nyilatkozzatok, hogy vallaljatok e a felkerest.

Molnar Nandor: Vallalom.
Mihaly Tibor: Vallalom.

David Imre: Szavazasra teszem fel a kerdest, kerem egy szavazassal fogadjuk el a szemelyeket.

Megallapitom, hogy a kozgyules egyhanguan, 0 tartozkodas es 0 nem szavazattal megszavazta
Molnar Nandort, Mihaly Tibort es Tarjan Tamdst a jegyzokonyv hitelesitojenek.

MESZ 2013.05.14/1. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyuies egyhanguan megvalasztotta Mihaly Tibort, Molnar Nandort es Tarjan Tamast a
jegyzokonyv hitelesitojenek.
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David Imre: Szavazatszamlalo Bizottsag tagjanak javaslom Ott Zsuzsannat. Szavazasra teszem fel a
kerdest.

Megallapitom, hogy a kozgyules egyhanguan megszavazta a Szavazatszamlalo Bizottsag tagjanak
Ott Zsuzsannat.

MESZ 2013.05.14/2. sz. kozgyulesi hatarozat

A kozgyules egyhanguan megvalasztotta a Szavazatszamialo Bizottsag tagjanak Ott
Zsuzsannat.

David Imre: A folytatolagos kozgyules napirendje:
1. Az elnokseg 2012. evi penzugyi es szakmai beszamoloja
2. A 2012. evi merleg es kozhasznusagi jelentes
3. A Felugyeld Bizottsag beszamoloja
4. A MESZ szakbizottsagainak beszamoloja
5. A 2013. evi penzugyi es szakmai terv elfogadasa

A napirendet nem szukseges szavazassal ujra elfogadni, ez aprilis 6-an megtortent.

1. napirendi pont: Az elnokseg 2012. evi penzugyi es szakmai beszamoloja

David Imre: Felkerem dr. Regenyi Tamas elnok urat, hogy a szobeli kiegeszitest tegye meg a kikiildott
anyagokon tul.

Szekely Balazs (Duna Sport Klub): Kell-e kulon napirendi pont az elnokseg ertekelesere, vagy-eleg, ha
a beszamolo utan szolunk hozza?

David Imre: Nem szukseges napirendi pont, eleg a hozzaszolas.

Dr. Regenyi Tamas: Koszontom a megjelenteket. A gazdalkodas kiegeszftesevel kezdem. Az alabbi fo
teruleteket szeretnem kiemelni: a) szakmai feladatok ellatasa, b) likviditas biztositasa-tartozasok
kezelese, c) a Pesterzsebeti projekt rendezese, d) a sportagfejlesztes teren elert eredmenyek.

A kozgyules aprilis 6-i elso reszeben tartott osszefoglaloban nehany teruletrol mar beszamoltam:
sportagfejlesztes teren elert eredmenyek - ha a tagsagnak van kerdese, kerem jelezzetek!
a Pesterzsebeti projekt esemenyeirol es allapotarol osszefoglalo hangozott el.
a tartozasok kezeleserol - likviditas biztositasarol es a szakmai feladatokrol most fogok szot
ejteni.

A sportszakmai eredmenyeket szamos, a honlapon kozzetett jelentes tartalmazza: Beszamolok az
Europa Bajnoksagrol, Beszamolok a Vilagbajnoksagrol, valamint az eves szakmai beszamolok.
Szeretnem kiemelni a legjobb eredmenyeket:

utanpotlas es felnott, EB, VB es Olimpiai helyezesek felsorolasa csapatok szerint
az ev legjobb eredmenye: ferfi ks egyparevezos, VB II. helyezes

Gratulalok a sportsikerekhez es az elert eredmenyhez!
Az irasos beszamoloban megtalalhatok a statisztikai adatok a szovetseggel kapcsolatban, nem kerul
ismertetesre. Mar bemutatasra kerult a sportag helyzete, az eredmenyesseg tekinteteben sajnos
csokkeno a tendencia 2005 ota. Ez es az adossaghelyzet egyuttesen pesszimista kepet mutatott az ev
folyaman.
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Az ev vegere kedvezd k£p alakult ki: Az adossagot egy osszegben allami segftseggfel konszolidalni
lehetseges. A kiemelt sportagak koze kerules altal a korabbiakhoz kepest egyedulallo lehetoseg all a
sportagelott.

Gazdalkodassal kapcsolatos kiegeszitesek:
Bevetelek:

30 millio Ft MOB tamogatas volt a terv, ebbol 23,5 millio Ft erkezett meg. 2 millio Ft voucher,
azaz szolgaltatas formajaban erkezett meg. 4,5 millio Ft elszamolas alatt all - 2012. evi
feladatok teljesitesevel - az aktfv idobeli elhatarolasok kozott talalhato.
Heraklesz program: 22,5 millio Ft helyett 13,5 millio Ft bevetel. Oka: 6,8 millio Ft a
szovetsegen nem folyt at, szinten szolgaltatas formajaban erkezett meg. 2,2 millio Ft

: elszamolas alatt all, azaz utolag erkezik meg. Kisebb tetel, kozvetlenul a NAV fele teljesiilt.
A SportXXI programbol 4 millio Ft bevetelt tartalmaz a beszamolo, 8 millio Ft kozvetienul az
erintett sportegyesuletek reszere kerult atadasra a MOB altal, 4,7 millio Ft athuzodik 2013-ra,
marcius vegeig hasznalhato fel, 1,3 millio Ft elszamolas alatt all, szinten utolag erkezik meg,

A MOB 5 millio Ft-t fgert, ha lesz tovabbi kvalifikacio 2012-ben, a kvalifikacio igen, a
tamogatas nem valosult meg.
A Magyar Egyetemi es Foiskolai Szovetseg tamogatasabol ISOeFt huzodik at a kovetkezd
evre, az MPB tamogatasabol kozel 1 millio Ft a szovetsegen nem folyt at, kozvetlenul a
szolgaltatonak kerult atadasra.

Osszesftve: 11,6 millio Ft tamogatas nem folyt keresztul a szovetsegen, kozvetlenul a
szaliitoknak kerult kifizetesre, 8 miiiio Ft elszamolas alatt, 5 millio' Ft athuzodik 2013. evi
feladatokra, mindosszesen: 25 millio Ft a kulonbseg a masodik_ sorban az allami
tarnogatasoknal, 79 millio Ft bevetel helyett 48 millio Ft bevetele szarmazott a szovetsegnek.

Sportszolgaltatasbol szarmazo bevetel tartalmazza a nevezesi dijakat, "a versenyengedelyek
dijat, 4,5 millio Ft sportegyesuletekkel kotott logisztikai szerzodesbol szarmazik, valamint
14,8 millio Ft nemzetkozi versenyzeshez reszveteli hozzajarulasbol.

Lenyeges elteres a tablazat szerint az allami tarnogatasoknal, a sportszolgaltatasoknal
jelentkezett az elhangzottak szerint.

A tervben a Pesterzsebeti Vizicentrum bevetele 25 millio Ft volt, es ennyi bevetel folyt is be.

Tagegyesuletek korabbi tartozasara a terv 3 millio Ft volt, ebbol 1 millio valosult meg, a
szamlaegyeztetes soran kiderult nyilvantartasi pontatlansagok okoztak, illetve a tagegyesulet
felszamolas alatti.

Egyeb partnerek eseteben korabbi idoszakbol szarmazo beveteli terv 9,7 millio Ft volt. Ez
nem valosult meg. Ebbol 3,6 millio Ft volt az az atadott igeret szerinti Hidtransz tamogatas,
ami nem kovetkezett be. A tovabbi hianyzo bevetel a Pesterzsebeti bazis ket alberioje es
berbeadoja altali korabbi tartozasok, amelyek 2012-ben sem kerultek befizetesre.

Atavalyi meriegben az eredmenyjavitasat eredmenyezoen elhatarolasra kerult 22,5 millio Ft.
Elozo elnokseg jelolte ezt meg, ennyi varhato meg 2011. evbol. 6 millio Ft tevesen kerult
megjelolesre, mert ekkora ertekben a tamogatando feladatok sem valosultak meg 2011-ben,
ezt helyesbfteni kellett. A fennmarado resz hiaba folyt be 2012-ben, azt mar a 2011. evi
meriegben szerepeltettek, 2012-ben ismet nem veheto figyelembe, ezert ez a tetel is kiesett.

X.
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A felsorolt tetelek es elteresek eredmenye kepen a Szamviteli torveny szerinti beszamoloban
a szovetseg 2012. evi bevetele 103 millio Ft.

Kiadasok:
Elso tetel a sportszakmai kiadasok. 67 millio Ft volt a terv, a megvalosuit raforditas 56,4 millio
Ft lett. Kiegeszites: a tervhez tartozott az a 8 millio Ft, amelyet az akademiaknak fizetett ki a
tamogato, a szovetsegen nem folyt keresztul, [gy nem kepezi reszet a kiadasoknak. 11,6 millio
Ft-al tobb szakmai feladat valosult meg a kiadasban szereplo ertekhez kepest a szallitoknak a
beveteli oldal ismertetesekor megjegyzett kozvetlenul a szailitoknak atadott tamogatas altal.

Masodik tetel: Sportegeszsegugy. A terv 2 millio Ft, a megvalosult kiadas 600ezer Ft. Az oka,
: hogy a tervezett feladatok reszben a'ket Olimpiara felkeszulo csapat 5 millio Ft-os kiadasai
kozott valosultak meg, amely az elozd tetelhez kerult elszamolasra.

Eszkozbeszerzes. 2 millio Ft a terv, 8 millio Ft a kiadas. 2012-ben egy Filippi hajo es Concept2
lapatok kerultek beszerzesre a valogatott keret szamara.
Szakmai feladatok tetel: FISA, Jeunesse Kupa, MOB versenyengedelyek.
Marketing kiadas nem tortent, nem volt ra lehetoseg.
Mukodesi terulet. Terv 26,1 millio Ft kiadas..Megvalosult 25,1 millio Ft kiadas.

A Pesterzsebeti Vizicentrum kiadasaival kapcsolatban kiilon kimutatas keszult.
A 2012. evi osszes kiadas 30 millio Ft volt. Ket tetel rendkfvuli kiadas szerepel benne, ami meg
a 2010. es 2011. evvel kapcsolatos. Egyik az Elektromos muvektol 2012-ben erkezett szamla
6,2 millio Ft ertekben a 2010 es 2011. evi fogyasztasroi. Eldzd elnokseg idejeben nem kerult
konyvelesre. hianyzott a korabbi beszamolokbol, most kellett befogadni. A masik tetel $2.
eldzo evboi hatramaradt 3200 m3 tormelek eiszallitasa volt a partner helyett. Ez is nem
tervezett kotelezettseg volt. 5 szallfto segitsegevel kerult felszamolasra, 3,1 millio Ft / 800m3
osszehasonlito szolgaltatasi erteken egyeb tetelek beszamitasaval 8 millio Ft-os kiadast
eredmenyezett. Ez a ket rendkivuli kiadast leszamitva a Vizicentrum 2012. evi rendes
mukodesi kiadasai 16,4 millio Ft.

Kovetkezd tetel: Tartalekok. Terv 1,4 millio Ft, tartalekot nem kepzett a szovetseg.
Kiadasok elozo evi tartozasokra. A 2011. evi szamlak, amelyek 2012-ben kerultek kifizetesre.
A terv 36 millio Ft, megvalosult kifizetes 15 millio Ft, amit ki kellett fizetni, a 2011. evben
kapott tamogatasok elszamolasahoz tartoztak, igy konyvelesben is a 2011. evhez tartoznak.

46 millio forint rendkivuli rafordftas keletkezett 2012. evben, ameiy nem szerepelt a tervben.
Ide tartozik a 40. millio forint celtartalek, amit a meg nem valosult Pesterzsebeti beruhazas
utan keletkezett kotbertartozasra kell majd 2013-ban kifizetni. Mint raforditas, a
konyvelesben a 2012. evhez tartozik. A fennmarado 6 millio forint a targyi eszkozok
ertekcsokkenese. Ez szinten nem jelentkezik, mint kifizetes 2012-ben, de a konyvelesi elvek
alapjan 2012-ben kerul levonasra, mint raforditas.

A felsorolt tetelek es elteresek eredmenye kepen a beszamolo szerint a szovetseg 2012. evi
osszes raforditasa, elszamolt koltsege 166 millio Ft.

A 2012. evi szamviteli torveny szerinti beszamolo eredmenye. A kivetitett tablazat mutatja. A
vallalkozasi eredmeny -6 millio Ft, a kozhasznusagi - 57 millio Ft. A rendkivuli, azaz nem tervezett,
elo're nem kalkulalt tenyezdk (tablazat mutatja), amelyek ezt az eredmenyt alakitjak ki: a) 40 millio
forint celtartalek ez ev nyar vegeig kifizetendo kotbertartozasra, b) a 6,2 millio Ft -os 2010-2011. evi
ELMU szamla, c) az albedo altal a szovetseg fele ki nem fizetett ELMU koltseg, d) a felmerult tormelek
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mentesi'tessel kapcsolatos nem terve'zett kiadas, e) a 6 millio Ft ertekcsokkenes, f) a szuksegkeppen a
szerzodes lejarata elott megszuntetett gepjarmu leasing szerzodes koltsege 2,8 millio Ft, g) a SportXXI
tamogatasboi (2011. ev) 3,1 millio Ft, ami nem kerult felhasznalasra, ertekveszteskent kerult
kimutatasra. Ezek a rendkfviJli kiadasi tetelek, amelyek befolyasoltak a -63 millio Ft eredmenyt a
2012. evben osszesen 68 millio Ft.

A Pesterzsebeti Vizicentrum miikodesevel kapcsolatos reszletes tajekoztato a kozgyules aprilisi
reszen bemutatasra kerult. Ennek osszegzese: Ket hangsulyos tenyez: a pesterzsebeti
onkormanyzattal kotott szerzodes modosftasa, a masik az alberlo partnerekkel kapcsolatos viszony
rendezese. A Zold Duna es GasztroNorm alberlo partnerek nem teljesftettek a szerzodesben vallalt
kotelezettseguket a szovetseg fele, ezert a szovetseg sem tudta teljesfteni a szerzodes tartalmat a
pesterzsebeti onkormanyzat fele. Az alberloi szerzodesbol kimaradtak, hianyoztak azok a szerzodeses
garanciak amivel a teljesitest az alberloktol ki lehet kenyszerfteni, ellenben ilyen garanciakat -
bankgarancia, 72 millio Ft ertekig banki beszedesre feljogosftott inkasszo - a szovetseg vallalt az
onkormanyzat fele. A szovetseg arra kenyszerult, hogy az alberlokkel szemben hivatalos uton jarjon
el, az onkormanyzattal bekes uton megprobaltuk rendezni a szerzodest, a szerzodesbol kialakult
helyzetet. A szerzodes modositas megkotese folyamatban van.

A szerzodes modositas osszefoglalasa. 2010. evben a szovetseg 30 evre szerzodest kotott a
pesterzsebeti onkormanyzattal. Havi 1 millio Ft berleti dfjfizetest es 3 even belul teljesftendd 360
millio Ft erteku epftesi beruhazasi kotelezettseget vallalt. A beruhazasi feladatot szerzodesben
tovabb adta a szovetseg ket alvallalkozo-alberlo partner fele, akik ezt elmulasztottak teljesiteni a
szovetseg szamara. A terulet nagyobb reszet a szovetseg nem berli tovabb, lecsokken a berelt terulet
nagysaga es aranyosan a berleti dfj havi SOOezer Ft-ra. A fennmarado teruletet a szovetseg tovabbi 27
even keresztul kozponti baziskent hasznalhatja, es onfenntarto modon kivanja beallitani. Focipalyak
megmaradnak. A hivatalos eljarasok rendezeset kovetoen, ha a sportpalyak a szovetseg birtokaba
fognak kerulni, abbol bevetel fog szarmazni, amivel a szovetseg kompenzalhatja az alberlo partnerek
altal okozott kart es veszteseget. A visszaadott ures teruletet az Onkormanyzat befuvesiti, amelyet a
szovetseg evente 2-3 alkaiommal az sportegyesuletek erdekeben igenybe vehet. A 360 millio Ft
erteku beruhazasi kotelezettseg, es az ezzel kapcsolatos bankgarancia teljes mertekben annulalodik,
megszunik. A szerzodes egyszeru berleti szerzodeskent funkcional tovabb.

Az alberlo partnerrel szemben igazsagszolgaltatasi-birosagi targyalasok vannak folyamatban.

Koszonjuk a klubok tamogatasat a sportszakmai feladatok ellatasahoz, amely segitseg nelkul nem
valosult volna meg. A 2012. evi kozponti tamogatasok szeptemberben erkeztek meg. A korabbi
elnokeg altal allitott varhato bevetelek nem alltak rendelkezesre. A hozzajutas feltetele megegyezo
osszegu kotelezettseg kifizetese volt az elszamolasok erdekeben. Ehhez a sportegyesuletek kolcson
formajaban is hozzajarultak a nemzetkozi versenyzessel kapcsolatos koltsegeken felul, amelyek
visszafizetesere most az ev elejen kerulhetett sor. E nelkul viszont nem tudott volna a szovetseg
mukodni. A koszonet mindenkit megiliet!

Szekely Balazs (Duna Sport Klub): A MESZ teleppel kapcsolatban igeret volt, hogy minden atlathato
lesz? A gondnoki allast Pickermann Zsolt cege kapta, 6 javasolta az Elnok urat... Volt-e palyazat?
Mennyi lett kifizetve?

Mihaly Tibor (Kiilker Evezos Klub): Az utolso 2 evben veszteseges volt a szovetseg. Vannak e valami
szankciok es mik ezek kovetkezmenye?
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Tarjan Tamas (Budapest Evezos Egyesiilet): Focipalya uzemeltetovel per folyik. Esetleg nem lehet
veluk megegyezni? Mekkora teher lenne a szovetsegre nezve, ha a per kedvezotlenul alakul?
Heraklesz es Sort XXI penzek a beszamoloban elhangzott mertekben miert nem lettek lehfvva?

Dr. Regenyi Tamas: A kerdest feltevo utalast tette arra, hogy velemenye szerint a jelolessel
kapcsolatos informacio kitol erkezett, ezzel szemben a tisztsegviseldket a kozgyules valasztotta meg.
A partner kivalasztasa: Ev elejen felulvizsgaltuk a kb'ltsegstrukturat. A berleti dfjon es a kozmuvekkel
kapcsolatos kiadasokon felul tovabbi 3 millio Ft iizemeltetesi koltseg merijlt fel havonta. Ezek a
koltsegek nem alltak aranyban a szolgaltatasokkal. A szovetseg ezert felmondta szolgaltatasokat. Az
orzo-vedes es gondnoki feladatot az onkormanyzat fele vallat kotelezettseg alapjan biztosi'tani
kellett, az irasbeli tajekoztato - sokkal reszletesebb a szobeli kiegeszi'tesnel - tartalmazza az AFA-val
egyutt kifizetett osszeget. Palyaztatas tortent. Partner FM Kft ajanlata volt a legkedvezobb. EInokseg
es fotitkar is reszt vett a kivalasztasban. A szerzodestartalma orzo-vedes, takaritas, gondnoki es
iizemeltetesi feladatok ellatasa, 800.000 Ft+Afa havonta. Az elnokseg es a kozgyules is felhatalmazast
adott a szovetseg kepviselojenek, hogy minden olyan intezkedest tegyen meg, ami a
koltsegstrukturat csokkenti, vagy tovabbi kiadasokto! ovja meg a szovetseget. Hatarozat van rola. A
partnerrel kapcsolatos kifizetesekre is. Mihaly Tibor kerdesere valaszolva. A kozhasznusag nem veszik
el, a jogosultsagot a civil torveny 6 onallo feltetelhez koti, 2 x 3 csoportban, ebbol 1-let kell
teijesfteni, a szovetseg ebbol tobbet teijesitett. Ezen kfvul veszteseg esetere az alapszabaly tartalmaz
rendelkezeseket. A beszamoloban jelzett ertekvesztes nem a 2012. evi SportXXI programokkal
kapcsolatban iepett fel - azok elszamolasa 2013-ban zarul le - hanem a 2011. evi SportXXI
tamogatassal kapcsolatos, az elo'zo elnokseg altal meghatarozott programok nem valosultak meg a
2011. evben 100% aranyban, az ezzel osszefuggo tamogatasi osszeg igy nem keriilhetett lehivasra,
2012. evben kozvetlenul az elszamolas elott utolag mar nines lehetoseg szerzodesmodositasra.
A Herakleszes programmal kapcsolatban a 2012. ev I. felevi tamogatasbol a likviditasi gondok es a
MOB-al-torteno feireertes miatt 2,8 miilio Ft erteku resz nem kerult elszamolasra. Ennek
ellensulyozasara a masodik felevben a tamogatasi szerzodes megemelesre kerult.

Simon Gabor: A focipalya teruletenek berlojevel, a Zold Duna Kft-vel kapcsolatban ismeretes a
szerzodes tartalma. Elsodleges eel egy kedvezo megallapodas lett volna. Elejen egyuttmukodonek
tuntek, tobb alkalommal targyalasok zajlottak, kesobb a kapcsolatrendszeruket probaltak
felhasznaini a szovetseg ellen. Dontes meg nem szuletett a mai napig meg a birtok vitaban sem, pedig
arra a kispesti onkormanyzatnak 30 napos ugyintezesi hataridot szab a torveny. A Zold Dunka Kft
strategiaja arra iranyuit, hogy a szovetseget olyan helyzetbe sodorja, amely tarthatatlan az
onkormanyzattal szemben, majd a szovetseg szerzodesbol valo kiesese folytan megszerezhesse a
berlesre vonatkozo lehetoseget. Vilagossa valt, hogy a targyalasokat iddhuzasra hasznalta fel, ami
egyezsegre nem vezetett, vilagossa valt, hogy nem erdekelt valodi egyezseg letrehozasaban. Ugy
gondolta, hogy se a kotberbol nem vallalja a sajat reszet, se a berleti dij es a kozmu hasznalat dij
tartozasat nem fizeti ki a szovetseg fele. A Zold Duna Kft nagy osszeggel tartozik a szovetsegnek.
Nem marad mas valasztas, mint a hivatalos uton valo folytatas. A jogvita elvesztesenek esely
alacsony, ebben az esetben fennmarad a berleti szerzodes kozottiink, es a berleti dfjat kell fizetnie.

2. napirendi pont: A 2012. evi merleg es kozhasznusagi jelentes

Dr. Regenyi Tamas: A 2012. evi kozhasznusagi jelentest a felugyelo bizottsag megkapta es
kozzetetelre kerult a honlapon. A jelentes tartalma szerint a szovetseg teljesiti a kozhasznu jogallas
fenntartasahoz szukseges felteteleket.

3. napirendi pont: A FeluRyelo BizottsaR beszamoloja
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David Imre: Felkerem Ecsedi Akosne Varszegi I rent, a Felugyelo Bizottsag elnoket a szobeii
kiegeszitesre.

Ecsedi Akosne Varszegi Iren: A felugyeld bizottsag aprilis 6-a eld'tt elkeszitette es a klubok megkaptak
a felijgyelo bizottsag 2012. evrdl keszitett jelenteset, amelyben az eves beszamolorol nem
nyilatkozott, mert az adatok nem alltak rendelkezesre. Az elnokseg 2012. evi vegleges, a szamviteli
torvenyeknek megfeleloen elkeszitett eves beszamolojat majus 7-en megkaptuk es megtargyaltuk. A
felijgyelo bizottsag uj jelenteset megkuldtuk az einoksegnek, illetve a honlapon is kozzetetelre keriilt,
amely a reszletes megallapftasokat tartalmazza. Csak az osszefoglalot fogom ismertetni. Az eves
beszamolo megfelel a torvenyi eldirasoknak es a Felugyelo Bizottsag a beszamolo tartalmaval
egyetert. A felijgyelo bizottsag javasolja a szovetseg eves beszamolojanak a kozgyules altali
elfogadasat:

David Imre: Kivan-e valaki kerdest feltenni, vagy hozzaszolni?

Mihaly Tibor (Kiilker Evezo's Klub): Kozhasznusagot nem erinti a 2 eves veszteseg, de mint tarsadalmi
szervezetet, erinti e valami mast?

David Imre: Az alapszabaly tartalmazza, hogy ilyen esetben mi tortenhet. Automatikusan nem
tortenik semmi. Torvenyessegi felugyelethez lehet fordulni.

Dr. Regenyi Tamas: Magyarorszag Kormanya a sportagi szakszovetsegek adossag konszolidaciojaval
kapcsolatos hatarozataban 8 tovabbi szovetseget is tamogatasban reszesul. Tobb szovetseg is
szembe nez ezzel a problemaval. A szovetsegek mukodesenek nem a gazdasagi eredmeriy termelese
az elsodleges celja, azt szeles korben elfogadjak. Nines hatranya a szovetsegnek emiatt. Abbol a
szempontbol, hogy a szovetseg a tovabbiakban is tudjon mukodni, a iegfontosabb 'a tamogatasi
szerzodesek feltetelrendszere. A tamogatasi szerzodesek feltetelrendszere rendkfvul szeles korben
szabalyozott, a szovetseg megfelel a felteteleknek, a targyevi eredmeny nern feltetele a tamogatasi
szerzodesek megkotesenek. Ezzel szemben a koztartozas igen, ami nem all fenn.

David Imre: Kfvan-e meg valaki hozzaszolni?

Szekely Balazs (Duna Sport Klub): Palyaztatas nem tortent, ajanlatkeres lehet, hogy tortent, palyazat
nem volt fent a honalapon. A kettd nem ugyanaz. Az elnokseg a kifizeteseket jovahagyta, de nem volt
elnoksegi dontes rola. 2012.evi februari dontes: minden honap 2. szerdan keruljon sor elnoksegi
ulesre. Osszeszamoltam, 2012. evben 17 alkalommal volt elnoksegi ules, osszesen 1 alkalommal volt
a honap masodik szerdajan. Ertelmetlen dolgokrol szuletnek dontesek. Vegig iJltem az elnoksegi
uleseket. Petrity Rudolf folyamatosan panaszkodott, hogy nem kap informaciot. Benne volt a MESZ
telep 4 tagu bizottsagban, es megsem tudott az ugyekrol. Hanyszor ulesezett a bizottsag,
ismertetesre kerultek-e a dontesek? Ismertetesre kerultek-e az eloterjesztesek? Hany irasos anyag
keszult? Mi tortent? Mindig ujabb es ujabb meglepetes erte az elnoksegi tagot, hogy tulajdonkeppen
dolgozik a bizottsag, amiben 6 nem vesz reszt. Szakmai es penziigyi beszamolo hangzott el. Ha jol
ertettem, a tervezett bevetelek 162 millio Ft-ra rugtak. Ehhez kepest a bevetelek csak 103 millio Ft.
Elhangzott, hogy 63 millio Ft-os hiany van. Felkerult tavaly a honlapra az elnokseg celkituzese.
Fenntarthato penzugyi terv, stabilizacio. Azt a hianyt, amit a Mitnyan hagyott csokkenteni fogja az
elnokseg. En nem ugy latom, hogy csokkent a hiany. Ndtt a hiany. Mekkora hianynak kell lenni ahhoz,
hogy a tagsag lassa, hogy nem jol miikodik az elnokseg? Az szerintem nem jo mukodes, ha van egy
terv 162 millio Ft bevetelrol es 103 millio Ft Jon be. Olyan elkepeszto nagysagrendek vannak, hogy az
megdobbento. A celkituzesben szerepelt: hatekonyabb mukodes, decentralizacio. Centralizacio van.
Az elnokseg nem osztja meg az informaciot, a honlap nem mu'kodik. Most sines fent a februari es a
marciusi ules hatarozatai a honlapon. Erdekes kritikakent elmondom, hogy az elmult egy evben
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klubvezeto, vagy klub kepviselo einoksegi ulesre nem nagyon jott el. Nagyon furcsailom, ami az
elmult kozgyulesen tortent. AnelkiJl, hogy a beszamolokat meghaligattuk volna, vagy barki szot
kapott volna, meg lett cserelve a napirend, es 4 evre ezt az elnokseget megvalasztottak. Szerintem az
aprilisi kozgyules torvenytelen volt. Ugy lett megvaltoztatva a sorrend, hogy 26 igen es 24 nem
szavazattal. Es volt 11 tartozodas. A tartozkodas ,,nem" szavazatnak szamit. Sportjogaszt is
megkerdeztem. Nem volt torvenyes dolog. Termeszetesen egyikunk sem, en sem rohanunk el
ugyeszsegre. Nem volt fair dolog a napirendi pontok megcserelese. Nem lehetett megvarni a
beszamolokat, a kritikat elmondani. Kovetkezzenek a szakmai kerdesek. Amikor az elnokseg a tavalyi
elso ulesen megvalasztotta ifjusagi szovetsegi kapitanynak a Ficsor Laszlot es felnott szovetsegi
kapitanynak engem, az elnokseg deklaralta, hogy a szakmai munkaba nem szol bele. A szakmai
munkahoz megfeleld kereteket kapunk, amit autonom modon hasznalhatunk fel. Ez ket heten belul
megdo'lt.Pont az ifjusagi kapitannyal kapcsolatban volt egy utkozes. 58 fos a Heraklesz bajnok keret.
Az elnok ur kozolte, hogy 30 versenyzd kaphat tamogatast a szolnoki edzotaborba, holott a fedezete
a Heraklesz programban meg volt, amit csak arra lehet kolteni. Ez mi, ha nem a szakmai munkaba
valo beleszolas. Masnap mar csak 28 fot vihetett volna, ami utan rabirtuk egyuttesen az elnok urat,
hogy legalabb a 30 fo hagy menjen el. Innentdl kezdve ugy erzem, hogy a szakmai munkaba
folyamatos beleszolas tortent. Legyen-e olimpiai valogato, vagy ne. Tortent egy einoksegi szavazas.
Az elnok ur es az egyik alelnok ur amellett szavaztak, hogy potvalogato legyen, holott ha jol tudom,
edzoi vegzettseguk, segededzoi sines. Autonom szovetsegi kapitanyokrol volt szo. A penzekkel
allandoan beszamoltunk. Szerepelt egy olyan, hogy Olimpia, VB, EB biztositasa. Hazajottem az
Olimpiarol, kozolte velem a fotitkar, hogy az elnok ur leallitott minden kifizetest, nem lesz EB. Azert
lett EB, mert irtam egy korlevelet az elnoksegnek es elkezdtem verni az asztalt. Nagy nehezen akkor
mar tobben is azt mondtak, hogy az EB-re el kell menni. Itt szerepel, EB, VB felkeszftes biztositasa. A
penzkereteket nem hasznalhattam fel, mert ugy all penzugyileg az Evezos Szovetseg. De ez szakmai
keretre adott penz volt! Edzo kepzes, versenybfro kepzes. Nem tudom, hogy edzokepzesbe tortent-e
lepes. Versenybfro kepzesben ebben az evben februarban mar igen, az elmult evben semmi, annyi
igen, hogy akik a kepzesben vegeztek, mondtak nekik, hogy harom evig kozelebe nem johetsz a
palyanak. Nyilvanos einoksegi ulesek, informacioaramlas. Az einoksegi ulesek csak ugy lehetnek
nyilvanosak, ha felkerul a honlapra. Az aprilisi kozgyulesen elhangzott, hogy a MESZ elnoke, vagy
elnoksege osszehivott egy einoksegi ulest, mai napig nines fent a honlapon. A hatarozat sines. Csak
ugy lehet tudni az einoksegi ulesrol, hogyha arrol tudnak. Ha valaki nem tud rola, nem tud elmenni.
Ezek nem nyilvanos ulesek, ez nyilvanvalo. Marcius elejen volt egy einoksegi Dies, nines font a
honlapon. Egyszer volt egy dopping eset. Potkvalifikacion voltunk kint. Hazaerkeztunk. Volt egy
einoksegi ules. Tobbek kozott a szovetsegi kapitanyi palyazatokat is targyalta az elnokseg. Zart Dies
volt, a ket szovetsegi kapitanyt kikuldtek az ulesrol. A dopping eseten mar nem lehettem bent. Az
elnokseg targyalt ugy, hogy nem voltam bent. A dopping ugyben felhivott az elnok ur, megkerdezte a
velemenyemet. Mondtam, hogy ki kellene adni egy allasfoglalast, hogy a szovetseg teljes
mellszelesseggel kiall az egyik legtehetsegesebb sportoloja mellett, addig, amig be nem bizonyosodik,
hogy szandekosan doppingolt. Ha ez bebizonyosodik, abban az esetben ugy elmeszeli, ahogy azt kell,
ha nem, addig mellette allunk. Az a hatarozat szuletett, hogy azt kell kepviselnunk, hogy beteg.
Velencen mar megrendeztuk azt a versenyt, ahol kerestuk a partnert. Odajottek a TV-sek,
nyilatkoztunk, en roviden mondtam, hogy beteg a sportolo, a torok az a szivere mehet, nem
szerencses. De szegeny partnere tobb percen keresztul ecsetelte, hogy milyen sulyos problemai
vannak. Ez szombaton volt. Hetfon a szovetseg kiadott egy nyilatkozatot, hogy a sportolot doppingon
ertek, es meg tart a vizsgalat, eljaras van es szerdan leadta a TV a nyilatkozatot, hogy beteg. Nem
maradt mas, mint a hatan pb'rgo szovetsegi kapitany es sportolo. Elkepeszto, hogy szakmai teren mi
folyt. Az olimpiai utazassal kapcsolatban megkerdezte tdlem az elnok ur, hogy ki legyen a ket
hajoszallito. Nem kerdes, itt szakmai dontes kell. Ifjusagi szovetsegi kapitany, Ficsor Laszlo es az
edzobizottsag vezetoje Szierer Janos. Egyertelmu szakmai rangsor, nekik van a legnagyobb szukseguk
ra. Azt valaszolta: a Ficsor nem. Eltelt masfel het, keresgeltek masik sofort. Ez mi? Ez nem szakmai
munka! Arrol nem beszelek... De beszelek. Nezzunk meg a versenyeket. Az elmult evben volt egy par
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verieny. Ugy negy evenkent van Olimpia. Az Olimpia a legfontosabb verseny. Ki volt kint az Olimpian
az einokseg tagjai kozul? Nem a Tuzfoldon rendeztek! Europai Olimpia volt. Szanto Eva dolgozott az
Olimpian. Rajta kivul elnoksegi tag nem volt kint. Potkvalifikacio. Kokas Peter dolgozott kint, sokat
segitett. 0 legalabb kerdezett a terveimrol. Az einokseg tobbi tagja kozul senki. Ha megszerzik a
potkvalifikaciot, limuzinnal hozom haza oket, mondta az elnok ur. Nem jott ki, nem tudta limuzinon
hazahozni oket. U23-as VB. Az einokseg hozott elotte egy hatarozatot. mivel rosszul ail penzugyileg a
szovetseg, csapatvezetd az elnoksegi tagok kozul sajat penzen menjen ki. Onnantol kezdve az
einokseg kozul nem volt csapatvezeto. A potkvalifikacion, az U23-as VB-n, Az Olimpian, de az Eva kint
sokat segitett, a VB-n az Eva kijott egy konferenciara es a Matheisz Jozsef kijott, mert a fia
versenyzett. Mas nem volt kint a VB-n, az Egyetemi VB-n sem, EB-n sem. Sporolast nem lehet
mondani. Az elnok urnak a potkvalifikaciora volt szallas foglalasa. Aznap jott a lemondas. Az elso
ejszakat ki kellett fizetni. Az EB-re volt akkreditacios kartyaja is az elnok urnak. Februar 8-an kertem
egy masfel oras megbeszelest, hogy mik a teveim, egyeztessunk. Ez augusztus 24-en sikerult.
Megbeszeituk aprilis elejen, hogy minden kedden 10 orakor talalkozunk harman a Ficsor Laszloval.
12-re jott az elnok ur. Azt mondta rohannia kell, elmondott valamit, mi nem tudtunk beszelni. 6
heten keresztul minden kedden ott voltam, az elnok ur egy alkalommal sem. Augusztus 24-en
leultunk, mert szoba kerult az EB, hogy mehetunk-e vagy sem. Szoba kerult a Heraklesz tamogatasi
szerzodes es szoba hoztam, hogy kaptunk meg 2 millio forintot. Elnok ur mondta, hogy arrol meg
nines vegleges dontes, azzal meg ne szamoljunk. Itt van nalam az alairt szerzodes, az egy honappal
elotte kerult alafrasra. Meg osszefrtam eleg sok mindent, de a reszletekbe nem mennek bele. Az
einokseg szerintem torvenytelenul mukodott. Nem elnoksegi hatarozatok vannak. Az elnok dont es
egy-ket elnoksegi tag. Az alapszabalyban ez van: Ket kozgyules kozott a szovetseg mukodeset a
szovetseg elnoksege iranyftja. Az elnokseget a kozgyules valasztja. Nem az elnok iranyitja, hanem az
einokseg. Kerek mindenkit, hogy klubvezetokent jobban nezzetek meg azt, ami rajtatok mulik. meg
szeretnek a fotitkar kerdesere kiterni. Azert ez fgy nem jo. Peter szokott a tagsaggal levelezni az
elnoksegbol. Azt irja, hogy a fotitkar szivessegbdl dolgozik. Az rossz!
Itt van az alapszabalyban, hogy a fdtitkarnak hogy kell dolgozni. A szovetseg hivatali vegrehajto
szervezetenek vezetoje a szovetseggel munkaviszonyban allo fotitkar. Szfvessegbol ne dolgozzon.
Foleg az ne, aki annyit dolgozik, mint az Eva. Ha rehgeteget dolgozik, akkor alljon munkaviszonyban.
Ha fotitkarkent munkaviszonyba all, akkor nem lehet elnoksegi tag, vagy alelnok. Arrol volt szo, hogy
ideiglenesen. 6 honap telt el. Nagyon alkalmas lenne fotitkarnak, de nem fgy. Le kellett volna
mondania az elnoksegi tagsagrol es az alelnoki funkciorol. A ketto egyutt nem megy. Ideiglenesen
sem. Raadasul a fdtitkarral kapcsolatban volt mar egy valasztas, a fotitkar, mert nyilvan nem az
hangzott el az elso beszelgetesen, mint a masodikon, visszamondta. Szorult helyzetben van az iroda.
Gondolom ezert a munkaert fizetest fogsz kapni. Kapjal is! Sokat! Ne fgy! En szerintem,
torvenytelenul mukodik az einokseg, azt szeretnem kerni, hogy alapvetoen valtoztasson. Es a
tagsagot arra kerem - az evezes haldoklik, a klubokat decentralizalni kell, de hogy tudjatok?
Mindenki fizet mint a katonatiszt - honnan tudjatok mi zajlik a szovetsegben? En tudom, en ott
voltam. Tessek reszt venni az elnoksegi uleseken. Vegyetek reszt az einokseg munkajaban. Ott kell
lenni, latni kell a donteseket. Ennyi volt az elmondandom.

Jakocs Gyorgy (Balatoni Kajak-Kenu Evezds es Vitorlas SE): Amit elmondott Balazs, nem tudom,
hogy mindenki igaznak tartja-e vagy nem, de nem ertem, hogy miert nem reagal senki az
elnoksegbol? Valaszolni kellene. Egyszer beszeltem telefonon az elnok urral, az eleg volt. Volt
fenyegetes, zsarolas. Valaszolj a kellemetlen kerdesekre nyfltan, ha gondolod.

Dr. Regenyi Tamas: Beszeltem Jakocs Gyorgy urral telefonon, az 6 utazasi irodaja szolgaltatta a
valogatott keret reszere a vilagbajnoksagra az utazast. Ezt a megrendelest, mint sok mas szallfto
eseteben is, sajnos joval-joval kesobb tudta kifizetni az evezos szovetseg. Ezen kivul meg egy
gazdasagi kerdesben beszeltunk. Jakocs Gyorgy ur utazasi irodaja nagyvonaluan tamogatta az
olimpiara keszulo csapatot, tobbek kozott azt is, hogy a csapat Szegeden edzotaborozni tudjon. Vegul
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a szovetsegnek kellett kifizetni ebbol SOOezer forintos szamlat. Ezert felmerul azt, hogy tisztan
szerettem volna latni. Altalaban szerettem belelatni, hogy mi tortenik a szovetsegnel. A szovetseg
egy-egy gazdasagi mindennapja nagyon bonyolult, ezt a fdtitkar asszony is alatamaszthatja. Azert
nem akartam reflektaini, mert nem szeretnek az ennyire melyre sullyed beszelgeteshez csatlakozni.
Ami bemutatasra keriilt az a valosagtol tavol all. Bizonyos dolgokat elfogadok. Peldaul, hogy a Balazs
minden elnoksegi ulest vegig ult. Vegig ulte ugy, hogy egyszer sem kifogasolta, vagy tett eszrevetelt
azzal kapcsolatban, ami most elhangzott tdle. Azokon a megjegyzeseken nem megyek vegig, amelyek
nem ugy tb'rtentek. A dopping eset sem ugy zajlott. Meg azt a kerdest is feltettem, hogy vajon a
szovetsegi kapitanynak van-e ebben feleldssege? Tulteszem magam az elhangzott megjegyzeseken.
Arrol van szo, hogy Szekely ur 2 evig szovetsegi kapitany volt, koriilbelul 20 eves tavollet utan kerul
vissza a szovetseghez az eldzd elnok ur jovoltabol egybdl szovetsegi kapitanyi poziciot betolteni.
OktobertoT a szovetseg nem tudta folytatni az egyuttmukodest, tobbek kozott, mert penzugyi
nehezsegei voltak a szovetsegnek. Maximalisan meg tudom erteni, hogy d ezt azota serelmezi, ezert
nem is lepddtem meg ezen a kirohanason. Egyeb kerdesekre szivesen valaszolok.

David Imre: Kerem a tisztelt kozgyulest, hogy a tovabbi hozzaszolasok eseteben ne a nem kivanatos
szemelyeskedes legyen urra. Ha megbeszelendd dolgok vannak, akkor erre mod es lehetoseg van.
Ahogy az elnok ur is mondta, vannak megszfvlelendd dolgok a hozzaszolasaban. Egy olyan helyzetben
levd szovetseg, amelyik barmelyik pillanatban megszunhet, a legkulonbozdbb okok miatt
elszamolasra, forras bevonasra keptelen, azt sem tudja megkapni, ami oda iteltetett neki. Kozben az
eletnek menni kell. Barki all a kormanyrudnal, nyilvan rendkivul nehez dolga van. A kozos
gondoikodasban az egyesuletek is nagyon sokat tudnak tenni, adott esetben. Rajuk is feleldsseg
harul. A mai kozgyules fele legalabb a pesterzsebeti teleprdl szolt. Amikor ezzel kapcsolatos nagyon
sulyos dontesre kerult sor korabban, akkor ez a kozgyules a pesterzsebeti telep tovabbvitele mellett
ddntott, amit most nagyon sokan szornyulkodve biralnak.
Tisztelet a kivetelnek, akik akkor kisebbsegben kialltak amellett, hogy ez egy meggondolatlan es
feleldtlen lepes volt. Megis ennek a kovetkezmenyeit issza a szovetseg. Most adodik a lehetoseg,
hogy a szovetseg kikeveredjen ebbol a helyzetbol.
Mindenkinek megvan a maga igaza. A mukodesi szabalyat es az alapszabalyt celszeru atgondolnia a
szovetsegnek, hogy mennyire eletszeru. Mennyire tudja lekepezni azokat az elvarasokat es
kovetelmenyeket, amelyek a felgyorsult vilagban leteznek. Ha egyik hetkoznap este 8 orakor
telefonalnak a szovetsegnek, hogy masnap reggel egy sulyos anyagot le kell adni, amihez az eldirasok
szerint elnoksegi dontes kellene. Ilyen esetben nines mas megoldas, mint nekiall egy ket ember,
egesz ejszaka dolgozik es leadja az anyagot elnoksegi dontes nelkul. Vannak ilyen helyzetek. Meg kell
lenni a bizalomnak azok irant, akik ebben reszt vesznek, majd utolag tudomasul Iehet venni.
Meggydzddesem, hogy az evezds tarsadalomnak erdemes atgondolnia az alapszabalyt es a szervezeti
mukodesi rendet. Meg a MOB-ot is sokszor kenyszerul sok mindenre. Egesz egyszeruen nines mod es
idd arra, hogy egyaltalan be lehessen tartani a jelenlegi irott szabalyokat.

Maramarosi Gyozo (Esztergomi Evezosok Hajos Egylete): Sok mindenben egyet ertenek a Balazzsal
akkor, ha olyan viszonyok kozott beszelnenk, ami nem volt meg 2011-ben es 2012-ben. Ezek
ismereteben, meg azzal, hogy en teljes mellszelesseggel a Pesterzsebeti telep ellen voltam,
kisebbsegben maradtam, meg valaszt sem kaptam kerdesekre, es ebbol egy ilyen rakas lett, ami
eddig ert nekunk tavaly. Ez az elnokseg - nem tudom miert szegyeilitek magatokat, miert nem kerik
ki magatoknak, meg a klubok tobbi kepviseldi a Balazstol azt a velemenyet, hogy elnoksegi tagokat
mamelukoknak titulalt. Egy olyan helyzetbol hozta ki akarmilyen modon ez az elnokseg ezt a
szovetseget, amihez meg nagyon sok tennivalo van. Vannak amit meg kell csinalnunk, es vannak amit
ma kell megcsinalnunk, es nem Iehet arra hivatkozni, hogy regen se csinaltuk. Ha ezen tul tud lepni az
elnokseg, akkor el tudunk indulni azon az uton, amelyiken ennek a szovetsegnek el kell indulni. Ehhez
abba kellene hagyni, hogy allandoan keressuk a hibakat. A Pesterzsebeti telep egy meggondolatlan,
meg alomnak sem nevezhetd marhasag volt. Ezt fgy elmondtam Mitnyan elnok urnak. Leintett. Nem
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is adott meg szot se utana. Akik akkor ezt megszavaztak, miert nem erzik ennek a feleld'sseget?
Balazsnak mondom, miert kellene nekem szegyenkezni, amikor en teljesen elleneztem azt a
konstrukciot? Hoi voltunk mi attol, hogy egy ilyen projektbe belevagjunk? 360 millios epftesi
fejlesztest csinalni, mikor a szovetsegnek mindig tartozasa volt. Tevedsz Balazs abban, hogy
emelkedett a szovetseg adossag allomanya. Ez nem most novekedett 2012-ben. Hanem 2012-ben
kerultek eld olyan dolgok, amik 2011-re nyultak vissza. Megprobaltam a beszamoloba beleolvasni.
Borzaszto tortenesek vannak benne. Ki volt ezert a hibas? Ez az elnokseg? A problema nem 2012-ben
kezdodott el. 2012-ben kellett kiasni a sullyesztd'bdl. Ebbdl mara ennyire sikerult. Ezt kellene
tamogatni, hogy ez tovabb folytatodjon, es elore lepes tortenjen. sok dolgot nem tudtak meg
megoldani. En sem tartom jo megoldasnak a fdtitkari kerdest. A mai dolgot nem szabadna rarakni
meg az eiozo problemakra, a mai problemakat meg kell oldani, hogy az elo'zd problemak simabban
menjenek.

David Imre: Szavazasra teszem fel a beszamolokat. Eldszor a felugyeld bizottsag beszamolojara
szavazzunk. Ki az, aki elfogadja a Felugyeld Bizottsag frasbeli beszamolojat a szobeli kiegeszitessel?
Megallapitom, hogy a kozgyules 29 igen, 0 nem es 4 tartozkodassal elfogadta a FeliJgyelo Bizottsag
beszamolojat.

MESZ 2013.05.14/4. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 29 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartozkodas mellett elfogadta a Feliigyelo
Bizottsag beszamolojat.

Szavazast kerek az elnokseg 2012. evi penzugyi es szakmai beszamolorol.
Megallapitom, hogy a 29 igen, 3 tartozkodas es 2 nem szavazat erkezett, ez tobb mint a 33
mandatum. Ellendrzest kerek, Megvan a 33. Uj szavazast kerek.
Megallapftom, hogy a kozgyules 28 igen, 3 tartozkodas es 2 nem szavazattal elfogadta az elnokseg
2012. evi penzugyi es szakmai beszamolojat.

MESZ 2013.05.14/5. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 28 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartozkodas mellett elfogadta az elnokseg 2012.
evi penzugyi es szakmai beszamolojat.

A merleg es a kozhasznusagi jelentes elfogadasa kovetkezik.
Megallapi'tom, hogy a kozgyules 29 igen, 2 tartozodas es 1 nem szavazattal elfogadta a 2012. evi
merleg es kozhasznusagi jelentest.

MESZ 2013.05.14/6. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 29 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartozkodas mellett elfogadta a 2012. evi
merleget es kozhasznusagi jelentest.

4. napirendi pont: A MESZ szakbizottsagainak beszamoloja

David Imre: A szakbizottsagok anyagai kikuldesre kerultek, a honlapon is szerepel. A szakbizottsagok
vezetdi reszerdl kivan-e szobeli kiegeszftest tenni valaki? Nem. Az frasos beszamolokkal kapcsolatban
kerdese, hozzaszolasa van-e valakinek? Nines. Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy a 29 igen szavazattal es 4 tartozkodassal a kozgyules elfogadta a MESZ
szakbizottsagainak beszamolojat.

MESZ 2013.05.14/7. sz. kozgyulesi hatarozat
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A kozgyules 29 igen szavazattal, 4 tartozkodas mellett elfogadta a MESZ szakbizottsagainak

beszamoloit.

5. napirendi pont: A 2013. evi penzugyi es szakmai terv elfogadasa

Dr. Regenyi Tamas: Reszletesen ismerteti az e/oterjesztest. A fo bevetelek 5 alap tamogatasi
szerzodesbol szarmaznak. Az eredmenyessegi alapon elosztott MOB tamogatas kevesebb kb. 10
millio Ft-tal, mint 2012-ben. Sport XXI program es Heraklesz program tamogatas pontosan a tavalyi
szintnek felel meg. Vallalkozasi tevekenysegbol szarmazo bevetel alacsonyabb osszegben kerult
meghatarozasra. Az adossagkonszolidacio tamogatasbol szarmazo bevetel 95 millio forint, amely mar
megerkezett a szovetseghez. 261 millio sportagfejlesztesre a MOB javaslat, a legutolso
kormanytjlesen meg nem kerult sor az eloterjesztesre. 382 millio Ft a tervezett bevetel. A MOB-tol
szarmazo muhelytamogatas a duplajara emelkedik. A Kiadasok 382 millio Ft. A sportszakmai resz 157
millio Ft-ot tartalmaz, hazai versenyek megrendezese 28 millio Ft, Fejlesztesi kiadas koze tartozik a
SportXXI program, a mu'helytamogatas es a kepzesi-tovabbkepzesi feladatok. Osszesen 83 millio Ft.
Fogyatekkel elo's sportjanak feladatai, a szabadidds sporttal kapcsolatos feladatok, letesftmeny-
gazdalkodas. Altalanos mukodes 39 millio Ft. Ebbol all ossze a terv. A tervben a tetelek tobbsegeben
40 % az a reszarany, aminek rendelkezesre kell allnia ev vegen. Tekintettel a legnagyobb tamogatasi
bevetelek ciklusaira, a tervezett bevetelek es kiadasok masfel evet fednek le. fgy a 2014. ev elso
negyedev likviditasat biztosftani lehet. A sportagfejlesztesi tamogatas jegyeben kihangsulyozasra
kerult, hogy a szovetseg a szabadidosport teruleten latvanyos programokkal probalja a sportag
kiszelesiteset szolgalni. Elismertek, hogy az evezes a szabadidosport es ezen beliil az egyetemi sport
egyik vezersportaga.

Dani Zsolt {Szegedi Vfzisport Egyesulet): Nagyon varjuk a sportagfejlesztest, nyilvan rank fer.
Szabadidosport teruleten a 28 millio Ft-rol lehet-e bovebb informaciot kapni? Sportag marketingre
mi az elkepzeles? Hogy lehet 7 millio Ft-os tervvel elerni, hogy az hatekony legyen? Az altalanos
igazgatas 38 millio Ft-ja mire szolgal?,

Denk Andras (Danubius Nemzeti Hajos Egylet): Pesterzsebeti telep igen fajo pontja a kozgyulesnek.
Hoi szerepel a bevetel es a kiadasi tervben a pesterzsebeti tervnek az adatai? Javaslom, egy olyan
tablazat bemutatasat is, hogy mi tortent volna, ha nem dontunk a pesterzsebeti telep ugyeben. Ha az
elnokseg nem oldott volna meg semmit, akkor most az eredeti szerzodes szerint hoi tartanank? A
regionalis szovetsegeknek a tagdij visszaterftese szerepel-e a koltsegvetesben?

Mihaly Tibor (Kiilker Evezos Klub): llyen nagysagrendu koltsegvetesunk meg soha nem volt. Ha nem
hasznaljuk ki normalisan, akkor magunkra vessunk. Ha 156 millio Ft-ot rakoltijnk a valogatott keretre,
akkor a jovonket feleljuk. A sportagfejlesztesre tennek minden penzt, amit csak lehet.

Tarjan Tamas (Budapest Evezos Egyesulet): Palyazati penzzel szamol-e a koltsegvetes? Ha nem,
miert nem? A sportagfejlesztesre erkezo tamogatast lehet-e a kiadasok kozott kulon tetelkent
szerepeltetni? Latszodjon, hogy mire lehet azt kolteni! Ha kevesebb tamogatas erkezik, akkor azt
onnan lehessen megfogni.

Szierer Janos (Szegedi Vi'zisport Egyesulet): A sportszolgaltatas alatt szereplo 16 millio Ft bevetel a
nemzetkozi versenyekhez torteno hozzajarulasbol pontosan mittakar?

David Imre: A nyito keszlettel kapcsolatban teszek javaslatot. Az uzleti ev, januartol decemberig tart.
A kormany ugy koti a MOB-al a szerzodest, hogy junius 30-ig kell elszamolni. Eddig a sportagakat a
tamogatasi szerzodesek arra koteleztek, hogy februar 28-i legkesobbi teljesftessel fogadhatnak be
szamlat es azt marcius 31-ig kell elszamolni. Mas szakagakra aprilis-majusi teljesftesi es juniusi
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elszamolasi hataridok vonatkoznak. Egysegesiteni szeretnenk a hataridoket a MOB reszerol.
Varhatoan az eddigi hatarido tovabb tolodik, igy tovabb no az az allomany, ami elterest eredmenyez
a felhasznalhato es a tenylegesen felhasznalt bevetelek es koltsegek kozott. Erdemes atgondolni,
hogyan lehet szinkronba hozni es megjelenftetni a tervekben. Az, hogy most van egy felevvel valo
tovabbgondolas, annak az nagy az elonye, hogy az a forgoeszkozhiany, ami minden szovetsegnel ev
elejen jelentkezik, az egy tudatos atgondolassal kikuszobolheto. A MOB az eddigi eloleg biztositasi
gyakorlatot ne fogja tudni folytatni. Palyazatok: elsosorban a MOB szabadido tagozat kifrasaiban lesz
mod palyazni, szovetsegek es egyesuletek. A szabadidosport tagozat a tamogatasi osszeget minden
esetben palyaztatas utjan fogja elosztani. Ez 300 millio Ft. Most jott el az az pillanat, amikor vannak
szamok, vannak feladatok, vannak lehetosegek, kozos gondolkodassal fel kell epiteni, hogy milyen
modon bocsatja rendelkezesre a szovetseg az egyes felhasznalo tagszervezetnek. Palyaztatassal,
eredmsnnyel aranyosan. Ez a penz arra valo, hogy a sportag nepszerusodjon, tobben evezzenek,
eredmenyesebb legyen. Hasznaljuk fel jol. A MOB az eredmenyessegi juttatasnak a hive, Az evezes
sportagnak hihetetlenul visszaesett az ertekelheto pontszama a vilagversenyeken. Korabban 500-600
volt, tavaly 96. A tamogatasok zomet a MOB ez alapjan fogja adni a jovoben is.

Dr. Regenyi Tamas: Ha nem szulettek volna meg a pesterzsebeti teleppel kapcsolatban a
bekovetkezett valtozasok, eredmenyek, akkor az inkasszo lehivasat kovetoen a szovetseg nem
kerulhette volna el a felszamolast, es felszamolas alatt alloszovetseggel nem kotheto tamogatasi
szerzodes, ami a szovetseg megszuneset jejentette volna.
Palyazati bevetel azert nem szerepel a tervben, mert a terv csak a biztos bevetelekkel kalkulal.
Palyazati bevetelek nincsenek kizarva, de nines ra garancia.
A szerzodes alairasaig meghatarozasra fog kerulni, hogy a tamogatasi osszeg milyen elosztasban,
milyen feladatokra lehet forditani, az egesz tamogatas atfogo neve sportagfejlesztes, majd akkor lesz
lehetseges ugy feltuntetni, jelenleg errol nem kb'zoltek meg semmit.
156 millio Ft valogatott kerettel kapcsolatos feladatok kozott 30 millio Ft-os beszerzes, hajo, lapat,

szallftojarmu szerepel, valamint sportszakember juttatas, sportegeszsegugy, sportruhazat is. Ez is
sportagfejlesztes, a valogatott keretekkel kapcsolatos feladatok kozott szerepel.
A 16 millio Ft bevetel a nemzetkSzi versenyekkel kapcsolatos. Amig nem erkezik meg a tamogatas,
addig a klubok segitsegere van sziikseg, amely eredmenyesseg aranyosan visszateritesre kerul.
Az irodaban kevesen dolgoznak, 1-2 fo foglalkoztatasat tervezzuk. Tagdijbevetelekbol 3 millio Ft a
terv, ennek egy reszet alaptagdijkent kap vissza a regionalis szovetseg.

Szierer Janos (Szegedi Vfzisport Egyesulet): A 16 millios osszeg. Nemzetkozi versenyekkel
kapcsolatosan kerulne beszedesre. 16 millio Ft-ot szandekozik a szovetseg visszafizetni. Azok kapjak
vissza, akik befizettek? Hogy lesz elosztva, van-e erre terv? Ha en befizetem es mas visszakapja, az
ugy nem jo.

Dr. Regenyi Tamas: A tamogatas legkorabban augusztusban erkezik meg, a nemzetkozi versenyek
felmerulo koltsege miatt szukseges ez a megoldas. Az elnokseg jelenleg arrol targyal, hogy a
nemzetkozi utazashoz eloiranyzott hozzajarulasokat mersekelje. Ennek merteke a javaslat szerint
50%, tehat a tervezett hozzajarulas felere csokkenne. A masik merseklo javaslat, hogy legyen
meghatarozva egy maximum, ha a felere csokkent osszeg is meg tul magas, akkor annal tobbet ne
kelljen hozzajarulaskent befizetni. Tovabbi kerdes, hogy kesobb a befizetett hozzajarulas keruljon-e
visszateritesre, vagy eredmenyessegi alapon keruljon visszateritesre. Ezeket a reszleteket nem az
elnokseg szeretne kimunkalni. Eredmenyosztonzesre szukseg van. A szovetsegi kapitany ur erre
keszftett uj javaslata szerint nem altalanosan, hanem csapatonkent egyedileg kerul meghatarozasra
az elvarhato eredmeny es az ahhoz tartozo visszaterites merteke.
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David Imre: Vagy ujra elosszuk, vagy visszafizetjuk. Ezt el kell donteni. Mindket esetben van pozitfv es
negativ hatasa. Visszaterites eseteben mennyisegi jelentkezes tortenik, ujraelosztas esetben
megfontolasra keriil, hogy olyan csapat utazzon, aki aspiral a visszaterfteshez szukseges eredmenyre.

Bartfai Marton: Csak visszateri'tesrdl lehet szo. Nem lehet ujra elosztani. Az elnokseg a szakmatol, a
sportszakemberektdl var erre javaslatot. Akire a szovetsegi kapitany ur tesz javaslatot, annak az
utazasi koltseg legalabb a felet mindenkeppen a szovetseg biztositja. A masik felet akar teljes
mertekben visszateriti a szovetseg. Nem lehet ujraelosztas, csak az kaphatja vissza, aki hozzajarult. A
eel, hogy olyan osztonzd rendszer legyen, ami teljesfthetd. Szakmanak kell megbeszelni es pentekig el
kellene juttatni egy javaslatot, Cel a 100% visszaterites ugy, hogy eredmeny van mogotte.

Dani Zsolt (Szegedi Vizisport Egyesulet): Folytatnam ezt a kerdest. A klubok befizetnek 16 millio Ft-ot
az ev folyaman, hogy segitsek a versenyre utazast. Ennek visszaadasa visszaterftes formaban tortenik
eredmenyesseg lapon. Ha gyengebbek az eredmenyek, akkor a szovetseg beszedte ezt az osszeget?
Mi lesz azzal a 16 millio Ft-al, ami a 90 millio Ft mu'helytamogatasbol erre van tervezve?

David Imre: Egyet nem szabad elfelejteni, amikor a tervezes tortenik. Ezek a bevetelek most is es a
jovoben is az eredmenyesseg alapjan kepzddnek. A rendszerben benne kell lenni az
eredmenyessegre osztonzo ero'nek es erdeknek. Nem csak utazunk, hanem.a teljesitmenyre osztonzo
rendszerben megfeleld helyezeseket kell.elerni. Ha tovabb csokken a sportag eredmenyessege,
tovabb csokkennek a penzforrasok is. Ez egy lenyeges kerdes. Egy esszeru kockazatnak benne kell
lennie a rendszerben, hogy a teljesitmeny ne legyen mellekes. Ez a sportag erdeke. Ami nem kerul
visszafizetesre, arrol rendelkezni kell.

Dani Zsoit (Szegedi Vizisport Egyesulet): Elnezest, en azt kerdeztem, hogy a 16 millio Ft-al pontosan
mi lesz a koltsegvetesben?

Dr. Regenyi Tamas: A 16 millio forint egy koltsegvetes-tervezesi osszeg. Nem feltetleniil jelenti azt,
hogy ekkora osszeget kell befizetni. Eppen azon dolgozik az elnokseg a napokban, hogy ez
csokkenjen. Ezen kiviil szamos tamogatast tervez az elnokseg, ami nem lesz az eredmenyesseghez
kotve. Tavaly meg a 15-16 millio Ft befizetes mellett mindossze 9 millio Ft kerult vissza az
egyesiiletekhez. Ez a folyamat ebben az evben megfordul. Meg ha 16 millio Ft is kerulne befizetesre,
ennel joval tobb, a tobbszorose kerulhet vissza az egyesuletekhez.

Mihaly Tibor (Kiilker Evezds Klub): Rovidre szeretnem zarni. Az aranyokat a kozgyulesnek kell
eldontenie. 156 millio Ft sok a valogatottakra, tulzottnak erzem. A sportagfejlesztesre tennek at
valamennyit. SziJlessen hatarozat arrol, hogy 40 millio Ft-ot csoportositsunk at sportagfejlesztesi
feladatokra a valogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatok rovasara.

Csaba Peter (Csepel Evezos Klub): Elhangzott, hogy a tablazatot ugy kell ertelmezni, hogy a benne
szerepld osszegekkel a jovd ev kozepeig, a kovetkezd tamogatasi hullamig kell kihuzni. Melle kellene
tenni egy tenyleges megvalosulasnak megfeleld tablazatot. Ha ev vegen 30-40%-nak meg kell
maradni, akkor a december 31-ig nem ezzel a tablazattal fogunk elszamolni, hanem ennek egy
kevesebb reszevel.

Dr. Regenyi Tamas: A koltsegvetesi tablazat igy nez ki. Az elnokseg munkatablazatai tartalmaztak a
reszletes szamftasokat, amelyek lebontottak nem csak evre, hanem honapokra is a kiadasokat 2014.
majusig. Minden tetelnel meghatarozasra kerult, mi az, ami at kell, hogy foiyjon 2014-re. Mihaly
Tibor ur kerdesere valaszolok. A csokkenteni javasolt tetel is sportagfejlesztes, amire korabban nem
allt rendelkezesre elegendd forras, ebbe tartozik az eszkozfejlesztes, a sportegeszsegugy, a
sportruhazat, vagy a kiegeszftd juttatasok. Ez is mind sportagfejlesztes, legalabb 60 millio Ft.
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Ficsor Laszlo: Ket oldalrol eri az elnokseget tamadas. Az egyik, hogy miert nem fizet mindent a
szovetseg a valogatott kereteknel, a masik, hogy miert fizet mindent a szovetseg es miert a valogatott
keretekre kolti a penzt. Hosszu eveken keresztul nem voltak megfeielo feltetelek a valogatottak
szamara, amivel eredmenyt tudtak volna elerni. Nem volt megfeielo hatter. Nines gyuro, dietetikus,
orvosi hatter, pszichologus. A sportag megitelese a valogatottak eredmenyetol fijgg. Minden
teruleten nagyon le vagyunk amortizalodva. Evek hosszu soran felhalmozodott lemaradasok
potlasara szukseg van. Ha elobb-utobb nem tudunk felmutatni nemzetkozi eredmenyt, akkor
lehuzhatjuk a rolot, kikerulunk a tamogatott korbol.

Marmarosi Gyozo (Esztergomi Evezosok Hajos Egylete): Hajozasi szabalyzat elofrta, hogy, hogy 14.
ev alatti sportolo csak mentomellenyben ulhet a hajoba. Ez nem csak penzkerdes. Szervezesi keres is.
Az itthon kaphato mentomellenyek erre nem megfeleloek. Nagy tetelben megfeielo
mentomellenyeket kell keszfttetni, kulonben megszunik az utanpotlas. Minden klub kapjon annyi
mentomellenyt, ahany ieigazolt versenyzojuk van.

David Imre: Koszonjuk a tanacsot. Szavazast kerek Mihaly Tibor modositasi javaslatarol, miszerint 40
millio Ft-ot csoportosftsunk at a sportagfejlesztes eloiranyzatara.
Megallapftom, hogy 12 tartozkodas, 11 nem es 6 igen szavazattal a hatarozati javaslat elutasftva.

MESZ 2013.05.14/8. sz. kozgyulesi hatarazat
A kozgyules 6 igen, 11 nem szavazattal, 12 tartozkodas meilett Mihaly Tibor indftvanyat,
miszerint a valogatott keretekkel kapcsolatos szakmai feladatokbol 40 millio Ft keriiljon
atcsoportosftasra a sportagfejlesztes eloiranyzatba, elutasftotta.

Tarjan Tamas (Budapest Evezos Egyesiilet): Nem vagyunk hatarozatkepesek.

David Imre: Mandatumellenorzest kerek: 32-en vagyunk. Szavazast kerek a 2013. evi penzugyi es
szakmai terv elfogadasarol.
Megallapftom, hogy 25 igen, 6 tartozkodas es 1 nem szavazat erkezett. Az alapszabaly ellenorzese
utan eredmenyt hirdetiink. Amennyiben nem sikerul elfogadni, rendkivuli kozgyulesre kerul sor.

Dani Zsolt (Szegedi Vfzisport Egyesulet): Van-e alelnoke a szovetsegnek?

Dr. Regenyi Tamas: A szovetseg alelnokeit az elnoksegi tagok kozul az elnokseg valasztja meg. Meg
nem tortent meg a tisztujitas ota. Az elso elnoksegi ulesen a feladatmegosztast vitatta meg az
elnokseg, a valasztas a kovetkezo ulesen lehetseges.

Dani Zsolt (Szegedi Vi'zisport Egyesulet): Van-e hatarido?

Dr. Regenyi Tamas: Nem huzhato el, hamarosan valasztani fog az elnokseg, mert az alelnokoknek
helyettesftesi funkcioja is van.

David Imre: Az alapszabaly ertelmeben a szavazati joggal rendelkezok tobb mint a felenek kell jelen
lennie, de nines jelen tobb mint a fele, igy a kozgyules hatarozatkeptelenne valt, igy nem kerult
elfogadasra a 2013. evi penzugyi es szakmai terv. Hatarozatkeptelenne valt a kozgyules. Rendkivuli
kozgyules kereteben kell a kerdesre visszaterni. Koszonom az egyuttmukodest. Mivel az egyebek
kozott tovabbi kerdes nines, a kozgyulest 18.15-kor berekesztem.

Tarjan Tamas MolnarNandor Mihaly Tibor
jegyzokonyv hitelesfto jegyzokonyv hitelesito jegyzokonyv hitelesfto



Budapest, 2013. majus 14.
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