
J E G Y Z O K O N Y V ,

mely felvetetett a Magyar Evezos Szovetseg (MESZ) 2013. evi rendkfvuli kozgyulesen, 2013. junius 18-
an, kedden 15 orakor a Magyar Sport Haza (1146. Budapest, Istvanmezei ut 1-3) foldszinti termeben.

Dr. Regenyi Jamas: Koszb'ntom a megjelenteket. A 2013. aprilis 6 - majus 14-i kozgyules
hatarozatkeptelenseg miatt nem tudta befejezni a feladatat, az utolso napirendi pont targyalasat
nem tudta a kozgyules hatarozattal lezarni, igy rendkfvuli kozgyules kerult osszehivasra. A meghfvok
30 nappal korabban kikuldesre kerultek.
Megallapttom, hogy a kozgyules osszehlvasa szabalyos volt. A mandatumvizsgalo bizottsag a
korabbi kozgyules ota valtozatlan osszetetelben folytatja a munkajat. Megkerem Pal Tibort a jelenlegi
szavazati allapot ismertetesere.

Pal Tibor (MESZ mandatumvizsgalo bizottsagvezeto): Osszesen 64 MESZ mandatum kerult
megallapitasra a kozgyules elott, ebbol 33 mandatum jelenlete szukseges ahhoz, hogy
hatarozatkepes legyen a kozgyules. 18 szavazolap kerult kiosztasra.

Dr. Regenyi Tamas: A kozgyules nem hatarozatkepes. A MESZ alapszabalya, illetve a meghfvoban tett
azonos utalas szerint, ha a kozgyules eredeti idopontjaban a megjelentek szambavetele utan nem
minosul hatarozatkepesnek, egy ora varakozasi ido utan, a jelenlevok szambavetelet es annak
jegyzokonyvben torteno rogzfteset kovetoen, megismetelt kozgyulest kell tartani. A megismetelt
kozgyules a megjelentek szamara tekintet nelkul hatarozatkepes (Alapszabaly VII. 14.§ (2). A
megismetelt kozgyulest 16:00 orakor elkezdjuk.

2013. junius 18. 16:00

Pal Tibor (MESZ mandatumvizsgalo bizottsagvezeto): 21 mandatum kerult kiosztasra, azaz van jelen.
Ha esetleges tavozas miatt a jelenlevo szavazasra jogosult kepviselok szama csokken ido kozben, az
most nem erinti a kozgyules hatarozatkepesseget.

Dr. Regenyi Tamas:
Megallapitom, hogy a MESZ 2013.06.18-ra osszehivott kozgyulesen megismetlesere kerul sor. 21
mandatum van jelen. Az alapszabaly alapjan a megismetelt kozgyules a jelenlevo mandatumok
szamatol fuggetlenul hatarozatkepes. A kozgyules szerveinek megvalasztasa kovetkezik.

Szanto Eva (fotitkar): Hollo Viktoriat javaslom jegyzokonyvvezetonek, aki hangfelvetel alapjan keszfti
el a jegyzokonyvet.

Dr. Regenyi Tamas: Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy egyhanguan 21 igen, 0 tartozkodas es 0 nem szavazattal Hollo Viktoriat
megvalasztotta a kozgyules jegyzokonyvvezetonek.

MESZ 2013.06.18/1. sz. kozgyiilesi hatarozat
A kozgyules egyhanguan 21 igen szavazattal megvalasztotta Hollo Viktoriat a kozgyules
jegyzokonyvvezetdjenek.

Szanto Eva (megbfzott fotitkar): Szavazatszamlalo Bizottsag tagjainak javaslom Pickermann Zsolt es
Herkules Janos urakat.
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Dr. Regenyi Tamas: Van-e a kozgyulesnek mas javaslata? Nines. Szavazasra teszem fel a kerdest.
Megallapitom, hogy a kdzgyules egyhanguan megszavazta a Szavazatszamlalo Bizottsag tagjainak
Pickermann Zsolt es Herkules Janos urakat.

MESZ 2013.06.18/2. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyuies egyhanguan elfogadta a Szavazatszamlalo Bizottsag tagjainak Pickermann Zsolt es
Herkules Janos urakat.

Szanto Eva (megbizott fotitkar): Jegyzokonyv hitelesitonek javaslom Tarjan Tamas es Mihaly Tibor
urakat.

Dr. Regenyi Tamas: Van-e a kozgyulesnek mas javaslata Jegyzokonyv hitelesftore? Nines. Szavazasra
teszem fel a kerdest, kerem egy szavazassal fogadjuk el a szemelyeket.
Megallapitom, hogy a kdzgyules egyhanguan 21 igen, 0 tartozkodas es 0 nem szavazattal
elfogadta Mihaly Tibort es Tarjan Tamast a Jegyzokonyv hitelesitojenek.

MESZ 2013.06.18/3. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyuies egyhanguan elfogadta Mihaly Tibort es Tarjan Tamast a Jegyzokonyv hitelesitojenek.

Dr. Regenyi Tamas: Van-e a kozgyulesnek javaslata ievezeto elnoknek? Nines. Az alapszabaly
ertelmeben a kozgyulest szovetseg elnoke, mint Ievezeto elnok vezeti. Szavazasra teszem fel. Kerem
a kozgyulest, hogy az elfogadast a szavazolapok felemelesevel jelezze.
Megallapitom, hogy a kdzgyules egyhangu szavazassal elfogadta Ievezeto elnoknek Dr. Regenyi
Tamast.

MESZ 2013.06.18/4. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyuies egyhanguan elfogadta Dr. Regenyi Tamas urat Ievezeto elnoknek.

Dr. Regenyi Tamas: A napirend elfogadasa kovetkezik. A rendkivuli kozgyulesre az elnokseg altal
eloterjesztett napirend:

1. A 2013. evi penzugyi es szakmai terv elfogadasa

Van-e a kozgyulesnek a napirendre mas javaslata, vagy kerdese? Nines.
A napirend elfogadasat hatarozathozatalra bocsatom. Aki elfogadja az napirendi javaslatot, kerem a
szavazolapok felemelesevel jelezze. 21 igen, 0 nem, 0 tartozkodas.
Megallapftom, hogy 21 igen, 0 nem, 0 tartozkodas mellett a rendkivuli kdzgyules a napirendet
elfogadta.

MESZ 2013.06.18/5. sz. kozgyulesi hatarozat
A rendkivuli kozgyuies 21 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartozkodas mellett, egyhanguan elfogadta az
alabbi napirendet.

1. A 2013. evi penzugyi es szakmai terv elfogadasa

Dr. Regenyi Tamas: A napirendek targyalasa kovetkezik.

1. napirendi pont: A 2013. evi penzuRyi es szakmai terv elfogadasa
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Dr. Regenyi Tamas: Kikuldesre kerult az eldterjesztett 2013. evi terv, a honlapon is megtalalhato. Az
elo'zd kozgyulesen elhangzott javaslatok beepitesre kerultek a mostani eldterjesztesbe. A javaslatok a
penzugyi terv fdosszeget nem valtoztattak meg. Szierer Janos javaslata szerint a kiao'asi oldalon a
muhelytamogatas koreben a nemzetkozi versenyek szervezesebdl szarmazo bevetel terhere
eredmenyessegi visszaterites 16 millio forint ugy modosult, 8 millio forint eredmenyessegi
visszateritesre, a fennmarado resz a nemzetkozi eredmenyesseg fejlesztesere fordftando. Mihaly
Tibor javasolta, hogy a valogatott kerettel kapcsolatos sportszakmai feladatokbol 40 millio forint
keruljon atcsoportositasra fejlesztesi celu feladatokra. Ezert a valogatott kerettel kapcsolatos
sportszakmai feladatok osszege 156 millio Ft-rol 118 millio Ft-ra valtozott. A beruhazasok es a
sportegeszsegugy atkerult a sportagfejlesztesbe. A bevetelek eseteben a tablazatot kulon bontottuk.
A Sport XXI., Heraklesz tamogatassal marcius 31-ig kell elszamolni. A harmadik javaslat a 2014. evre
athuzodojeladatok elkulonftese. A terv ezeket a feladatokat is tartalmazta. A 2014. evi I. felevi
feladatokra jelentos tartaiekkepzes formajaban szerepeltesse. Oka: a bevetelek kozott felsorolt
sportagfejlesztesi tamogatas felhasznalasi ciklusa atnyulik 6 honappal 2014. evre. Az eloterjesztesbe
kerult uj sor a tartalekot mutatja, ami 117 millio Ft. A szurke oszlop mutatja a 2013. evben tervezett
felhasznalhato osszegeket. Kerdesek kovetkeznek az eloterjesztessel kapcsolatban.

Tarjan Tamas (Budapest Evezos Egylet): Nem vilagos a tablazatban, hogy kell ertelmezni a 2013. evi
es a 2014-re athuzodo terveket. A valogatott keretekkel kapcsolatos feladatoknal, ha osszeadom a
ket oszlopot, az majdnem 200 millio Ft.

Dr. Regenyi Tamas: A valogatott keretekkel kapcsolatosan 118 millio Ft -ot tartalmaz a terv. Ez
osszeg mar tartalmazza a 2014. evre athuzodo feladatokat is: peldaul a tavaszi edzotaborokat,
valamint a 2014. ev I. felevi hazai rendezesu es nemzetkozi versenyeket is. Szegedi verseny, meleg
vizi edzotabor, ezek 2014. ev elejen kerulnek megrendezesre. A keres szerint elkuionitesre kerult a
ket resz, a masik oszlopban az szerepel ebbo'l 92 millio Ft, ami 2013. ev vegig hasznalhato fel. Tehat a
ket osszeg nem osszeadando, a nagyobbik osszeg magaban foglalja a kisebbiket.

Lenard imre (Regatta Club Soroksar): Fogyatekosok sportjara, illetve sportmarketingre a terv 6,4
millio illetve 7 millio Ft. Errdl szeretnek hallani par szot, hogy ezek az osszegek mit tartalmaznak.

Dr. Regenyi Tamas: Mind a ket teriilet kozponti feladat. A fogyatekos sportolokkal osszefuggo
tamogatas, eszkozok, orvosi hatter, felszerelesek, versenyekre juttatas van benne. A sportmarketing
kiadasok tartalma eszkoz-fejlesztes, szolgaltatasvasarias es human eroforras. A kommunikacio
teruletre kulso szakember igenybevetelet javasoljuk.

Lenard Imre (Regatta Club Soroksar): Palyazat lesz kiirva? A kiemelt sportagak koze tartozashoz
merten kell a sportmarketingen es a kommunikacion dolgozni. Nagyon komolyan meg kell jelenni
mindenhol. Ne bfzzuk amatorokre, profi sportujsagiro keil, ha nem vegzi jol, akkor uj kell.

Dr. Regenyi Tamas: Minden feladatra a MESZ szeretne palyazatot hirdetni. Kommunikacio teruletre
mar van jelolt, Szego Tibor ur szemeiyeben.

Szierer Janos (Szegedi VE): Sportagfejlesztesnel a muhelytamogatas es az eredmenyessegi
visszaterites annyi, mint a beveteli oldalon a versenyszervezesi hozzajarulas.

Dr. Regenyi Tamas: A muhelyek tervezett kulonbozd formaju tamogatasa 65 millio Ft. 9 millio Ft a
MOB tamogatasi szerzddes kereteben a versenysport-elsport muhelytamogatasara. A fennmarado
reszre a terv a 260 millio Ft varhato sportagfejlesztesi tamogatas kereteben, a tamogatas felosztasara
vonatkozo miniszteriumi dontes fuggvenyeben.
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Szierer Janos (Szegedi VE): Van mar elkepzeies a felosztasrol? Felosztasi parameterekrol (szorzo,
szazalek), egy ifi VB arany mennyit er, egy felnott VB arany mennyit er?

Dr. Regenyi Tamas: A tobbletelosztas lehetosege a korabbiakhoz kepest uj elem, mert eddig ilyen
tamogatasra nem nyflt alkalom. A legfontosabb szempontok alapjan keli kidolgozni es a kialakftott
parameterek alapjan lehet differencial™. Utana a rendszer folyamatosan csiszolni keil a tapasztalatok
aiapjan. Javasolt egy reszet normatfv alapon, egyenlo osszegben. A tovabbi reszet az egyes szakmai
teruletekre, versenysport, utanpotias, adaptiv, egyetemi es diaksport, stb. az egyesuletek palyazata
alapjan aranyosan. Az adott teriJleten melyik egyesulet milyen aranyban vesz reszt. Az elnokseg
szeretne az egyesuletek erre vonatkozd velemenyet megismerni mihelyst a tamogatas osszege ismert
es rendelkezesre all. Szempontok lesznek meghatarozva. Elsosorban a letszamot is figyelembe kell
venni. Tovabba fontos, hogy minel nagyobb kor reszesulhessen a tamogatasbol. A MOB es az
miniszterium a felhasznalasra vonatkozo elvarasanak is meg kell felelni, ami most meg nem ismert. Ez
a tanuloev az uj sportagfejlesztesi tamogatas szempontjabol.

Lenard Imre (Regatta Club Soroksar): Uj klubok letrejotte nem a sportagfejleszteshez tartozik? Uj
varosokat, uj telepuleseket kell bekapcsolni az evezesbe.

Dr. Regenyi Tamas: Koszonom ezt a kerdest. A szovetseg hosszu tavu fennmaradasa azon all vagy
bukik, azaz legyen a fennmaradashoz megfelelo bevetele, hogy mennyire kepes fejlodni a mostani
allapotrol. Mind a szponzori tamogatasok, mind az allami tamogatasok a fejlodes fuggvenye. A
fejlodes nemzetkozi eredmenyessegben es sportagi letszamban kerul ertekelesre evente. A sportagi
letszam noveles ket terulete a versenysport es a szabadido sport, es ket formaban tud
megnyilvanulni: egyesuleten beluli letszamnovekedes, illetve uj egyesuletek bekapcsolasa. Minden
sportagfejlesztesre kapott tamogatast ezeknek a celoknak az erdekeben kell hasznositani. Ezen belul
legyen kello motivacio arra is, hogy uj egyesuletek johessenek letre. Denk Andras ur, a MESZ
Budapesti regionalis szovetsegenek az elnoke, altal feltett korabbi kerdesre is ennel a pontnal
szeretnek valaszt adni. A tagegyesuletektol szarmazo tagdijbevetel egy reszet a regionalis szovetseg
kaphatja meg a szovetseg korabbi kozgyulesenek hatarozata ertelmeben. Ezaltal a teruleti szovetseg
is erdekeltte valik uj klubok letrehozasanak elomozditasa teren.

Dani Zsolt (Szegedi VE): J6I ertem-e az elhangzottakat? Ha 16 milliot fizetunk be, ebbol 8 millio kerul
visszafizetesre, amikor a szovetseg hozzajut a tamogatashoz? A masik 8 millio eredmeny alapjan?

Dr. Regenyi Tamas: A befizetett hozzajarulas teijes osszege eredmenyessegi alapon kerul
visszateritesre, ha teljesitik a szovetsegi kapitany .altal megfogalmazott eredmenyt. Ha az elert
eredmeny nem eri el ezt a szintet, akkor a szovetsegi kapitany altal kidolgozott tablazat mutatja meg,
hogy. az elert eredmeny alapjan kinek es milyen esetben mekkora aranyos resz kerulhet
visszateritesre. Ha van eredmeny, akkor 100 % kerul visszateritesre. Ha a celkituzeshez kepest eltero
az eredmeny, akkor a visszateritesre becsult osszeg 8 millio Ft. A tovabbi 8 millio Ft ujraelosztas
alapjan verseny-sportagfejlesztesre.

Dani Zsolt (Szegedi VE): Ugyan az kaphatja vissza, mint aki megelolegezte a koltsegeket?

Dr. Regenyi Tamas: A mostani terv mar egy reszletesebb, ahhoz kepest, amirol az elozo kozgyulesen
szoba kerult. Erre var a szakmai vezeto tovabbi javaslatokat.

Szierer Janos (Szegedi VE): Tobbet is kaphat vissza valaki, mint amennyit befizetett? •
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Dr. Regenyi Tamas: Elkepzeiheto, hogy tobbet kap vissza valaki, vagy eredmenyessegi alapon nem
kerul visszateritesre. Ez egy feltetelezett 8 millio. Az elosztasa meg nem dolt el. Lehet erre is
javaslatot tenni. Szempont, hogy a versenysport teruleten maradjon.

Dani Zsolt (Szegedi VE): Miert van erre sziJkseg?

Szanto Eva (megbfzott fotitkar): Ez egy felreertes. Nem ugyanaz a penz kerul visszateritesre. Az
eredmenyesseg alapjan egy masik forrasbol jut az erintett egyesiiletekhez tamogatas. A
hozzajarulaskent befizetett osszeg az adott nemzetkozi versenyen torteno reszveteli kiadasok egy
reszet fedezi. Igy tehat az az adott versenyzore forditodik. A nemzetkozi versenyeken valo
reszvetelhez szukseges likviditas biztosftasa a eel. likviditasmenedzsment. Az adott egyesulet adott
versenyzojere lesz felhasznalva az adott nemzetkozi versenyen. Az egyesuletek koreben
osszessegeben 65 milliot kerulhet juttatasra kulonbozo jogcimeken a nemzetkozi versenyzesi
hozzajarulaskent befizetett 16 millio Ft-tal szemben. Szempontrendszer kialakuloban van. Az is
szempont, ha nemzetkozi versenyen indul az egyesulet versenyzo'je, vagy valogatott versenyzoje van.
Azoknak jut nagyobb aranyban, ahol tobb eredmenyes versenyzo van, vagy indulnak a haza
versenyeken egyaltalan. Hany versenyzot nevel, hany sportoloval foglalkozik. Vagy akik kivivtak
egyaltalan, hogy nemzetkozi versenyen indulhassanak. Annyi bolcsesseget el lehet varni a
szovetsegtol, hogy amikor a muhelytamogatas elveit meghatarozza, ezeket markansan figyelembe
veszi.

Dani Zsolt (Szegedi VE): Sok a 16 millio Ft befizetes. A tobbi visszakapott tamogatas pedig celzott
tamogatas.

Maramarosi Gyozo (Esztergomi Evezosok Hajos Egylete): Szeretnek segiteni, elmagyarazni. A
befizetett osszeg az hozzajarulas. Abbol, hogy maradna meg 8 millio, hiszen a teljes osszeg is csak a
nemzetkozi versenyzes egy reszehez jarul hozza. Viszont lesz kesobb 65 millio forint, amibdl a
szovetseg meghatarozza, hogy mennyit er egy aranyerem, egy eziist, egy bronz. Fuggetlenul attol,
hogy mennyit fizetett be.

Szanto Eva {megbfzott fotitkar): Ez a terv sokkal kedvezobb, ha csak a tavaly evvel hasonlftjuk ossze,
ahol a muhelytamogatasbol a nemzetkozi versenyek logisztikai koltseget is finanszfrozni kellett, most
szo sines ilyesmirol, sot a kiosztasra kerulo tamogatas tobbszorose a tavalyinak, es a befizetendo
osszeg kevesebb. Valoszfnuleg a befizetendo hozzajarulas sem lesz 16 millio Ft, valoszinuleg kevesebb
lesz ez az osszeg. A tervezett valogatott keret letszamhoz lett kalkulalva. Ez egy segitseg a klubok
reszere. Mert senki sem mondja, hogy visszateritesbol csak a nemzetkozi versenyzest lehet
finanszirozni. Lehet felkeszulesre, edzokre, klubfenntartasra isfordftani. Osszessegeben tobb marad a
kluboknal a tavalyi evhez kepest.

Szierer Janos (Szegedi VE): Mi van, ha nem lesz rendkivuli tamogatas? Van e B terv?

Dr. Regenyi Tamas: A koltsegvetes terv azt tartalmazza, ha valtozik a bevetel, akkor kiadasi oldalnak
is aranyosan valtoznia kell. Ha tobb lesz, azt aranyosan fel lehet osztani. Ha kevesebb lesz, akkor
aranyosan kevesebb a kiadas. Egyensulyban kell, hogy alljon. A fotitkar feladata, hogy figyelje es
biztosftsa, hogy a szovetseg ne koltson tobbet, mint ami bejon. Allami es nem allami bevetelek
vannak. Ami nem allami tamogatasbol szarmazo bevetel, azt meg kell varni, es az altala finanszirozott
tervezett kiadast el sem lehet addig kolteni, amig a bevetel meg nem erkezik. Az allami tamogatasbol
szarmazo bevetel eseteben a szerzodes megkotese is eleg.

Szierer Janos (Szegedi VE): Van e mar alafrt szerzodes?
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Dr. Regenyi Tamas: Alairt tamogatasi szerzodes csak az adossagkonszolidaciora van. A koltsegvetes
terv, nevebol fakadoan csak tervezet, termeszetes modon nem azzal a bevetellel kalkulalhat, amire
vagy mar rendelkezesre all, vagy amire irasos kotelezettseg vallalas keruit kibocsatasra. Mindazon
varhato bevetelt figyelembe veszi, amire megalapozottan szamitani lehet. Ahogy idokozben alakul,
ugy kell aktualizalni. Azt a garanciat kell magaban hordoznia, hogy az egyensuly es az aranyok
fennmaradnak. Ujra hiany ne kepzodjon.

Szierer Janos (Szegedi VE): Hallottatok-e a rendkivuli allami tamogatas jeleniegi helyzeterol?

Dr. Regenyi Tamas: A sportagfejlesztessel kapcsolatos allami tamogatasokat elvileg 2-3 heten beliil
kormanyQIesen el fogjak db'nteni. Kozponti programok (MOB, TF) kikerulhetnek az elozetesen a sajto
utjan is kommunikalt 15 milliard forintos tervbol. A merteke is valtozhat. Sportagankent 10-20%
elteres lehet az eredeti tervekhez kepest.

Szierer Janos (Szegedi VE): Mi a realitas a kifizetesek idopontjara?

Dr. Regenyi Tamas: A tajekoztatas alapjan a kifizetes szeptemberben varhato mind a 16 sportagnak.

Tarjan Tamas (Budapest EE): A program megvalositasahoz az elnokseg felhatalmazast ker a
kozgyulestol a MOB eloleg, a bankszamla hitel, a szallitokkal szembeni fizetesi feltetelek kapcsan.
Milyen merteku hitelt szandekozik felvenni a szovetseg?

Dr. Regenyi Tamas: Marciusban tervben volt a hitelfelvetel. Mar akkor hallani lehetett, hogy a
juniusra jelzett sportagfejlesztesi tamogatas szeptemberre huzodik. Addig is biztositani kell a
szovetseg mukodeset. Erre harom fele finanszfrozasi terv keruit kialakitasra. MOB eloleg
igenybevetele. Feltetel az elozo evi tamogatasok elszamolasa. A MOB 10 millio Ft elolegre adott
lehetoseget. Az elszamolas csuszasa esetere 10 millio Ft bankhitelt tervezett igenybe venni az
elnokseg, amire a 2012. evi kozgyulesen felhatalmazast adott a kozgyules. Ket bankkal targyalt a
szovetseg, a penzintezeteknek jelentosen megszigorodott a hitelnyujtasi es kockazat felmeresi
felteteluk. Az uj feltetelek miatt egyik bankkal sem tudott a szovetseg hitelszerzodesre lehetoseget
szerezni. A tamogatasok megerkezeseig likviditas fenntartasra csak a MOB altal igert eloleg es
szponzori tamogatas johet szamftasba. Harom tamogatasi szerzodes (MOB, Heraklesz, SportXXI) egy
honapon belul varhatoan alairasra kerul. Osszesen 68 millio Ft-ot tartalmaz, ami biztositani tudja a
mukodest szeptemberig. Ha egy penzintezet nyitott lenne ra, lehet, hogy maximum 10 millio Ft hitelt
igenybe venne a szovetseg, erre ma realis esely nines.

Tarjan Tamas (Budapest EE): Fejezetek kozott atcsoportosftas lehetseges elnoksegi hatarozattal.
Mekkora osszegrol van ez esetben szo?

Dr. Regenyi Tamas: Az atcsoportosftas mertekerol elnoksegi hatarozat szuletik. Amennyiben erre sor
kerul, az a weboldalon azonnal nyilvanossagra hozatalra kerul.

Tarjan Tamas (Budapest EE): Ha lehet keso'bb valtoztatni, akkor kesobb barmikor at lehet frni?

Dr. Regenyi Tamas: Ha nem lehetne valtoztatni, akkor az a mukodest akadalyozza. A terv elfogadasa
nem azt jelenti, hogy nem lehet megvaltoztatni, hanem, hogy az evkozi valtoztatasrol es az ev vegi
teljesulesrol be kell szamolni. Azt is lehetne, hogy minden valtozasnal osszehfvjuk a kozgyulest.
Nyilvan a valtoztatas is a kozosseg erdeket szolgalja. Azt lehet garantalni, hogy transzparensen kell
tortennie az esetleges atcsoportosftasnak, mindig indoklassal. Ha nagyobb elteres lenne, akkor az
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einoksegi hatarozat mellett kozze kell tenni. Korabbt evekkel osszehasonh'tva a tervhez kepest mindig
oriasi kulonbsegek voltak. Ez mar elore lepes az eddigiekhez kepest. Ebben az evben szeretnenk, ha a
valtozast mar ev kozben nyomon lehetne kovetni. Ev vegen kell ertekelni.

Dani Zsolt (Szegedi VE): A szovetsegi kapitany elvarasa, ami a felkeszulesi programban szerepel mas,
mint a visszafizetesekhez hasznalatos eivaras. Nines osszhangban. Ha adott csapat eseteben a januari
tervben a realitas a 8-10. hely, es a teljes visszateriteshez donto's eredmeny keil, akkor ellentmondas
van. Ahhoz, hogy 4-6 evente kinojon egy kiugro eredmeny, ahhoz foiyamatos munkara van szukseg.
Ha valaki felkeszit egy csapatot es eler egy B dontos eleje-kozepe eredmenyt, az nem jelenti, hogy
nem erdemelne meg ugyan azt a tamogatast, mint aki mar elorebb tart.

Dr. Regenyi Tamas: Ev elejen a kapitany altal eloterjesztett programnak tobb elvaranak kellett
megfelelnie. Tukroznie kellett a sportagban mutatkozo potencialt es az elszantsagot arra, hogy
eredmenyek teren is elore akarunk lepni. Be kellett mutatni, hogy sportag egyerteimu fejlodesben
erdekelt es olimpiai kvalifikaciokat tervez. A tervben szeles tol-ig hatarok szerepeltek. Ennel
eredmeny-orientaltabb tervre volt szukseg. Azota eltelt koriJlbelul 6 honap alatt a kapitany ertekelte
az elmult idoszakot, jobban latja mi a realis celkituzes egy adott csapat szamara. Ehhez kapcsolodik a
visszaterftesi terv, aminek kialakitasahoz az elnokseg nem kfvant allast foglalni. Lathatoan ket jol
elkulonuld nemzetkozi eredmeny van. Van, aki B dontos, vagy eppen lemarad a dontorol, vagy 12.
helyen vegez, de egyutt van a nemzetkozi mezonnyel. A masik, aki 20 masodperccel van lemaradva a
nemzetkozi mezo'nyhoz kepest. Ezt a kettot jol el kell tudunk valasztani a visszaterftesek
szempontjabol. dr. Simon Gabor alelnok ur javasolta, hogy a kapitany csapatra szabott elvarasokat
keszftsen a jelenlegi altalanos elvarasok helyett. Ez szakmai munka, szakmai kerdes a csapatonkent
differencial teljesftmeny eivaras. Kinel meddig terjed a 100%, az 50%, vagy a 25%-os visszateri'tes.

Rapcsak Karoly (Vac VEC): Van olyan csapat, ahol nem fog azonnal megterulni a befektetett munka,
benzin, utazas kolteseg. Ezert az a 8 millio, ha nem talalunk jobb helyet, ezekhez a klubokhoz keruljon
vissza. Kaptunk fgeretet a penzre januarban, eltelik az ev, be kellett fektetni, a klubok eladosodnak.

Dr. Regenyi Tamas: Nem csak a 8 millio forintot visszajuttatasa a eel az eredmenyert dolgozo
kluboknak. A tervben a valogatott kerettel kapcsolatosan a szokasos osztondijakon felul szerepel
edzok es sportolok reszere anyagi juttatas. A legjobb versenyzoket komoly tamogatasban szeretnenk
reszesfteni. Ahhoz, hogy ez a program is elinduljon, a tamogatasnak meg kell erkeznie. Kifejezett
problema sportagunkban, hogy a foiskola elvegzese utan altalanos egzisztencialis hatter biztositasa
miatt kerul a sportintenzitas hatterbe, amellyel a legtehetsegesebb sportoloinkat is leveszi'thetjuk,
akikben lenne benne meg 8 ev nemzetkozi versenyzes, es lehet, hogy negy ev mulva ernenek fel a
csucsra. Ezen kfvan segiteni ez a program.

Dani Zsolt (Szegedi VE): Letesftmenygazdalkodas 30 millio Ft, mit tartalmaz?

Dr. Regenyi Tamas: 10 millio Ft a bazissal kapcsolatban tervezett bevetel, es ebbol a bevetelbol
tervezi fedezni a Pesterzsebeti Telep fenntartasi koltseget, ami az uzemeltetes, a lecsokkentett
berleti dfj es a kozmuvek koltsegei, amelyek a 10 millio Ft-ba kell beleferjenek. Onkormanyzat fele az
osszes tartozas es a kotber kifizetesre kerult. Az egyeb sportletesftmenyek es infrastruktura
fejlesztes, 3 millio Ft, Ehhez tartoznak a jelenlegi versenypalyak, mint peldaul a Velencei tavi,
letesftmenyeinek fejlesztese. Azok a helyszfnek, ahol a legtobb verseny kerul megrendezesre. Amfg
nem epul meg egy uj, nemzetkozi versenypalya Budapest kornyeken, ezeken a helyszineken kell
versenyeket rendezni, szeretne a szovetseg szinvonalasabb koriilmenyek mellett. Csak a
sportagfejlesztesi tamogatas megerkezese eseten valosithato meg. A Romai parti letesi'tmenyek
eseteben az evezos sportag szabadidos es turisztikai bazis letesitmenyek fejlesztese a eel. A
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sportagfejlesztesi tamogatas sportagak kozotti tamogatas elosztasakor az svezos sportagra
potencialis szabadidosportagkent is tekintettek es szamftanak arra a viziturazas teren komoly
tomegeket megmozgatni kepes. Ennek a fejlesztesi programnak a terve 7 millio Ft. A hosszu tavu
strategiai tervben nem csak nemzetkozi versenypalya, hanem annak kornyeken egy onallo, sportagi
kozponti bazis szerepel. Sajat letesitmeny. Erre az egyik lehetoseg, a Pesterzsebeti Telep felkeszitese,
szinvonalanak emelese. A tervben 10 millio Ft. Osszesen a negy letesitmeny terulet 30 millio Ft.

Dani Zsolt (Szegedi VE): Ha meg bizonytalan a kozponti bazis helyszine, addig is a valogatottak a
klubokban keszulnek, ezert lenne helye a kluboknal. Nincs-e palyazati lehetoseg?

Dr. Regenyi Tamas: Minden teruleten fejlesztesekre van szukseg. Ugy a klubok telephelyei eseteben,
mint a Kozponti bazis eseteben. Szukseg lesz olyan bazisra, ahol a szovetsegi eszkozpark es
hajotarolas megoldott. A kapitany javasolta, hogy a kozponti telephelyen legaiabb oltozo- zuhanyzo-
lakoszobak es raktarhelyseg fejlesztes is valosuljon meg. A klubok tamogatasi igenyeire a
muhelytamogatas fejezet biztosit forras. A felhasznalas koret a leheto legtagabbra szeretnek
szelesiteni, hogy minden erintett korlat nelkul donthesse el, hogy milyen celra fogja hasznosftani.
Ehhez szukseges elobb megismerni a sportagfejlesztesi szerzodes reszleteit, hogy a tamogatas
kereteben milyen celok es milyen aranyban keruinek tamogatasra.

Lenard Imre (Regatta Club Soroksar): Sajnps nines egy MOL szintu szponzorunk. Varunk az allami 260
millio Ft-ra. A fogyatekos teruleten mi is tervezunk palyazni forrasokra. A koltsegvetes terv
elfogadasat tamogatom.

Dr. Regenyi Tamas: Ha nines tobb kerdes, szavazasra teszem fel a napirendi ponthoz kapcsolodo
szovetseg 2013-as szakmai es penzugyi tervet.

Megallapitom, hogy a kozgyules 17 igen, 2 tartozkodas mellett es 0 nem szavazattal elfogadta a
szovetseg 2013. evi szakmai es penzugyi tervet.

MESZ2013.06.18/6. sz. kozgyulesi hatarozat
A kozgyules 17 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartozkodas mellett jovahagyta a Magyar Evezos
Szovetseg eloterjesztes szerinti 2013. evi penzugyi es szakmai tervet.

Dr. Regenyi Tamas: Megallapitom, hogy a kozgyules a napirendeket megtargyalta. Koszonom
mindenkinek a reszvetelt, az ulest berekesztem 18.13-kor.

Budapest, 2013. junius 18.

Dr. Regenyi Tamas
elnok
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