JEGYZŐKÖNYV
A Magyar Kerékpáros Szövetségének (MKSZ) rendes éves
KÖZGYŰLÉSE
HungExpo 25. épület - 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
2017. május 31., szerda 15:00 óra (megismételt: 15:30 óra)
MEGNYITÁS
Sándor Benedek: Sziasztok. 15:00 van, a közgyűlés nem határozatképes, ugyanis csupán a 47 szavazó
tag tartózkodik a teremben. Ennek megfelelően a közgyűlés ülését nem kezdi meg, 15:30 órakor
kezdődik a megismételt közgyűlés, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Magyar Kerékpáros Szövetségének (MKSZ) megismételt rendes
éves KÖZGYŰLÉSE
HungExpo 25. épület - 1101 Budapest, Albertirsai út 10.
2017. május 31., szerda 15:30 óra
MEGNYITÁS
Sándor Benedek: Sziasztok. 15:30 van, a megismételt közgyűlést akkor ezennel elkezdjük, a
közgyűlést megnyitom. Kérem, hogy foglaljatok helyet.
Mindenkit sok szeretettel köszöntök a Magyar Kerékpáros Szövetség 2017. évi éves rendes
közgyűlésnek megismételt verziójában. Megkezdjük a munkát, igyekszünk nagyon gyorsak lenni,
rengeteg munka áll előttünk. Egyrészt, láttátok a napirendet, főleg beszámolóval kapcsolatos
elfogadások szerepelnek napirenden. 2017-es költségvetés, tisztújítás, alapszabály módosítás, úgyhogy
rengeteg munkánk van, és ennek most neki is kezdünk. Én tisztelettel köszöntöm közjegyző-helyettes
asszonyt a közgyűlésen, illetve minden segéderőt. A teremben a jogászok száma meghaladja a 10-et is,
úgyhogy, hogy remélem, hogy minden rendben lesz a mai nap.
Az első feladatom a határozatképesség megállapítása lenne, lett volna, de ezen most túl vagyunk. A
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképesek vagyunk. Én szeretnék kérni azért egy
jelzést, információt a regisztrációs pulttól, hogy most eben a pillanatban 15:35 perckor itt nálam az
órán, hány regisztrált tagunk van?
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47-es. Köszönöm szépen. Tehát, 47 beregisztrált taggal kezdjük meg a munkát a közgyűlésen.
1. NAPIRENDI PONT: közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
1. Levezető elnök választás: dr. Dámosy Bálint ügyvéd
Köszönöm, én nem fogom látni, nem látom, hogy mögém mit vetítünk ki, de remélem, hogy mindent
fogok tudni követni. Az 1. napirendi pontunk a közgyűlés tisztségviselőinek a megválasztása, és ezen
napirendi ponton belül a levezető elnökünk megválasztása az első feladatunk. Én élnék egy javaslattal
a tisztelt közgyűlés számára, Dr. Dámosy Bálint, mellettem ül, aki egyébként az elmúlt 6 hónapban a
Szövetség jogtanácsosi munkáit ellátta. Én őt szeretném javasolni a közgyűlésnek, hogy fogadjátok el
levezető elnöknek.
Férfi: Határozati többség. Meg kell állapítani.
Sándor Benedek: Így van. Minden határozati javaslatnál, minden határozathozatalnál meg fogjuk
állapítani, hogy hány szavazó tagunk van. Itt nem határozatképességet állapítunk meg, hiszen
határozatképességre való tekintet nélkül fogunk szavazni minden határozati pontnál, de akkor kérnék
most egy számot, hogy akkor hány tagunk van. Hagyta-e el valaki a közgyűlés helyszínét? Hédi?
Hédi: 47
Sándor Benedek, az MKSZ elnöke szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Sándor Benedek: Köszönöm szépen, tehát 42 taggal, 47-es, bocsánat, 47 taggal javaslom a tisztelt
közgyűlésnek elfogadásra és az I/2017/05.31-es közgyűlési határozat meghozatalát, miszerint, ugye a
közgyűlés megválasztja dr. Dámosy Bálintot levezető elnöknek. Kérem, hogy szavazzunk, aki
egyetért, tegye föl a szavazókártyáját. Köszönöm. Ellenpróba, aki nemmel szavaz? Ha tartózkodik?
Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Közgyűlés egyhangúlag dr. Dámosy Bálintot megválasztotta
levezető elnöknek, én ezzel át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen.
Sándor Benedek, az MKSZ elnöke megállapítja, hogy 47 szavazásra jogosult tag tartózkodik a
teremben, és kihirdeti az alábbi határozatot:
1/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
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A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással tartózkodása megszavazta dr.
Dámosy Bálintot levezető elnöknek

***
2. Jegyzőkönyvvezető választás: dr. Cserép Edit ügyvéd
dr. Dámosy Bálint, levezető elnök: Köszönöm szépen. Folytatnák akkor a tisztségviselők
megválasztásával. Következő napirendi pont a jegyzőkönyvvezető megválasztása.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
A határozati javaslat, hogy dr. Cserép Edit, ügyvéd vezesse a jegyzőkönyvet. Hédi kérnénk egy gyors
bemondást, hogy változott-e. 48. Igen, a határozat javaslat ki van vetítve. Szavazásra bocsátom a
javaslatot. Kérem, szavazzanak! Köszönjük. Nem-szavazat. Jó. tartózkodás. Rendben, akkor
egyhangú.
A levezető elnök megállapítja, hogy 48 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
2/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megszavazta dr. Cserép Editet
jegyzőkönyvvezetőnek.

***
3. Két tag jegyzőkönyvhitelesítő választás:
Jegyzőkönyv hitelesítőket szavazzuk meg. Lenne részünkről két javaslat: a Csömöri Sport és
Szabadidő-szervező Nonprofit Kft., képviseli Váli Flórián, illetve dr. Kovács Kristóf ügyvédet
javasolnánk.
Hédi: 49
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
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Levezető elnök: Köszönjük. Úgyhogy szavazásra bocsátanánk a jegyzőkönyv hitelesítők személyét.
Igen szavaztok: 48, Nem szavazat: 0. Tartózkodás: szintén 0, bocsánat 1 tartózkodás.
A levezető elnök megállapítja, hogy 49 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
3/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta Csömöri Sport Kft-t
(képviseli: Váli Flórián) és dr. Kovács Kristófot jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

***
4. Szavazatszámlálók választása
A szavazatszámlálókról hoznánk akkor határozatot. Két javaslat: Vizer Barnabás és Árvai Attila, ha
gyorsan jelentkeznének, hogy itt vannak-e. Akkor a tagság részéről kérnék egy javaslatot a második
szavazatszámláló személyére. Molnár Dénes javaslata érkezett. Akkor a határozati javaslat úgy fog
szólni, hogy szavazatszámlálónak a közgyűlés megszavazza a Vizer Barnabást és Molnár Dénes
urakat. Hédi?
Hédi: 49
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Levezető elnök: Akkor szavazásra bocsátom. Igen szavazatok: 48. Nem szavazatok: 0. Tartózkodás: 1.
Köszönjük.
A levezető elnök megállapítja, hogy 49 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
4/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 48 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással megszavazta Vizer Barnabást és
Molnár Dénes szavazatszámlálóknak

***
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A közgyűlés szabályainak ismertetése
Röviden ismertetném a közgyűlés ülésének szabályait. Ezt nem határozati formában fogjuk elfogadni,
de kérném a tagságot, hogy röviden hagyja jóvá egy nem hivatalos határozati formában majd:
A szavazás a szavazókártyák feltartásával történik, úgy az imént megválasztott szavazatszámlálók
megszámolják és összevetik az eredményt. Abban az esetben fogjuk elfogadni, ha egyezik a két
eredmény, amennyiben nem, akkor újra megszámolják. Úgyhogy, akkor kérnék, hogy meg kell
ismételni a szavazást. Aki elhagyja a termet, a regisztrációs pulton, ahol bejöttek, akkor le kell adni a
szavazókártyákat. A hölgyek rögzíteni fogják a terem elhagyásának az idejét és, amikor újra belépnek,
akkor szintén rögzíteni kell az időt, és akkor újra megkapják a szavazókártyákat. A működésképesség
fenntartása érdekében azt kérnénk, hogy egy napirendhez egy tag csak kettőször szóljon hozzá. Az
első hozzászólásnak az idejét nagyjából 2 percben korlátoznánk, a második hozzászólás meg – a kérés
az lenne, hogy - ne legyen több, mint 1 perc. A nem releváns hozzászólásokat, szóval, ami nem a
napirendhez tartozik, azt kérnénk mellőzni. Ezen szabályok nem betartása esetén figyelmeztetnék, és
ha ennek ellenére folytatódna a felszólalás, akkor sajnos meg kell vonnunk a szót. Jegyzőkönyvbe
foglaltan csak a mikrofonba lehet felszólalni. Kérném, hogy jelentkezzen, aki szeretne felszólalni. Oda
fogjuk irányítani a mikrofonokat, itt a szőke hölgy az asztal végén fogja a mikrofont odavinni, és a
kérés az lenne, hogy a felszólalást megelőzően az illető mondja el a nevét és a tagszervezetet, amelyet
képvisel.
A Közgyűlésen hangfelvétel történik, illetve még a jelöltállító bizottság kérést továbbítom, hogy a 9.
napirend lesz a tisztújítás, ami azt jelenti, hogy jelölteket, ugye jelölni tisztségviselőt, elnököt,
elnökségi tagot, szakmai alelnököt, illetve FB elnököt, FB tagokat a 8 napirendi pont végéig lehet. Én
fogok szólni megint a 8. napirend előtt, úgyhogy az lenne a kérés, hogy addig akkor mindenki adja le a
jelöltállító lapokon itt a Timinek, a Kristófnak adják le a jelöléseket és ezeket a 8. napirendi pont
befejezéséig tudjuk elfogadni.
2. NAPIRENDI PONT: Napirend elfogadása
Akkor a következő napirend a napirend elfogadása lesz. Héditől kérnék egy…
Hédi: 51
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
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Levezető elnök: 51 szavazatra jogosult tag van. Szavazásra bocsátom a 2. napirendet. Napirend
elfogadása. Kérem, hogy a szavazókártyák elfogadásával szavazzanak. Akkor az igeneket még egyszer
kérnénk. Nem szavazatok. Tartózkodás. Esetleg valaki nem szavazott?
Levezető elnök: Akkor ezt szerintem, ismételjük meg. Viszont akkor le kell számolni sajnos. Jó. Hédi,
akkor kérhetünk még egy számot? Még egy olyan kérésünk had legyen, hogy aki szavaz, az kérjük,
hogy üljön le ide, a két oldal egyikére. Szóval állva ne történjen szavazás, mert nagyon megzavarja a
szavazatszámlálókat. Sajnos meg kell ismételni, mert nem egyeznek a számok. Megvárjuk, amíg
mindenki leült. Hédi, akkor még egy számot hadd kérjünk!
Hédi: 54
A levezető elnök ismét szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Levezető elnök: 54, és akkor szavazásra bocsátjuk a napirendi pontok elfogadását. Szavazókártyák
feltartását, szóval igen szavazatok.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
5/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 54 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással megszavazta a közgyűlés alábbi
napirendjét:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. A napirend elfogadása
3. Az elnökség tevékenységéről szóló 2016. évi szakmai beszámoló ismertetése és
határozathozatal annak elfogadásáról
4. A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal annak elfogadásáról
5. Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
6. A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
7. A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli tv. szerinti pénzügyi
beszámoló, illetve könyvvizsgálói jelentés ismertetése és határozathozatal annak
elfogadásáról
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8. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és határozathozatal annak
elfogadásáról
9. Tisztújítás
10. Alapszabály módosítása

***
3. NAPIRENDI PONT: Az elnökség tevékenységéről szóló 2016-os évi szakmai beszámoló
ismertetése és határozathozatalának elfogadásáról.
Átadom a szót elnök úrnak.
Sándor Benedek: Köszönöm szépen. Szervusztok! Tisztelt Közgyűlés! Az elnökség tevékenyégéről
szóló szakmai beszámoló tekintetében határidőre a honlapon közzétettük az ilyenkor szükséges
szakmai beszámolókat és pénzügyi beszámolókat. Remélem, hogy ezt mindannyian tanulmányoztátok
reggel, délben, este. Röviden összefoglalnám ezeknek a beszámolóknak a tartalmát. Ha van kérdés,
akkor fogok válaszolni. Ugye, itt a napirend kapcsán 10, összesen 10 szakmai beszámolót készítet a
Szövetség, és ezeket elfogadta az Elnökség, és a tisztelt Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.
Ezek: KSF 5 szakmai beszámolót jelent, ebből pontosan 3 külön szakmai beszámoló készült. MOB
2016-os szakmai beszámoló szintén 2 darab ilyen beszámoló található meg készült és található meg a
honlapon. ORV beszámolóban 4 dokumentum született és az EYOF szakmai beszámoló 1
dokumentumban került összefoglalásra. Ezekben a szakmai beszámolókban részletesen képet adunk a
külön támogatási címek formájában kapott támogatások felhasználásról. Nagyon örömmel jelentem,
hogy itt a 2016-os különböző jogcímeken kapott állami támogatások felhasználási intenzitása, azaz
hogy hány forintot tudtunk ebből az elszámolásoknak megfelelően elkölteni egészen magas arányokat
értünk el. Köszönjük ebben a közreműködéseteket. Ez nagyon fontos, hogy lehetőleg a 100%-ot
megközelítő intenzitási aránnyal dolgozzunk az állami támogatások felhasználásánál. Ugye, a KSF
felhasználását tekintve később még majd fogok részletesebb számokkal is szolgálni. Ott majdnem
100%-is intenzitási felhasználás történt, és az EMMI felé beadott szakmai programok majdnem
mindegyike maradéktalanul meg tudott valósulni. Ugyanígy a MOB és az ORV tekintetében. Az
EYOF-nál tavaly nem került sor a tesztverseny megtartására, ezt viszont idén pótoltuk, április 2-án
került sor az EYOF tesztverseny megtartására, így ezzel, és ennek az elszámolás beadásával az EYOF
szakmai beszámoló tekintetében is a megfelelő szervek felé teljes elszámolást tudtunk adni. Ezekhez a
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dokumentumokhoz én többet nem mondanék. Részleteiben látjátok a leírt beszámolókat és az egyes
szakaszágak megvalósult programjainak a rövid leírását. Én javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek ezeket a
beszámolókat elfogadni. Köszönöm.
Levezető elnök: Köszönjük szépen. Szavazásra bocsájtanánk akkor ezt a napirendi pontot. Kérdésünk,
hogy van-e a tagság részéről kérdés, észrevétel, egyéb hozzászólás? Ha nincsen, akkor
megszavaznánk.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Levezető elnök: Kérnék ismét számot. 54? Igen, úgyhogy a kivetített napirendi pontot, akkor
megszavaznánk. Szavazásra bocsájtom akkor a határozati javaslatot. Igen szavazatok. Kérem a
szavazókártyák feltartását. 53 igen. Nem szavazatok? Tartózkodás? Jó, valaki nem szavazott.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
6/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta az elnökség tevékenységéről
szóló 2016-os évi szakmai beszámolóját.

***
4. NAPIRENDI PONT: A 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és határozathozatal
annak elfogadásáról
Levezető elnök: A következő napirendi pont 2016. évi közhasznúsági melléklet bemutatása és
határozathozatal annak elfogadásáról. Ismét átadom a szót elnök úrnak.
Sándor Benedek: Köszönöm szépen. Szintén a civil szervezetek, így a Magyar Kerékpáros Szövetség
közhasznúsági jelentés készítésére kötelezett szervezet. Ennek a közhasznúsági jelentés és mellékletei
határidőre elkészültek és a Szövetség honlapján, szintén határidőre megjelentetésre kerültek a
napirendi pontok háttéranyagaként. Röviden én összefoglalnám, és ez majd átvezet minket a ’16-os
beszámolók elfogadásához, hiszen a közhasznúsági jelentés mellékleteként az egyszerűsített éves
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beszámolót is közzé kell tenni. És, ahogy láthattátok az anyagokban a közhasznúsági jelentés
tartalmazza az egyszerűsített éves beszámolót. Így a beszámolókban, a beszámoló mérlegében az
eszközök és források 68.481.000 forintos egyezőségével, a tárgyévi eredmény -146.024.000 forintos
eredményével, a saját tőke -213.890.000 forintos összegével javaslom elfogadásra.
A közhasznúsági melléklet természetesen tartalmaz éves egyszerűsített eredménykimutatást. Itt szintén
láthattátok, hogy a tárgyévi összes bevétele a Szövetség az 180.448.000 forint, az összes ráfordítás
320.972.000 forint, és ennek eredménye és eredője a -140.524.000 forintos tárgyévi eredmény.
Ezek a beszámolók és a mellékleteik megfelelő formában a gazdasági vezetés által elkészítésre
kerültek és javaslom a tisztelt Közgyűlésnek ezeket elfogadni, hogy ezek beküldésre kerülhessenek.
Köszönöm szépen.
Levezető elnök: Köszönjük szépen. Esetleg kérdés, észrevétel vagy egyéb felszólalás a tagság
részéről? Ha nincsen, akkor a Héditől kérnék egy számot. 55. Köszönöm.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Szavazásra bocsátanák a kivetített határozati javaslatot, miszerint a Közgyűlés elfogadja a 2016. évi
közhasznúsági mellékletet. Igen szavazatokat kérném a szavazólap feltartással. Nem szavazat.
Tartózkodás: ott egy tartózkodás?
A levezető elnök megállapítja, hogy 55 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
7/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 2016. évi közhasznúsági
mellékletet.

***
5. NAPIRENDI PONT: Könyvvizsgálói megbízási szerződések és díjazások jóváhagyása
Levezető elnök: A könyvvizsgáló elfogadta a 2016. évi éves beszámolót, amely immáron a korábban
elutasított két évet is tartalmazza. Emiatt kérjük a tagságot, hogy erősítse meg a könyvvizsgáló
személyét. Ez a PREV-AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság. A könyvvizsgálat
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elvégzéséért személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló: Hernádi László. Kamarai
regisztrációs száma: 006842. A 2016. évre vonatkozó díjazása 750.000 forint + ÁFA.
Kérdésünk, hogy van-e kérdés, hozzászólás, egyéb felszólalás a tagság részéről? Amennyiben nincsen,
akkor Héditől kérnék ismét egy számot. 58. köszönöm.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Levezető elnök: Szavazásra bocsátjuk a kivetített a határozati javaslatot. Az igen szavazatokat kérném
szavazólap feltartással. Nem szavazatok. Tartózkodás.
A levezető elnök megállapítja, hogy 58 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:.
8/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 55 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta könyvvizsgáló személyét
(PREV-AUDIT Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, könyvvizsgálat elvégzéséért
személyében felelős kijelölt kamarai tag könyvvizsgáló: Hernádi László; kamarai regisztrációs
száma: 006842), és díjazását 750.000 Ft + ÁFA összegben

***
6. NAPIRENDI PONT: A Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének ismertetése
Levezető elnök: Kérdezem, hogy a Felügyelő Bizottság részéről valaki szeretne-e felszólalni?
Ezen napirend kapcsán nem hozunk határozatot.
Kérdésünk, hogy esetleg a feltöltött anyagokkal kapcsolatban a tagság részéről van-e kérdés,
hozzászólás, egyéb felszólalás? Rendben, akkor a 7-es napirendi ponthoz ugranánk.

***
7. NAPIRENDI PONT: A Szakszövetség 2016. évi pénzügyi helyzetéről szóló, a számviteli
törvény

szerinti

pénzügyi

beszámoló,

illetve

könyvvizsgálói

jelentés

ismertetése

és

határozathozatal annak elfogadásáról
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Levezető elnök: Elnök úrnak átadom a szót.
Sándor Benedek: Köszönöm szépen. Itt, ha megengeditek, nem túl hosszan egy pár rövid prezentáció
vagy „slide” keretében mondanám el a szakmai beszámolót az elnökség részéről, ugye az elnökségi
beszámoló a 2016-os évről. Tekintettel arra azonban, hogy 2016-ban összesen 1 hónapig működött
hatályosan december hónapban ez az összetételű elnökség, viszont a közgyűlésig eltelt időszakban,
most 5 hónapon keresztül dolgozunk. Röviden szakmailag összefoglalnám, hogy hova jutottunk, és
ezek segítenek megérteni a 2016-os pénzügyi beszámoló mögöttes számait.
A legnagyobb kérdés itt az éves beszámoló tekintetében, az a Kerékpáros Szövetségnek a tárgyévi
adózott eredménye, és hogy ez miért jött ki. Még egyszer emlékezetes: -140.000.000 negatív
eredménnyel zárja 2016-ot a Szövetség. Ez pedig azért van, mert a könyvvizsgálat során, a
könyvvizsgáló megítélése szerint helyesen a jogszabályoknak, a várt fizetési kötelezettségekre már
céltartalékot képeztetett, úgyhogy e nélkül némileg és majdnem pluszban is lenne a Kerékpáros
Szövetség gazdálkodása, így viszont, mintegy, összesen most már 210 millió forintra rúgó teljes
céltartalékolás miatt és ennek kapcsán a tárgyévi eredmény ugye a nagy mínuszba becsúszott. Ez
nagyon fontos, és itt ugranék át röviden és majd később aztán a könyvvizsgálónak a jelentését is
ismertetném.
A legnagyobb munkák itt az elmúlt időszakban a pénzügyi fronton a pénzügyi rendbetétel frontján az
elmúlt 2 évben, illetve 3 évben a 2014-es, 2015-ös beszámolók lezárását is ellehetetlenítő ún. nyitott
pénztártételeknek a rendezése volt. Ebben azt gondolom, hogy nagy munkát végeztünk közösen. Ez
egy olyan feladat volt, ez egy olyan teher volt a Szövetség számára, amelyet le kellett zárni. Ez egy
olyan múlt terhe, amivel a hátizsákban nem lehet jövőt építeni, úgyhogy nagy erőkkel kezdtünk ennek
neki. Köszönöm nektek is ebben az együttműködést. Le tudtuk zárni megnyugtatóan mind polgárjogi,
mind számviteli értelemben ezt a kérdést. Ennek volt nyilván némi hatása a mérlegekre, illetve az
eredménykimutatásra, továbbá itt a nagymértékű céltartalék képzési kötelezettség az onnan ered, hogy,
ugye, a már korábban is ismert, le nem zárt KSF2 és egyébként a KSF3 és a 4 tekintetében is várható
visszafizetési kötelezettséget állította be a könyvvizsgáló, mint jövőbeli fizetési kötelezettség, várható
fizetési kötelezettség. Ezért került megképzésre a céltartalék. Ugye ebből a legnagyobb tétel a KSF2
tétel, amely tekintetében a Kerékpáros Szövetség, mint felperes, ugye egy polgári peres eljárást
indított. Ez az ún. „Katona per”. És ebben annyi változás történt, egy nem kívánt sajnálatos halálesete
Katona Kálmánnak. Nem csak haláleset jelentette az egyetlen következményét ennek az ügynek,
hanem ennek voltak számviteli, adójogi konzekvenciái. Mégpedig az, hogy könyvvizsgálati,
számviteli szempontból ezeknek a nyitott tételeknek a lezárása, és ennek az esélye az azonnal
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lecsökkent nullára. Egy könyvvizsgálat ilyen tekintetben már nem tudja vélelmezni azt, hogy bármikor
Katona Kálmán ezeket az alá nem írt papírokat valaha is alá fogja írni, úgyhogy ezeket e tekintetben
számvitelileg ezek esedékes tartózásokká minősültek át. E tekintetben pedig természetesen az EMMIvel is van egy párbeszéd. Én azt gondolom, hogy nagyon konstruktív a minisztérium a tekintetben,
hogy ezt az ügyet megoldjuk. Ugye, az egy nagyon rossz helyzetet eredményezne a Szövetség, hogyha
e tekintetben a minisztérium is felszólítaná és ezt egy lejárt követelésként vagy visszafizetendő
tartozásként tartaná nyilván hivatalosan. Erre még nem került sor, hanem most majd, reményeink
szerint, hogyha a következő napirendben a 2017-es költségvetést megszavazzuk, megszavazzátok,
akkor a KSF6 támogatási programot be kell, vagyis be lehet küldeni a minisztériumba. És, amikor ez a
támogatási program befogadásra került, akkor várhatóan majd a nyár folyamán fogja a minisztérium
felszólítani a Szövetséget, hogy a KSF2-es tartozás tekintettel a halálesetre, és amely szerint már
ennek a rendezése nem várható, tegye meg. Ennek a lejárt kötelezettségnek a rendezésére a
minisztérium várhatóan meg fog állapítani egy 30 vagy 60 napos határidőt, amire természetesen a
Szövetségnek majd határidő hosszabbítást vagy részletfizetést kell kérnie, és ebben tárgyalni kell az
EMMI részéről, hogy ezt hogyan rendezi a Szövetség.
Így tehát, ilyen értelemben, tehát még egyszer a pénztártételek lezárása, mint az elmúlt 6 hónapban
elvégzett kemény munka és azt lehetővé teszi, hogy mind a 2014-es, ’15-ös beszámolók, egyébként
felülvizsgálatán keresztül – ezt láttátok is – lezárásra kerület majd most a 2016-os beszámoló. Ahogy
már korábban elmondtam, láttátok az éves beszámolómérlegét és eredménykimutatását még egyszer
csak röviden. Tehát összességében a 180.448.000 forintos teljes bevétel és 320.972.000 összes
ráfordítás eredményeképpen jön ki a tárgyévi 140.524.000 forintos veszteség a 2016-os évre.
Ezzel kapcsolatban, ebben a napirendi pontban kell a könyvvizsgáló jelentését ismertetnem, amelyet
szintén láthattatok. A könyvvizsgáló, ha jól tudom, jól látom, Hernádi úr nem tudott eljönni vagy még
nem ért ide, ezért én helyette olvasnám fel a könyvvizsgálói jelentést, nagyon röviden.
A könyvvizsgáló elvégezte a Magyar Kerékpáros Szövetség 2016. évi egyszerűsített éves
beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló 2016. december 31-i
fordulónapra készített mérlegből, melyen az eszközök és források egyező végösszege: 68.481.000
forint, tárgyévi eredmény: 140.524.000 veszteség. És az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre
vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet közhasznúsági
mellékletéből áll a PK242-es számú nyomtatvány előírásának megfelelő tartalommal. Véleményünk
szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámolók megbízható és valós képet az MKSZ 2016.
december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti
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évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos Számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel összhangban.
A könyvvizsgálónak a jelentése teljes és valid, ugyanakkor egy figyelemfelhívással él ezen hosszabb
dokumentumban. Ezt a figyelemfelhívést még röviden felolvasnám, ha megengeditek: Felhívjuk a
figyelmet arra a tényre, hogy az MKSZ 2014-15. évi beszámolójának könyvvizsgálata során arra
jutottunk, hogy a tapasztalt hiányosságok olyan mértékűek, amelyek lehetetlenné teszik a vélemény
nyilvánításához szükséges könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzését. Ennek megfelelően mindkét
évre vonatkozóan visszautasítottuk a véleménynyilvánítást. 2016 évről készült beszámoló során a
könyvvizsgálati bizonyítékok megszerzése nem ütközött az előző években tapasztalt akadályokban,
azonban az előzményekre tekintettel az óvatosság elvét kiemelt mértékben alkalmaztuk a vizsgálat
során.
Tehát ez egy pozitív jelentés, le tudta zárni a 2016-os beszámolót, visszamenőleg módosítottuk a ’15
és a ’14-es beszámolót, így összességében nem kívánt rossz következményeket is sikerült elkerülnünk.
Ennyit a könyvvizsgálói jelentésről röviden, és hogyha megengeditek, akkor pár szóban még ezen
napirendi pont keretében adnék beszámolót az elmúlt 6 hónap munkájáról a következő napirendi pont
már a 2017-es költségvetés és a jövőbe mutatótémák megvitatása lesz.
Egy rövid elnöki beszámolóval készültem. Ezt úgy fogom mondani, hogy nem látom, hogy mi megy
mögöttem.
Egy pár pontban összeszedtem, melyek voltak azok a legfontosabb területek, amelyeknek a
fejlesztésébe és rendbe tételébe belekezdtünk.
Versenyrendszer fejlesztés: Úgy gondoltuk az elnökség részéről, hogy egy nagyon kardinális kérdés,
és erről beszélgettünk a novemberi közgyűlésen, magának a versenyrendszer fejlesztése. Nagyon
fontos, hogy Magyarországon a lehető legtöbb és legpezsgőbb életet felmutató versenyrendszer
működjön. Úgyhogy ennek érdekében igyekeztünk az UCI kategóriás versenyek számát növelni
amennyire lehetett és nagyon nagy öröm számunkra, hogy a már korábban beharangozott és tudott
Tour de Hongrie és a V4, Visegrádi 4 Kerékverseny mellett a Gemenc Kupát némi szervezőerővel és
külön köszönöm Arató Gábornak ebben a munkáját, rövid idő alatt tudtunk az UCI-val egyeztetni és
minimális költségek mellett UCI versennyé minősíttetni a Gemenc Nagydíjat.
Mountain bike fronton Csömör Nagydíj és az Eliminatúra továbbra is napirenden volt.
Teremkerékpár területen pedig a Rákóczi Kupa és Bokodi Teremkerékpár Kupa azok, amelyek UCI
minősítéssel rendelkeznek.
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Ennek érdekében, hogy tehát még több UCI versenyünk legyen kiírtunk egy pályázatot, amelyet
láthattatok. A Szövetség részéről vissza nem térítendő támogatással szerettünk volna ösztönözni
benneteket a versenyrendezőket, hogy még több ilyen UCI versenyt rendezzetek. E tekintetben volt
egy határidő, egy beküldési határidő május elején, amelyet követően az elnökség vállalt egy szoros
határidőt, hogy dönt is majd ebben a kérdésben. Erre a döntés-meghozatalra természetesen a kialakult
helytere való tekintettel már nem került sor. Ez majd a következő elnökség munkája, illetve
felelőssége és egyben lehetősége ezt majd megtenni, hogy elbírálja ezeket a pályázatokat. Úgyhogy
némi türelmeteket szeretnénk majd kérni.
Sportszakmai szempontból a FISE Extrémsport Világkupa Futam budapesti rendezvényét szerveztük
meg nagy erőkkel. Ez szintén, már egy előttem, mint elnök megkezdett projektnek a továbbvitele volt.
Itt a szükséges szerződések, támogatások megköttetésre kerültek. Volt egy sajtó tájékozató is nem
olyan rég, emlékeztek. Én et alapvetően egy nagy sport szakmai, sport diplomáciai sikerként
értékelem, hogy egy ilyen méretű rendezvény Magyarországra tud jönni. Természetesen nagyfokú
állami támogatással tud ez megvalósulni.
Az EYOF Győrben kerül megrendezésre 2017-ben. Nagy erőkkel készültök, készülünk. A
tesztverseny is lement április 2-án, ott voltam a helyszínen, én azt gondolom, hogy nagyon jó munkát
végeztetek, végeztünk, és sikeres verseny lehet majd júliusban, nem is tudom pontosan a dátumot,
bocsánat elnézést kérek ezért.
Ami ennél kicsit fontosabb, de ugyanilyen reflektorfényben van, hogy versenyzőink számára nagyon
jól indult az év. A versenyzőitek számára, ezért külön gratulálok, mert legalábbis részemről nem várt
eredményeket produkáltak a versenyzők. Tényleg csak feldobtuk a legnagyobb eredményeket.
Országút, mount is pályában nagyon keményen dolgoztak, dolgoztatok és világkupa top 10-es
helyeket tudtatok elhozni. Itt röviden legyűjtöttük a január 1. és május 28. UCI ranglista állapotokat és
változásokat.
Csak nagyon röviden:
- Országúton a férfi csapat, a férfi válogatott 70. helyre a 60-ra jutott föl, 152 pontról 241 pontra
emelkedtünk, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó évkezdés volt és gratulálok. Azt hiszem 53 pontot
szereztünk vagy 58-at, nem is tudom pontosan.
- A női válogatott az 56-ról az 51. helyre jött fel.
- Montain Bike Cross Country férfi 28. helyről 26. helyre. Női 22. hely
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- Cross-ban férfi 21. helyről 20. helyre. Női 26-ról a 25. helyre.
- Pálya férfi: 42. hely, nőiben nem vagyunk ranglistán.
- BMX férfi 42. helyről 43. picit visszaestünk.
Ez, ha jól tudom mai vagy tegnapi lehúzása. Ha valamit kihagytam vagy rosszul mondtam, elnézést
kérek. Akartam volna egy rövid impulzust adni nektek, hogy a nemzetközi versenyeken elért
pontszámok és a megjelenés nagyon érződött.
Sportszakmai fejlesztésekbe kezdtünk, természetesen igyekeztünk,
- 10 edző munkáját tudjuk most már támogatni.
- Most májusban sportszakmai munkatársat fölvettünk.
- Új versenyszabályzat, bírói szabályzat.
- Szakág vezetői választásra sor került.
- Szakmai hétvégét szerveztünk Várgesztesen és közös díjátadóra is sor került.
Infrastrukturális fejlesztések, kommunikáció és sportdiplomácia
Pataki Ibolya: Az eredményeket… Nem akarok kötekedni, csak megkérdezném, … hogy sikerült
kihozni a pálya 42. helyét a világranglistán? Miből?
Sándor Benedek: Lehúzás UCI ranglista. Lehet, hogy hoztuk ki.
Pataki Ibolya: Csak azért kérdezem, mert, hogy melyik számban? Omnium-ban, Ponton, Scratch-en,
Sprinten … 4000 csapaton, tehát melyik számban? Merthogy nincs olyan, hogy egyben.
Sándor Benedek: Összetett. Most ez Wedison, Omniumban ment, Omnium 42.

Pataki Ibolya: De hogy lehet Omnium-ban, amikor Omniumban nem volt verseny?
Sándor Benedek: Jó kérdés.
Pataki Ibolya: Hát hogy lehet kiírni olyan versenyszámban, amiben nem is versenyzünk. Miközben a
22. helyre jutottunk 500-on…
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Sándor Benedek: Lehet, hogy rossz az UCI-nak a nyilvántartása. Gyors lehúzás. Biztos, akkor... Ibi,
akkor lehet, hogy én húztam le rosszul. Hát most mit akarsz hallani?
Pataki Ibolya: … csak, hogy kerül egy olyan helyezés, aminek köze nincs a valósághoz.
Sándor Benedek: Nagyon érdekes, utána megyünk. Menjetek utána UCI ranglistán lehúzott tegnap
állapot. Reklamáljunk. Nagyon jó kérdés, utána megyünk. Nem, baj, van min megint panaszkodjunk.
Hát tegyük meg. Le kell húzni.
Pataki Ibolya: De ez nem panaszkodás, csak a versenyzők szemszögéből…
Sándor Benedek: Így van. Meg kell nézni, utána kell nézni. Valószínű, lehet, hogy rossz a ranglista
vagy még nem került minden fel.
Pataki Ibolya: … országúton lehet … az ország ranglistán, mert ott egy szám van, országút, országút
egymagában.
Sándor Benedek: Egyetértek.
Pataki Ibolya: Úgyhogy lehet ezt most cinizmusnak venni, csak jelenleg regnáló szakág vezető
kénytelen vagyok ezen …
Sándor Benedek: Köszönöm, nem tudok rá válaszolni, Ibi, ne haragudj.
Oké. Infra-fejlesztések tekintetében Velodrom beruházás, ugye régóta napirenden van. Tudjátok, itt
annyi státuszt nektek adni, hogy a… Most abban a fázisban vagyunk, hogy a tervpályázat kiírásra
került, tehát a tervező versenyeztetése zajlik. A helyszínen, az Óbudai Gázgyár területén a talajcsere
nem kezdődött el és a Fővárosi Gázműveknek is írt erre közbeszerzést. Itt már most terv szerint
nagyjából 6 havi csúszásban vagyunk, és valószínű, hogy a jövő évi országgyűlési választásokra való
tekintettel ezt a Fővárosi Gázművek nem fogja megtenni addig, Úgyhogy itt biztos, hogy a 2019.
évvég tervezett átadás nem fog tudni megvalósulni.
Természetesen itt a BKK-val, minisztériummal és a Főgázzal is intenzív egyeztetésekben vagyunk.
- Extrémpark Országos BMX Központ a Csepel-szigeten. Ugye, tudjátok, hogy az Olimpia lefújása
miatt a Kemény Ferenc Program keretében a Velodron és a Csepel-szigeti fejlesztések nem kerültek le
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a napirendről, hál’ Istennek, úgyhogy ez továbbra is tervben van, de semmilyen konkrétumot nem
tudok, vagy nem tudunk egyelőre ezzel a beruházással kapcsolatban.
- Kommunikációban igyekeztünk továbbra is a bringasport.hu oldalt kicsit élőbbé tenni, igyekeztünk a
hírek számát és a megjelenést fejleszteni. Természeten technikailag még nem sikerült ez alatt a 60
nappal ezzel fejlődni és továbbhaladni továbbra sem élvezhető a bringasport.hu mobil eszközről,
sajnálatunkra.
A Bringasport Magazin M4 műsort tovább tudtuk folytatni és reméljük, hogy ez jó felületet biztosít
mind a versenyezők, versenyrendezők, illetve a szponzorok számára.
Az Európai Kerékpáros Szövetség közgyűlésén részt vettem. Fontos, illetve az UCI-val is több fronton
egyeztettünk. Igyekeztünk egy kis sportdiplomáciai munkába belekezdeni és itt most tárgyalunk a
Csilláékon keresztül egy UCI bíróképzés Budapestre való hozásával is.
- Röviden az elnökség működéséről, 2016. december és május között: 6 elnökségi ülést tartottunk,
tucatnyi írásbeli döntésünk volt. Tehát ülésen kívüli határozathozatalra került sor, külön 3 elnökségi
előkészítő megbeszélés, informális egyeztetés volt, 115 elnökségi határozatott hoztunk ez alatt a 6
hónap alatt. Külön szakág vezetőkkel is tartottam, tartottunk megbeszéléseket és igyekeztünk, engem
nagyon megragadott tavaly novemberben az az egyik komment, vagy felszólaló, talán a Gábor volt,
Steig Gábor volt. Amikor az Istvántól megkérdezte, hogy hány versenyen volt jelen az elmúlt x évben.
És akkor nem tudott magas számot mondani az István Úgyhogy mi erre külön készültünk, hogy
elnökség tagjai a versenyeken a lehető legtöbben legyünk jelen, nyissunk meg, adjuk át, legyen egy
élő kapcsolat velük és a versenyen is tudjunk találkozni. Igyekeztünk a lehető legtöbbre elmenni.
- Támogatás és pénzügyi áttekintés tekintetében. Tehát én egy nagy fegyverténynek és az legalább az
elnökség részére egy sikerként értékelem, hogy sikerült ezt a pénzügyi beszámolót lezárni. Így már a
2014-15-ös beszámoló javításával, a ’16-os elfogadásával szabad az út előre. A ’16-os támogatásokat
mindegyiket határidőn belül lezártuk. Nagyon magas, 100% közei intenzitással és elszámolással, ez is
szintén nagyon fontos és – nem én mondtam, de – az EMMI külön köszönetét fejezte ki, hogy a
korábbi évek elmaradásához képest mist mindent határidőre le tudtunk zárni.
- Rövid kimutatások a felhasznált összegekről.
Én rögtön a végére ugranék, az utolsó előtti slide-ra. Itt egy a kihívások és feladatok a jövőben. Ezt a
slide-ot azzal a szándékkal állítottam össze, hogy ebben a minőségben és percben én megköszönjem
nektek a bizalmat az elmúlt 6 hónapra. Kemény munka volt és köszönöm a novemberi jelölést. Most a
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tisztújításon nem vállalok szerepet és nem vállalok jelölést. Ezzel együtt a két folyamatban lévő per, az
nagyon fontos. A következő elnökségnek ezzel intenzíven kell foglalkoznia. A Steig-féle perben,
ugye, 4 egyesület támadja a Szövetségnek a 2015-ös közgyűlését és az azóta meghozott minden
döntést. Majdnem 200 elnökségi és közgyűlési határozat van bevonva a perbe. Pont tegnap, május 30án volt a pernek az aktuális tárgyalási napja és lesz majd még egy, augusztus 29-re jelölte ki a bíró a
következő tárgyalási napot. Én már hallottam tegnap, hogy a felperes már híreszteli, hogy első fokon
megnyerte a pert. Természetesen szó sincs ilyenről. Nem került sor ítélethozatalra. Sőt, alapvetően
nehezen bizonyítható argumentációs rendszerre építve egy egyébként lehetetlenül meghozható
bírósági ítéletre apellál a felperes. Ugye teljes restitúciót akarnak elérni, tehát a 2015-ei ominózus
közgyűléskori állapot helyreállítását kéri a bíróságtól a felperes. Én sok szerencsét kívánok ennek a
bírónak, aki ezt a döntést meghozza, hogy egy sportág életét 2 évre visszamenőleg csinálja vissza,
állítsa helyre, az elkötött pénzeket szedje vissza és a versenyeket tegye meg nem történté. Ezt tudja
nyilván a bíró is, úgyhogy arra kapacitálja a felperest és az alperest, minket, hogy állapodjunk meg,
egyezzünk meg. Én erre mindent, ami tőlem telhetett én megtettem. Én többször kerestem a Gábor,
hogy tegyen értelmes ajánlatot a peregyezség megkötése érdekében. Erre nem került sor.
KSF2-3-4 visszafizetési kötelezettségek, ahogy elmondtam, nyáron várhatóan az EMMI fel dogja
szólítani a Szövetséget, hogy ezt rendeznie kell.
AKESZ integrációba tettünk lépéseket, de nem eleget. Nagyon fontos, szerintem, hogy az Amatőr
Liga valahogyan a Szövetség égisze alatt tudjon továbbműködni, ezt egy fontos további lehetőségnek
látom.
- Szövetségi irodaműködtetés, fejlesztés: természetesen rengeteg tennivaló van, hogy az iroda is
professzionálisan működjön. és az infra-beruházásokat folytatni kell. Akár a velodrom, akár a mobil
track pálya tekintetében további forrásokat kell bevonni.
Én köszön szépen a figyelmet, bizalmat, és ezekkel a gondolatokkal együtt javaslom a tisztelt
Közgyűlésnek a ’16. évi pénzügyi helyzetről szóló egyszerűsített beszámolót és könyvvizsgálói
jelentést elfogadni. Köszönöm szépen.
Levezető elnök: Köszönjük elnök úrnak a beszámolót.
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A 7. napirendi pont határozati javaslatát fogjuk megszavazni. Kérdésünk, hogy van-e elnök úr
beszámolójának bármilyen formában vagy a feltöltött anyagokhoz bármilyen kérdés, észrevétel, egyéb
felszólalás? Hédi egy számot kérnék.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Akkor szavazásra bocsátjuk a kivetített határozati javaslatot, ugye 55 szavazó tag tartózkodik jelenleg
a teremben. Kérném akkor az igen szavazatokat szavazólap feltartásával. Nem szavazatok: 0.
Tartózkodás: 1.
A levezető elnök megállapítja, hogy 55 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
9/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 53 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a Magyar Kerékpáros
Szövetség 2016-os évi pénzügyi helyzetéről szóló számviteli törvény szerinti pénzügyi
beszámolóját, illetve könyvvizsgálói jelentését.

***
8. NAPIRENDI PONT: A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és
határozathozatal annak elfogadásáról
Megérkeztünk a 8 napirendi ponthoz. Ugye, a következő, nem a 8., hanem a 9. lesz a tisztújítás, amely
9. napirendi pont megtárgyalásának megkezdéséig lehet jelölni, úgyhogy, aki még szeretne elnöki,
elnökségi, szakmai alelnöki felügyelőbizottsági elnöki vagy felügyelőbizottsági tagi jelölést leadni,
akkor kérnék, hogy…
Jelöltállító bizottság elnöke: Most hallotok? Igen, köszönöm, én hallom magamat. Szóval, egyelőre
úgy néz ki, hogy többek között szakmai alelnöki pozícióra nincs érvényes jelölésünk. Szakmai
alelnöki tagra, csak 3-ra. Elnökre van érvényes 12 jelölésünk: És most gyorsan mindjárt összesítjük az
elnökségi tagokra nézve is. És felügyelőbizottság esetében is csak az elnökre és 1 tagra van érvényes,
azaz 12 vagy annál jelölés. Ezért arra buzdítanánk a tagságot, hogy azok, akik itt vannak, jelöltek, de
nem minden pozícióra, azok legyenek szívesek ezt megtenni, nyilatkozatukat kiegészíteni, hogy
lehetőleg érvényesen tudjunk tiszt újítani.
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A 9-es pont a tisztújítás. Az azt megelőző 8. napirendi pont végéig, azaz majd most, ennek a napirendi
pontnak a végégig lehet érvényesen jelöltet állítani.
Elmondom akkor eddig, hogy milyen már biztos számaink vannak. Dr. Princzinger Péter elnöki
tisztségre való jelölésére 32 jelölés érkezett, Sándor Benedekre 2. Felügyelőbizottsági elnöki pozícióra
egyedül Kovalóczy Áronnak van érvényes jelölése. A jelölt szakmai alelnöki pozícióra pedig Arató
Gábornak, Nagy Ádámnak és Törzsök Zsoltnak van meg a 12 vagy annál több jelölés. És most
gyorsan akkor egy pár percet kérnék az elnökségi tagokat is igyekszünk véglegesíteni. De egy a
lényeg, hogy a felügyelő bizottság esetében is, mivel egyébként a 2 további tagnál szintén Kovalóczy
Áron lenne az egyik, akinek megvan, így ő kiesik, és marad Kádi József, akinek megvan az érvényes
jelölése. Ő egész sok, 21 jelölést kapott, de a többiek nem kaptak 12 vagy annál több jelölést.
Levezető elnök: Jó, megvárjuk akkor, amíg a jelöltállító bizottság gyorsan összeszámolja az idáig
megérkezett jelöléseket. Szerintem ez nem fog sokáig tartani. Az lenne a kérés, hogy ne menjen ki túl
sok tag, ugyanis újra kéne regisztrálni, szerintem 1-2 percen belül megvagyunk, és akkor
megkezdenénk a 8. napirendi pont tárgyalását. A regisztráció pultot meg kérem, hogy nagyon
figyeljenek arra, hogy aki kimegy, az tényleg adja le a szavazókártyáját.
Levezető elnök: Köszönjük szépen a türelmet! Folytatnák a közgyűlés ülését, úgyhogy kérnék
mindenkit, hogy üljön vissza a helyekre, illetve, akik kint vannak, fáradjanak vissza a terembe.
Levezető elnök: Jó, akkor folytatjuk a közgyűlést. Ugye, a jelöltállító bizottság jelezte, hogy lezárásra
került a tisztségviselői jelölés.
A 8. napirendi ponthoz érkeztünk. A 2017. évi szakmai és pénzügyi költségvetési terv ismertetése és
határozathozatal annak elfogadásáról. Átadnám a szót elnök úrnak.
Sándor Benedek: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés! A napirenden szereplő javaslatot, mint a
2017. évi költségvetést javaslom, javasolja az elnökség elfogadni.
Röviden ismertetném szintén egy pár slide keretében, hogy mi a mögöttes szakmai tartalom és a
költségvetés kialakítása mögött húzódó elvek. A részletes táblázatokat láthattátok a honlapon ki volt
függesztve, Így láthattátok, hogy összesen a 2017. évi költségvetési terv a bevételek 1.487.164.741
forintos bevételi és 1.487.095.884 forintos kiadásaként a 68.858 forintos egyenleg kialakítása mellett
került sor. A költségvetés és a javasolt jövő évi vagy idei évi gazdálkodás megértésére próbáltam ezt
csak egy nagy Excel tudomány keretében grafikusan ábrázolni, hogy talán jobban meg tudjuk érteni és
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át tudjuk beszélni a Szövetségnek a gazdálkodását, a mögöttes pénzeket. Azt kell látni, hogy a
költségvetés a bevételi oldalon nagy részben valamilyen címzett támogatásnak a folyósítását jelenti.
Így a bevételi oldalon a zölddel, a grafikon alján látható zölddel jelölt infrastrukturális bevételeket, az
utána, fölötte található valamilyen címzett versenytámogatási bevételeket jelenti és ez összességében
az egyéb bevételekkel nagyjából 1,3 milliárd forint olyan projektekhez vagy bármilyen egyéb címzett
támogatáshoz kapcsolódó bevétel, illetve kiadás társul, amely a Szövetség számára nem egy
tervezhető, nem egy felosztható és nem a felosztás tárgyát képezhető bevételi forrást jelenti. Így ezért,
ha a részletes számok mögé nézünk, akkor …
Illetve még röviden akkor a költségvetés elvi kereteihez még annyit mondanék tehát, ahogy írtam,
hogy magas a központi bevételek aránya, mármint állani központi költségvetési támogatások aránya,
ennek 90%-a pedig, ahogy mondtam, valamilyen címzett, továbbadandó támogatás. A tervek szerint,
betervezésre került már ’17-ben is, ’18-ra várhatóan már mindenképpen a 100 millió forintos KSF
visszafizetés esedékes. Ehhez további szponzori bevételek szükségesek.
Az irodai központi szövetségi működési kiadásokat a jelen 2017-es költségvetésben 10%-kal
csökkentek. Így összességében a szakmai kiadásokra a javaslat az 139 millió forint támogatás bevétel
felhasználását jelenti.
A költségvetési javaslat egy a központi eszközök fejlesztését előtérbe helyező, központi eszközpark
fejlesztését is tartalmazó költségvetés és szintén tartalmaz még, majd a következő slide-on fogjuk
látni, hogy valamilyen a szakágak vezetését, a szakág vezetők és a szövetségi kapitányok számára egy
sikerkritériumok alapján meghatározott premizációs rendszert tartalmaz.
A következő slide-on látjátok ennek a számszaki kibontását, tehát összesen az 1.487.095.884 forint
kiadási főösszegből 1.306.551.013 forint az, tehát, amely nem tervezhető, azok címzett támogatások:
bejön a Szövetségbe, valamilyen jogcímen tovább is megy. Ezért a maradék 180.544.871 forint az,
amely költségvetési vita tárgyét képezheti és képezte az elmúl hetekben, hónapokban az elnökség és a
szakágvezetők között, illetve közös fórumok előtt.
Ebben a megosztásban a javaslat szerint, tehát a szakmai, a szakágak számára versenyrendszer
működtetésébe és fejlesztésébe invesztálható és erre költhető összeg az 139.437.591 forint, és ennek
láttok a képernyő alján egy már szintén közzétett megbontását. Így az alsó táblázatnak a bal oldalán
látható 46.770.526 forint olyan központi, de a versenyrendszer működtetésére is fordítandó kiadásokat
tartalmaz, mint a szakmai munkatárs, raktárbérlés, eszközkarbantartás, bajnoki mezek, UB érmek,
serlegek, rajtszámok, licenszkártyák, nyilvántartási rendszer, weboldal, UEC tagdíj, tehát nemzetközi
szervezetek tagdíja, bírói eszközök, ruházat, bírói továbbképzés és díjak, biztosítások, ugye felelősségés balesetbiztosítás. Rendszervények tekintetében központi díjátadót tartalmaz. Kommunikáció
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tekintetében a már elkezdett Bringasport magazinnak a folytatását tartalmazza. Központi fotózásra,
illetve grafikai munkákra szintén. Egyebek között még szintén a 46.770.000 forintban szerepelnek, a
hogy láthattátok, doppingellenes tevékenységre, teljesítményérésre, sportdiplomáciára fordítható
keretek.
Ennek az alsó táblázatnak a 2. oszlopában látjátok azt a 9.700.000 forintot, amelyet az elnökségben
elfogadtunk és javasoljuk, hogy ebből a 9,7 millió forintból 700.000 forint a szakágvezetők számmára
költségtérítés formájában az ő működésük támogatására lehessen fordítani. 9 millió forintot pedig még
az elnökség által később meghatározandó, a szakágak, a szövetségi kapitányok és a szakágvezető
számára elérendő sikerkritériumok esetén fizethető valamilyen prémium összeget tartalmaz. A javaslat
tartalmaz egy központi edzőtábornak a megrendezésére tartalékolt vagy félretett 6 millió forintot. Itt a
cél, a szakmai tartalom e mögött az, hogy a Szövetség központilag szervezzen téli felkészülési
edzőtábort valamilyen meleg éghajlati helyszínen. Ennek a nagyságrendi tervezése elkezdődött. Itt a
dél-spanyol helyszíneket nézünk, néztünk az utóbbi hetekben. Természetesen, ha és amennyiben
elfogadjátok, akkor majd ezt a következő elnökségnek kell véglegesíteni, amennyiben formában
elfogadásra kerül.
A következő 3 oszlopban látjátok az egyes szakágak számára a 3 lehetséges jogcím alapján elkölthető
összegeket: az olimpiai felkészülés, KSF felnőtt és utánpótlás, illetve versenyrendszer támogatás
jogcímén, ugye az EMMI-s minisztériumi állami támogatási nómenklatúrában elkölthető jogcímekre
allokált összegeket. Így ezen oszlopok és sorok összessége 139.437.5901 forint.
Az én részemről ennyit. Ha van kérdés, módosítási javaslat, örömmel állunk rendelkezésre.
Levezető elnök: Köszönjük szépen. Felszólalásra átadnám a szót.
Eisenkrammer Károly: Köszönöm szépen a szót, Eisenkrammer Károly vagyok a Kőbányai
Tornaklub, de most igazából szakmai alelnökként szeretnék megszólalni. Azért ebben a titulusomban,
mert az elmúlt pár hétben itt a szakágvezetőkkel… én picit szeretnék kérni kis segítséget, hogy Ibolya,
téged látnak, nem tudom Gyuri merre vagy. Itt néhányan összeegyeztettünk abban, hogy egy másik
költségvetés-tervet is a közgyűlés elé terjesztenénk, aminek persze a kulcsadati nem lesznek mások,
tehát nem lesz a felosztható pénz több, mert az annyi, amennyi. De a belső elosztást egy kicsit
átcsoportosítanánk. Én és nem tudom, Bori, tudsz nekünk egy Excelt kivetíteni?
Tehát alapvetően itt, ha láttátok az előbb a számokat 181 millió forint volt a vége. Csak itt a
kulcsszámokat mondtam. Volt egy központi működésre 41 millió forint, egy központi szakmai 47
millió és egy szakági felosztás 93 millió forint. Ezen belül alapvetően 2 dologban tért el a véleményem
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vagy véleményünk az elnökség által előterjesztettől. Az egyik az, hogy a szakágak által felosztható
pénzt igyekezzünk emelni. tehát a szakmai költségeket igyekezzünk a szakágak kezébe tenni. Tehát,
hogy akár egy edzőtábor például ne központi legyen, hanem a szakágak kezében kerüljön
feloszthatóságra – csak, hogy konkrétumot mondjak. Illetve a működési költségekből is a szakmai
költségekhez csoportosítsunk át. Egy picit ránagyítani? Van ott jobb oldalt az a gomb, jobb alul.
Köszönöm szépen, egy kicsit tudsz nagyítani. Köszönöm tehát ez a – kicsit vissza és mindjárt jó lesz.
Ugye ez a fül – egy kicsit kijjebb jövök, mert nem látok semmit innen. Tehát itt is hasonló
rendszerben, hasonló logikával írtam föl, mint ahogy az előbb itt Bence említett, hogy vannak – ha
tetejére mész a táblázatnak, a legtetejére, köszönöm szépen - akkor vannak azok a költségek, amelyek
átmenő tételek, a Szövetségnek ehhez nincs nagyon beleszólási lehetősége, mert átmegy az MKSZ-en
a rendezvényes támogatások, és kb. innentől lefelé van az tétel, amire felosztási lehetőségünk van.
Akár bevétel, akár kiadási oldalon. És ezek itt egységesen, összesen ott 200 millió forint van. És én
szeretném, ha lapoznátok egyet, egy központi működési oldalra, a működési fülre, légy szíves Bori. Itt
most picit lehet, hogy segítséget kérek majd. Itt egy 32 millió forint van a 45 millió forint helyett, amit
az előbb a fülön láttatok. Tehát valamivel 47 millió forint helyett, jaj bocsánat 41 helyett 32. És
hogyha lapozol még egyet a központi szakmai az ebben a sorban itt 53 millió, 47 millió forint, ide
átkerült a másik oldalról 6 millió forint és, ha lapozol még egyet a szakági oldalra, fülre. Akkor itt
pedig az a felosztás látható, azt nézem, a Steiner látszik jól, picit bent maradt akkor az anyagban. Hát
itt az látható, amiben… Lejárt a 2 perc! ...az látható, amiben a szakágvezetők közreműködésével
sikerült felosztani a másik 2 soron úgymond megspórolt pénzt. Azért fontos ezt most – én állok itt föl
ezzel, de lehet, hogy nem nekem kellett volna, hanem a többi szakágvezetőnek is együtt, hogy … én
kérek megerősítést a részetekről, akár Ádám a Mountain Bike-os oldalról, akivel beszéltünk, mint
Mountain Bike-os képviselő alelnöktől, akár a többi a szakágvezetőtől, hogy erről mi a véleményetek,
hogy melyik költségvetés terv menjen. Igazából mind a kettő működőképes csak az egyikben az iroda
sokba kerül, a másikban kevesebbe. Ez a legfőbb különbség a kettő között. Az egyikben több a
szakmai költség, a másikban kevesebb.
Steiner György: Be van kapcsolva? Jó. Steiner György vagyok, Hungarofondo és Parasport szakág
vezetője. És én vagyok az alternatíva. Ahogy látjátok a Karcsi számaiban, illetve a Karcsi által hozott
költségvetésben 100 millió van a szakágakra, itt pedig 104.300.000. Tehát ez a szakági bontás,
amelyben a szakágvezetőkkel egyetértettünk. És most ránézek Ibolyára, Gyulára, Ronira, hogy én úgy
gondolom, hogy idáig jutottunk el a Bence által vezetett elnökséggel.
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És a Karcsi nagyon jól mondta, hogy a fő különbség, amiben szerintem a szakágvezetőknek nagyot
nem kell helytállni és nem is szerettünk volna. Én úgy gondolom ez volt az egyezségünk, hogy az
irodát mi segíteni szeretnénk a munkájában. Mérhetővé tenni, csinálja meg a munkát, amit mi
elvárunk. Alapvetően jó gondolat szerintem az, hogy minél több szakmai ember legyen az irodában,
hiszen számunkra az hiányzott egész évben, hogy hova utazunk, jó helyen legyen a szállás, közel
legyen a pályához, megfelelő legyen, megfelelő minőségű, jó ételt egyenek a versenyzők, stb. És,
hogy az iroda ebben minél többet segítsen, hiszen ez volt a hiányérzete a legtöbb szakágvezetőnek,
hogy ezt az egészet nekünk kellett szervezni. Ebből kifolyólag egy jó ötletnek tartottuk azt, hogy
minél több szakmai ember legyen az irodában.
Viszont többször is azt beszélgettük, azt beszéltük ezeken a megbeszéléseken, hogy nem biztos, hogy
időszerű, és nem biztos, hogy a KSF6-ot ilyen mértékben effektíve most fel kellene rúgni. Ha valaki
hozzá akar tenni…, én szerintem valahol itt álltak meg a beszélgetések a szakágvezetői
megbeszéléseken. De ha valamelyikőtök a szakágvezetők közül szeretne hozzátenni, azt szívesen
veszem. Tehát, hogy értések, támogatjuk azt, hogy minél több szakmai ember legyen az irodában, de
mi nem szeretnénk megmondani, hogy ki legyen az, hogy legyen, és nem szeretnénk az irodába ilyen
mértékben belenyúlni. Ezt döntse el a jövőbeni elnökség. Azt fontos tudnotok, hogy menet közben
nehéz lesz módosítani. Tehát itt most érzésem szerint - és ez a személyes véleményem - azt kell
eldöntenetek, és mindenkinek, hogy bele akarunk-e nyúlni év közben az iroda működésbe ilyen
mértékben. Én személy szerint támogatnám, hogy minél több szakmai ember legyen bent, mert sokat
segítenének a szakágamnak. Versenynaptár koordinátor lenne, utazásokat szervező ember lenne, a
válogatottal foglalkozó dedikált ember lenne, koordinátor lenne az EMMI felé, stb. Tehát a hiányzó
szakmai koordináció megtörténhetne. De eltelt a holnapi nappal 5 hónap az évből, mire ezt az egészet
meg tudjuk változtatni 8 fog eltelni. Tehát nagyban nehéz lesz az elszámolás szerintem. És nagyban át
kell dolgozni a Bencéék, ameddig eljutottak terveket. Tehát ez azt jelenti, hogy újra be kell adnunk
egy új tervet. Én szakmailag nagyon jónak tartom amúgy a több szakmai embert az irodában.
Levezető elnök: Köszönjük. Egyéb felszólalás? Elnök úr?
Sándor Benedek: Köszönöm. Tényleg nem érdekből, de azért módosítási javaslatoknak egy-két oldalát
azért had világítsam meg. Lehet, hogy, Karcsi, még ez egy korábbi változat, de nagyon fontos, hogy
még ebbe még szerepel egy MKB Bankos 20 millió forintos szponzori támogatás. Nem vagyok biztos
benne, hogy ez be fog már érkezni. Tehát, majd ezt még kicsit újra kell kalkulálni. De azt is szeretném,
hogy lássátok, hogy nem ezen fog múlni maga az, hogy a sport hova jut, és mit csinál, nem ezeken az
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összegeken. Én azt gondolom, hogy Gyurinak, nem azért, de külön köszönöm, mert ő drive-olta ezt a
szakágvezetői egyeztetést. Én azt gondolom, hogy egy nagy kompromisszum… ez már nem az a
verzió, amit most az elnökség itt megszavazatott, amit az eredetileg az elnökség javasolt, hanem
nagyon sok tételt módosítottunk. Így került pl. kihúzásra, megértve és elfogadva a szakmai érveket,
hogy nincsen szükség pl. központi szövetségi gépkocsipark beruházásra, arra volt 30 millió forint
Teljesen rendben van, kihúztuk. tehát nagy mértékben módosultak ezek az összegek, És én ezt a
javaslatot, amely most a napirenden van, az eredeti, az már egy kompromisszumos javaslat, az már
egy módosított javaslat. Ezt szerettem volna jelezni.
Az iroda működését illetően, némi hitvitában vagyunk. Volt most így 6 hónapig szerencsém látni,
hogy mennyi munka zajlik. A tavalyi 45 millióról most 41 millióra, tehát 10%-kal csökkentettük már
így is: irodakiadásokat, ügyvédi költségek, stb. Itt az alternatív javaslatban szereplő 3-assal kezdődő
szám nem az én tisztem most már ezt megítélni, én azt azért kockázatosnak tartom. Ennél sokkal több
csak az a determinált költsége egy ilyen iroda működésének. Attól még láttátok, hogy 1,5 milliárd
forintnyi állai támogatás megy keresztül nagyjából hetente írok alá 600-700 oldalt és ennek az
összegnek az elszámolása az rengeteg munka. De ha van ebben, természetesen ez már a következő
elnök dolga lesz, de én ezt kihívásként értékelném a még 10 millió forintból kevesebből működtetni
egy irodát, mert így is 10 óráznak bent a csajok. Én ennyit szerettem volna hozzászólni. Én azt
javaslom, hogy szavazzatok, van egy alternatív javaslat és akkor ezen tovább tudunk haladni.
Levezető elnök: Kérdésem, hogy van-e egyéb felszólalás, kérdés, észrevétel?
Akkor úgy fogunk szavazni, hogy először szavazásra bocsátjuk az elnökség által elfogadott, ugye a
honlapon közzétett…
Sándor Benedek: Az az állítás igaz, hogy ezt a közgyűlés elé beterjesztett költségvetési javaslatot az
elnökség elfogadta. Ez valóban nem az első verzió. Ez már egy a szakágvezetőkkel történt egyeztetés,
azt hiszem 2. vagy 3. verziója. z is szintén igaz és szintén tudjuk, hogy volt még más, további verzió.
Ez van most a másik napirenddel. Nézzétek, őszintén mondom, nem tisztem nekem minősíteni a két
költségvetési javaslatot, én azt javaslatom, hogy szavazzatok. Ez a következő elnökség munkáját
determinálja. Ebben egyetértek Gyurival. Ez a költségvetés ebben a formában most elfogadásra kerül,
bármelyik formában, ezt be kell adni most a következő elnökségnek az EMMI felé, mint a KSF6 és a
vonatkozó állami támogatások kérvényezéseként. Tehát ebbe teendője lesz a következő hetekben. Ami
itt elfogadásra kerül, az a ’17-es évnek a kereteit fogja kijelölni.
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Levezető elnök: Köszönjük szépen. Akkor, ahogy mondtam, két szavazás fog történni. Az első
szavazásnak a tárgya az elnökség által elfogadott és a honlapon közzétett költségvetési terv lesz. A
második szavazás meg az imént bemutatott, röviden ismertetett terv lenne. Kérdésem, hogy a
másodikkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Volt-e elég idő azt megismerni? Igen.
Hugyecz József: Hugyecz József vagyok, a Romhányi Művészi Teremkerékpártól. Az volna a
kérdésem, én megértem mindenkinek itt, a Karcsinak és a Györgynek is a hozzászólását. Csak azt nem
értem, hogyha történt egy vezetőség által elfogadott költségvetés tervezett a szakvezetőkkel
leegyeztetve, akkor ez az iromány is fölkerült, amiről fogalmam sincs, azt mitől kéne megszavaznom.
Tehát én ezzel nem értek egyet1. Ha ott történt egy olyan, és az bekerült most közgyűlésre szavazásra,
akkor azt javaslom elfogadni, mert azon ott ült mindenki. Hogy utána történtek még változások!
Akkor miért nem ott történtek, amikor ezek felkerültek ide?
Hugyecz József: Bocsánat, akkor most az elnök úrral kéne ezt egyeztetni és itt a tagok előtt ez egy
nagyon furcsa helyzet, hogy két költségvetési tervezet van bent: az egyik, amit történt a vezetőségnek
a tervezete, a másik, a tiéd, amit ideraktatok. Én ezt most ne, értem.
Sándor Benedek: Bocsánat, csak, hogy tiszta legyen. Volt egy elnökség által előterjesztett anyag és
volt egy a szakágvezetők előterjesztetett anyag.
Hugyecz József: Az elnök úr az előbb elmondta, hogy a szakágvezetőkkel egyeztetett anyag került fel
a falra. Akkor most nem értem. Most az elnök úr hazudik, vagy most valami nem stimmel?
Levezető elnök: Annyit jeleznék, hogy, ami nem a mikrofonba... Kérjük, a mikrofon átadását, hogyha
van felszólalás, különben nem kerül jegyzőkönyvbe!
Hugyecz József: Én nem akarok ebbe így konkrétan belemenni, mert nem értem a szakmai vezetőknek
azt a részét, amit ott ültek. Ezt most azért nem értem, mert fölkerült egy olyan… Bocsánat, Gyuri
elmondta az előbb, a szakmai vezetőkkel egyeztetett, az elnök úr is elmondta, hogy a szakmai
vezetőkkel egyeztetett.
Nő: … a többszöri egyeztetésnek csak egyik fele került ebbe beépítésre, a másik fele pedig nem került
egyáltalán beépítésre, meg se hallgattuk. Ez a probléma
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Sándor Benedek: Jó, tehát ne legyen ebből félreértés. Mondanám lépésről lépésre. Készült egy
költségvetési javaslat. Ezt az elnökség egyébként több körben megtárgyalta, majd egyszer csak
elfogadta. Ott volt egy V0 verzió, vagy 1-es verzió. Ez megküldésre került a szakágvezetők számára.
Ők egy ellenjavaslattal éltek, azt megküldték az elnökségnek. Az elnökség erre pedig módosította ezt a
költségvetési javaslatot és az megküldésre került a szakágvezetőknek. A szakágvezetők újra összeültek
és bár a kéréseik én azt gondolom, hogy 60-80%-a, még egyszer, de azt ott levezettük, az elfogadásra
került. Van olyan elem, ami nem került elfogadásra. Méghozzá pl. ez a szakágvezetői bérezésre
vonatkozó javaslat is volt a szakágvezetők részéről, amivel az elnökség nem értett egyet, mondván,
hogy nem előre és állandó fix havi bért fizessünk a szakágvezetőknek, hanem utólag valamilyen
sikerkritériumok elérése után. Tehát ez csak egy pont, de pl. mondom még egyszer a központi géppark
esetében elfogadtuk a szakágvezetők javaslatát. Ezt a javaslatot utána az elnökség elfogadta. Utána
volt még egy beszélgetés, ahol a szakágvezetők már formálisan én nem voltam jelen ezen az
egyeztetésen, de arról az egyeztetésről hivatalos értesítést és további kérést az elnökség már nem
kapott, hogy „mi ezzel se egyért, ezzel se értünk egyet”. Hozzátartozik az igazsághoz, és ezzel Karcsi
álláspontját védem, Karcsi nemmel szavazott ezen az elnökségi szavazáson, ahol ezt a jelen
előterjesztetett verziót elfogadtuk. Tehát a Karcsinak a most bemutatott és felajánlott verziója továbbra
is egy valid javaslat, el lehet ezt fogadni, helyszínen bemutatott költségvetési javaslat és így életképes.
Ádám!
Férfi: Nem szeretném húzni ezzel az időt, azt javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy fogadjuk el az
1-es számú verziót. Szakmailag biztos megalapozottabb a Karcsi által készített javaslat, mert a
szakágvezetők azt rágták át, de ebbe a kialakult helyzetbe egyértelmű az, hogy az 1-es verziót
fogadjuk el és aztán majd dolgozunk rajta, akik megválasztásra kerülnek. Köszönöm.
Levezető elnök: Köszönjük szépen. Úgy látom, hogy nincs további hozzászólás, kérdés vagy
észrevétel, úgyhogy akkor, ahogy mondtam két szavazást fogunk tartani. Az első szavazás tárgya az
elnökség által elfogadott és ugye a holnapon közzétett, imént 1-es számú költségvetési tervnek
nevezett terv lenne. Ezt követően szavaznánk a másodikról, de csak abban az esetben, ha az első tervet
nem fogadja el a közgyűlés. Arra is lehetőség van természetesen, hogy egyiket sem fogadja el.
Úgyhogy a 8. napirendi pont két határozatot fog tartalmazni. Kérnék egy gyors számot Héditől, hogy
hányan vagyunk a teremben. 54. Köszönjük.
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A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Az első határozati javaslat úgy szól, hogy a közgyűlés elfogadja a Magyar Kerékpáros Szövetség
elnöksége által elfogadott és a honlapon közzétett 2017-es évi szakmai és pénzügyi költségvetési
tervet. Kérném az igen szavazatokat szavazókártya feltartásával. Köszönjük. Nem szavazatok: 0.
Tartózkodás. Köszönjük szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
10/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 43 igen, 0 nem szavazattal és 11 tartózkodással elfogadta a Magyar Kerékpáros
Szövetség elnöksége által elfogadott és az MKSZ honlapján közzétett 2017-es évi szakmai és
pénzügyi költségvetési tervet.

***
És itt arról beszéltünk, hogy a 2. tervet is a rend kedvéért szavazásra bocsátjuk.
Eisenkrammer Károly: akkor én visszavonom.
Levezető elnök: Rendben. Köszönjük szépen. Akkor a 2. költségvetési terv visszavonásra került.
Úgyhogy a 8. napirendi pontot ezzel megtárgyaltuk és érvényes határozatot hozott a közgyűlés.
9. NAPIRENDI PONT: Tisztújítás
Felkérném a jelöltállító bizottság elnökét, hogy a jelölésről számoljon be a közgyűlés részére.
Dr. Cseh Veronika: Jó, tehát akkor ismertetném nagyon röviden a szabályokat, bár egy kicsit ugye,
előre mentünk a dolgoknak az imént, amikor vártunk. Ugye 10% kell ahhoz, hogy egyáltalán jelöltté
válhasson valaki. Ez a mi esetünkben, mivel 118 tagegyesületünk van, 12 szavazatot jelent. Ez
gyakorlatilag most már úgy tűnik, hogy van megfelelő jelöltünk minden pozícióra. Hogyha nem lett
volna megfelelő szavazat, az elnök, a szakmai alelnök, az elnökök és a felügyelőbizottságra, akkor
kompletten nem tudtunk volna tisztújítani az alapszabályunk, illetve az érvényes jogszabályok szerint.
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Ugye, hogyha csak egyetlenegy jelöltünk van bizonyos pozícióra, akkor nyíltan fogunk tudni szavazni.
Titkos szavazást akkor kell tartanunk, hogyha több jelöltünk van. Egyelőre úgy tűnik, hogy fogunk
tudni minden pozícióról nyíltan szavazni. Tehát valószínű, hogy egy kicsit gyorsabb lesz a menete a
tisztújításnak.
Ismertetem a jelöltetek. Tehát az elnöki pozícióra egyetlenegy érvényes jelölésünk érkezett Dr.
Princzinger Péter személyében. Szakmai alelnökökre Arató Gábor személyében, Nagy Ádám, Molnár
Dénes és Törzsök Zsolt kapott érvényes szavazatot. Illetve elnökségi tagnak Arató Gábor, Kovács
Béla, Spercel Dániel, Szilasi László és Tóth Árpád kapott érvényes szavazatot. Tehát megkérem majd
a tisztelt levezető elnök urat, hogy akkor szavaztassa meg. Ugye egyetlenegy, a felügyelőbizottságot
majd ezután, hogyha szavaztunk az elnökről, illetve az elnökségi tagokról. Az elnökségi tagok
esetében áll fenn az a helyzet, hogy öt jelölésünk van a négy pozícióra, viszont miután Arató Gábor
szakmai alelnökként is jelölésre került, abban az esetben, hogyha ő elfogadja a szakmai alelnöki
jelölését, akkor ugye ő kiesik a sima elnökségi tagsági jelöléséből, és akkor ott is négy ember marad,
tehát akkor tudunk erről is nyíltan szavazni. Nyilvánvalóan, hogy ennek még feltétele az is, hogy a
jelöltek egyáltalán elfogadják a jelölést, úgyhogy majd megkérem a levezető elnök urat, hogy
nyilatkoztassa meg a jelölteket erről, hogy elfogadják-e a jelölésüket.
Levezető elnök: Köszönjük szépen a jelöltállító bizottságnak. Az alapszabály azt mondja, hogy először
elnökről kell szavazni, utána szakmai alelnökökről, és utána elnökségi tagokról, úgyhogy ebben a
sorrendben fogunk menni. Úgyhogy akkor az első szavazásunk az elnöki tisztségről szólna.
Felszólítom a jelölt urat, hogy kíván-e röviden bemutatkozni, beszédet tartani.
Dr. Princzinger Péter: Köszönöm szépen. Tisztelt közgyűlés! A helyzet egy picit furcsa, én
programoknak a vitájára készültem. Az volt a feltételezésem, hogy nem én leszek az egyetlen jelölt, és
ebből kiindulva folytattam néhány beszélgetést, váltottam néhány e-mailt többetekkel. Ezeknek a
beszélgetéseknek meg az előzetes információimnak az alapján én készítettem egy szöveges javaslatot,
ami az én elnöki koncepcióm lenne. Ami a hátsó sorban … Bálint kollégám mellett ilyen
papírzsákokban megtalálható. Tehát hogyha nem tekintitek nagyon nagy időhúzásnak, akkor én azt
azért megkérném, hogy… gyorsan a Bálintot megkérem, hogy ezt ossza ki. Ha gondoljátok, akkor
pillantsatok bele, és ameddig kinyitjátok, addig meg mondanék négy mondatot. Ugyanis én azt
gondolom, hogy ebben a helyzetben annak jelentősége van, hogy az a személy, akit a szövetség
elnökévé a klubok megválasztanak, azon tulajdonképpen mi lesz számon kérhető, mi az, amiről majd
egy év múlva – jó esetben meg két év múlva még egyszer – majd be kéne számolnia vagy értékelnie
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kéne az elvállaltakat, minek a fényében tudja az elnök és az elnökség munkáját visszajelezni vagy
visszamutatni.
Magamról túl sokat nem akarok beszélni. Én azt gondolom, hogy az egy fontos döntés, hogyha ezt el
tudjátok fogadni, hogy egy olyan embert választotok meg az MKSZ elnökének, akinek magának sem
versenyzői, sem versenyszervezői tapasztalata vagy múltja nincs. Van viszont cserébe valami mása.
Nekem 15 év vezetői tapasztalatom van a közigazgatásba és az oktatási rendszerben. A
kapcsolatrendszerem gyakorlatilag a kormányzaton és a közigazgatásnak a felső vezetői körébe
kapcsol engem. A sporthoz, a sportigazgatáshoz körülbelül 10-12 éve részben ügyvédi
munkatapasztalatok, részben egyetemi oktatói tapasztalatok, részben az MKSZ felügyelőbizottsági
munkájában való részvétel adott nekem muníciót. És azt gondolom, hogy jelenleg jók a szervezeti
keretek, főbb vonalaiban megfelelőek a szövetségnek a belső szabályzatai. Nyilván van egy csomó
olyan vitaképes kérdés, amikről beszélgetni kell, beszélgetni lehet. Például a szakágak szakmai és
pénzügyi önállósága; például az utánpótlás-nevelési rendszer, amit én kiemelten fontosnak tartok, ezt
látjátok is kidomborodni ebben az anyagban; például az egyébként viszonylag szűkös költségvetési
forrásoknak a megosztása szakágak, illetve szakmai és központi költségek között. Összességében,
hogyha engem megválasztotok, azt kell tudnotok, hogy én mind a Polonyi István-féle irányt, mind a
Bence-féle irányt jónak tartom. Nem alapvető fordulatot, vagy nem alapvető változásokat fogok
javasolni, hanem hangsúlyoknak az áthelyezését, hangsúlyoknak a talán jobb helyre, jobb helyekre
helyezését. A kialakult megoldásokban inkább finomhangolásokat. Van egy kényes kérdés, mit nem
lehet megkerülni, hogy addig, ameddig ennyi pénzből kell gazdálkodnia ennek a szövetségnek, addig
biztos, hogy nem fogja tudni megvalósítani mindazokat a célokat, amit a teremben ülők külön-külön
mindannyian szeretnének. Tehát ennyi pénzből azt nem lehet megoldani, hogy a kvótaszerzésre
esélyes versenyzők alá is be legyen tolva 40-50-60 millió forint – egyenként mindegyik alá – meg még
az általános műhelytámogatási rendszer is működjön. Tehát muszáj lesz priorizálni, bizonyos
áldozatokat, bizonyos kompromisszumokat muszáj lesz felvállalni. És ezzel együtt vagy ezzel
párhuzamosan ki kell dolgozni valamilyen olyan üzleti marketingkoncepciót, ami forrásoknak a
behozását biztosítja. Ha véletlenül úgy alakul, hogy az MKB részéről kilátásba helyezett húszmilliós
támogatás vagy szponzoráció nem fog megérkezni, akkor lehet, hogy majd a Magyar Turisztikai
Ügynökségnél kell egy kicsit gondolkozni azon, hogy ebben a nagyságrendben hozzá tud-e járulni az
MKSZ költségeihez. Én jelenleg a Magyar Turisztikai Ügynökség egyik vezérigazgató-helyettese
vagyok. És ma délutánra úgy jöttem el ide, hogy a főnökömmel előzetesen egyeztettem, tisztában van
vele, hogy ez egy olyan társadalmi pozíció, ami gyakorlatilag egy munka, tehát nekem ezt a normál
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munkám mellé kell beillesztenem, és tudom vállalni. És akarom is vállalni, hogy beillesztem mellé. Ha
esetleg van valamelyikőtökben kérdés, akkor tegyétek fel. És akkor várom a szavazást.
Levezető elnök: Köszönjük szépen a bemutatkozást. Ezt úgy értelmezzük, hogy a jelölést elfogadja.
Ugye köteles vagyok megkérdezni. Köszönjük.
Kérdés a tagság felé, hogy egyrészt az imént tartott bemutatkozással kapcsolatban, vagy esetleg a
kiosztott anyaggal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, egyéb felszólalás. Ugye az alapszabály
lehetővé teszi, hogy amennyiben egyetlenegy jelölt van egy tisztségre, akkor nem kell titkos szavazást
tartani, hanem lehetséges a nyílt szavazás. Ebből kifolyólag ugyanúgy fogunk szavazni az elnöki
jelölésre, mint ahogy idáig szavaztunk. Kérném a regisztrációs pultot, hogy… Köszönjük.
Akkor a határozati javaslat úgy fog szólni, hogy a közgyűlés elnöki tisztségre Dr. Princzinger urat
megszavazza. Az igen szavazatokat kérném a szavazókártya-feltartással.
Férfi: Bocsánat, egy kérdés, hogy ne legyen ebből gond, a nyíilt szavazás nem kell külön megszavazni
Levezető elnök: Megnézzük, de… Az alapszabály úgy szól, hogy nem, de gyorsan akkor felcsapjuk,
hogy biztos legyen.
dr. Kovács Kristóf: Bocsánat, itt átvenném…
Levezető elnök: Nem kell, ugye?
dr. Kovács Kristóf: Bálinttól a szót. A 18.§ 2) alapján külön szavazás nélkül mód van, egy jelölt esetén
közgyűlés nyílt szavazással is dönthet a tisztségviselő megválasztásáról.
Levezető elnök: Szóval nincs szükség külön határozat…
dr. Kovács Kristóf: Külön nincs szükség. Megerősíteni meg lehet, abból baj nincs. De előírásszerűen
nem kell.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
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Levezető elnök: Köszönjük szépen. Akkor szavaznánk az elnöki tisztségről. Ugye határozati javaslatot
ismertetem még egyszer: a közgyűlés megszavazza dr. Princzinger Péter urat elnökségi tisztségében.
Az igen szavazatokat kérnék a szavazókártyák feltartásával. Nem szavazatok? Tartózkodás esetleg?
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
11/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 49 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta dr. Princzinger Péter
urat a szövetség elnökének.

***
Továbblépnénk akkor a szakmai alelnöki tisztségek megválasztásához. Itt is az a helyzet áll elő, hogy
ugye négy tisztségről szavazunk, és négy személy kapott elegendő jelölést, úgyhogy az alapszabály
szerint nincs szükség titkos szavazásra. Ugyanúgy, mint imént, nyíltan szavazhatunk. Egyenként
fogunk szavazni az egyes személyekről, jelöltekről.
Úgyhogy Arató Gábor úrral kezdenénk. Kérdésünk először, hogy elfogadja-e a jelölést. Igen,
elfogadja, köszönjük szépen.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Úgyhogy szavazásra bocsátanánk föl a határozati javaslatot. Kérnénk az igen szavazatokat a
szavazókártya-feltartással. Nem szavazatok. Tartózkodás?
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
12/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 51 igen, 0 nem szavazattal és 3 tartózkodással megválasztotta Arató Gábor urat
szakmai alelnökként.

***
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Nagy Ádámról fogunk szavazni. Megkérdezem, hogy a jelölést elfogadja-e. Köszönjük, elfogadja a
jelölést.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Szavazásra bocsátanánk. Kérném az igen szavazatokat. Nem szavazatok? Tartózkodás? Köszönjük
szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
13/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással megválasztotta Nagy Ádámot, mint
szakmai alelnök.

***
Molnár Dénesről szavaznánk. Megkérdezem a jelöltet, hogy vállalja-e a jelölést. Köszönjük, vállalja,
igennel válaszolt.
Kérnénk egy határozatképességet. Köszönjük. 54.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot. Kérném az igen szavazatokat. Nem szavazatok?
Tartózkodások? Köszönjük szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
14/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 50 igen, 0 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta Molnár Dénest, mint
szakmai alelnök.

***
Következő személy Törzsök Zsolt. Felkérem a jelöltet, hogy… Igen, vállalja a jelölést.
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Egy határozatképességet kérnénk. Köszönjük.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
A határozati javaslat, hogy a közgyűlés megválasztja Törzsök Zsoltot mint szakmai alelnök. Kérném
az igen szavazatokat. Nem szavazatok? Tartózkodások? Köszönjük szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
15/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 46 igen, 0 nem szavazattal és 8 tartózkodással megszavazta Törzsök Zsoltot, mint
szakmai alelnök.

***
Ezt követően áttérnénk az elnökségi tagokra. Itt öt jelölés szerepel jelenleg a slide-on, de egy személyt
már megszavaztunk, ugye mint az elnökség tagja szakmai alelnökként. Úgyhogy kérjük, hogy töröljék
azt a személyt a felső sorból. Ugye mivel itt csak 4 jelölt van, az alapszabály értelmében lehetőség van
arra, hogy nyílt szavazással válassza meg a közgyűlés az elnökségi tagokat, a négy elnökségi tagot.
Úgyhogy ugyanúgy fogunk eljárni, mint a szakmai alelnökökkel.
Elsőként Kovács Bélát kérdezném, hogy vállalja-e a jelölést. Jó. Szavazni fogunk, ugye írásban fogja
utólag… írásban fog nyilatkozni, hogy elfogadja-e a… Köszönjük. Köszönjük szépen. Elfogadta. Jó,
Kovács Béla elfogadta a jelölést. Úgyhogy kérnénk egy határozatképességet. 54.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Határozati javaslat: A közgyűlés megválasztja Kovács Bélát mint a szövetség elnökségi tagja. Kérném
az igen szavazatokat szavazólap-feltartással. Nem szavazatok? Tartózkodás? Köszönöm szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
16/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
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A közgyűlés 35 igen, 5 nem szavazattal és 12 tartózkodással megszavazta Kovács Bélát, mint
elnökségi tag.

***
Sperczel Dánielt felkérem, hogy nyilatkozzon, hogy vállalja-e a… Hogy? Bocsánat, egy felszólalás.
dr. Princzinger Péter: Tisztelt közgyűlést, a Sperczel Dánielt, aki most nem tud itt lenni, én javasoltam
jelölésre. A munkatársam volt a Magyar Turisztikai Ügynökségnél marketingigazgatói munkakörben,
jelenleg a Magyar Postánál tölt be ugyanilyen funkciót. Egy 36 éves, nős fiatalemberről van szó,
gyermekei még egyelőre nincsenek. És nekem fontos lenne az elnökségben az ő szakértelme, az a
kompetencia, amit korábban említettem szponzoráció és a marketingstratégia kialakítása végett. Tehát
az a kérésem, hogyha bennem bíztok, akkor higgyetek a szavamnak és bízzatok benne is. Köszönöm.
Levezető elnök: Köszönjük. Timi, nektek küldte az e-mailt? Főtitkár asszonyt felkérem, hogy… És a
jelölés tárgyában? Köszönjük, e-mailben nyilatkozott, hogy vállalja a jelölést.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Határozati javaslat: A közgyűlés megválasztja Sperczel Dánielt, mint elnökségi tag. Az igen
szavazatokat kérném a szavazólapok feltartásával. Bocsánat, Hédi, gyorsan egy számot még.
Köszönjük szépen. Nem szavazatok? Tartózkodások? Köszönöm.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
17/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 41 igen, 4 nem szavazattal és 6 tartózkodással megválasztotta Sperczel Dánielt, mint
elnökségi tag.

***
Szilasi László jelölt következik. Felkérem, hogy nyilatkozzon a jelölés tárgyában. Köszönöm. Szilasi
László vállalja a jelölést.
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Hédi, egy gyors számot kérnénk. Köszönöm.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
A határozati javaslat: A közgyűlés megválasztja Szilasi Lászlót mint elnökségi tag. Kérném az igen
szavazatokat szavazólap-feltartással. Köszönjük. Nem szavazatok? Tartózkodások? Köszönjük.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
18/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 39 igen, 3 nem szavazattal és 11 tartózkodással megválasztotta Szilasi Lászlót, mint
elnökségi tag.

***
Tóth Árpád jelöltet felkérem, hogy nyilatkozzon a jelölés tárgyában. Tóth Árpád elfogadja a jelölést.
Köszönjük.
Hédi, egy gyors számot kérnénk. 54.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Határozati javaslat: A közgyűlés Tóth Árpádot megszavazza, mint elnökségi tag. Kérném az igen
szavazatokat. Köszönjük. Nem szavazatok? Köszönjük. Tartózkodás? Köszönöm szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 54 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
19/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 47 igen, 0 nem szavazattal és 5 tartózkodással megválasztotta Tóth Árpádot, mint
elnökségi tag.

***
Ezzel lezárult az elnök, illetve elnökségi tagok, szakmai alelnökök szavazása.
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Áttérnénk a felügyelőbizottság szavazására. És átadnám a szót ismét a jelöltállító bizottság elnökének,
hogy ismertesse a jelölteket.
Dr. Cseh Veronika: Jó. Hát elsősorban a dr. Princzinger Pétert meg kell kérdeznünk, hogy ő lemond-e
a felügyelőbizottsági elnöki tisztjéről. Ugye miután ez az alapszabályunk szerint nem volt feltétlenül
egyértelmű, hogy akkor ez a tisztsége megszűnik, de így összeférhetetlenné vált a kettő. Jó, tehát ő
lemondott erről a tisztségéről.
Felügyelőbizottsági elnöki tisztre egyetlenegy embernek érkezett érvényes jelölése, ő pedig Kovalóczy
Áron. A felügyelőbizottsági tagokra három embernek, ebből egy Kovalóczy Áron, Kádi József és Mód
Miklós. Tekintettel arra, hogyha Kovalóczy Áron esetlegesen megválasztásra kerül, akkor ugye ő,
mint tag nem lesz választható. Feltételezem, hogy ebben az esetben akkor a maradék két tag, miután
két tagnak kell még lenni, szintén megválasztható nyílt szavazással, és nem kell titkos szavazást
tartanunk.
Levezető elnök: Igen, ezt így látjuk mi is. Akkor áttérnénk a felügyelőbizottsági elnöki szavazásra.
Kérdésem, hogy Kovalóczy Áron egyrészt elfogadja-e a jelölést, illetve szeretne-e röviden felszólalni,
rövid bemutatkozást tartani.
Dr. Cseh Veronika: Érkezett egy elfogadó nyilatkozat Kovalóczy Áron részéről a bizottság elnöki
tisztségére, elfogadja, az ezzel járó feladatok elvégzését vállalja. Illetve nyilatkozik az
összeférhetetlenségek tekintetében is, hogy az ő vonatkozásában nem áll fenn semmiféle
összeférhetetlenség.
Levezető elnök: Rendben. Köszönjük szépen. Akkor szavazni fogunk a felügyelőbizottsági elnöki
tisztsége tárgyában. Kérnék Héditől egy számot. 50.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Határozati

javaslat:

A

közgyűlés

megválasztja

Kovalóczy

Áront

mint

a

szövetség

felügyelőbizottságának elnökeként. Igen szavazatokat kérném. Nem szavazatok? És tartózkodások?
Köszönöm.
A levezető elnök megállapítja, hogy 50 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
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20/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 42 igen, 2 nem szavazattal és 5 tartózkodással megszavazta Kovalóczy Áront
felügyelőbizottság elnöknek.

***
Áttérnénk az FB tagokra. Mivel Kovalóczy Áront a közgyűlés megszavazta, mint a felügyelőbizottság
elnöke, így két jelöltünk van a két tisztségre. Úgyhogy itt is lehetőség nyílik a nyílt szavazásra.
Elsőként Kádi Józsefet kérném fel, hogy nyilatkozzon a jelölés tárgyában.
Férfi: A Kádi Józsi írásban, e-mailben elfogadta a jelölést. Munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud
jelen lenni.
Levezető elnök: Köszönjük szépen. Akkor Héditől egy gyors számot kérek szépen. Az urakat
kérdezném, hogy a mostani szavazásban még részt vesznek-e, különben akkor… Jó, szerintem még
valaki el fog távozni. Jó. 48. Rendben, akkor 48 szavazásra jogosult tagszervezet tartózkodik a
teremben.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Szavazásra bocsátom a határozati javaslatot: A közgyűlés Kádi Józsefet megszavazza mint
felügyelőbizottsági tag. Kérném az igen szavazatokat. Köszönöm. Nem szavazatok? Tartózkodások?
Köszönöm.
A levezető elnök megállapítja, hogy 48 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
21/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 42 igen, 1 nem szavazattal és 4 tartózkodással megszavazta Kádi Józsefet
felügyelőbizottsági tagnak.

***
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Mód Miklóst felkérem, hogy nyilatkozzon a jelölés tárgyában.
Férfi: Bocsánat, itt megint átvenném a szót. Miklós sincs jelen, szintén munkahelyi elfoglaltság miatt,
és szintén e-mailben, írásban elfogadta a jelölést.
Levezető elnök: Rendben. Köszönjük szépen. Hédi, egy gyors számot. Köszönjük.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a kivetített határozati javaslatot.
Határozati javaslat: A közgyűlés Mód Miklóst megválasztja mint a szövetség felügyelőbizottsági
tagja. Kérném az igen szavazatokat. Nem szavazatok? Tartózkodások? Köszönöm szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 49 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
22/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 38 igen, 2 nem szavazattal és 6 tartózkodással megszavazta Mód Miklóst, mint a
szövetség felügyelőbizottsági tagja.

***
Felolvasnám röviden az alapszabály 20. szakasz 1. bekezdését a megbízatás időtartamáról: „A
közgyűlés az elnökség és a felügyelőbizottság tagjait határozott időre választja meg oly módon, hogy a
mandátum a tisztség elfogadásával jön létre, és a nyári olimpiai játékokhoz igazodva a soron
következő olimpiai befejezést követően tárgyév november 30. napján szűnik meg. Úgyhogy írásban
nyilatkozniuk kell a megszavazott tisztségviselőknek.”
Köszönjük.
10. NAPIRENDI PONT: Alapszabály módosítása
Áttérnénk az utolsó, 10. napirendi pontra: az alapszabály módosítása. A szövetség honlapján
közzétételre került egy tervezet. Kérdésem először a tagság felé, hogy a tervezettel kapcsolatban
észrevétel, kérdés, esetleg egyéb felszólalásra szeretne-e valaki szót kérni?
Úgy terveztük, hogy egyben, hacsak nem érkezik módosítási javaslat.
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Eisenkrammer Károly: Tehát, hogy semmiképpen nem javaslom a közgyűlésnek, főleg így fáradtan,
mindenki egyrészt robogna, másrészt meg hogy így látatlanban megszavazzon egy igennel vagy egy
nemmel egy alapszabály-módosítást. Én akkor inkább egy nemet mondanék mindenre. De hogyha
érdemileg tudunk menni pontonként, valaminek van értelme, van, amit nem javasolnék elfogadásra.
Nem akarom senki idejét rabolni, de tényleg nagyon komoly, nagyon oda kell figyelni, hogy mire
mondunk igent és mire nemet.
Levezető elnök: Egy másik javaslatot is hadd tegyünk. És akkor itt most röviden nem, mint levezető
elnök, hanem a szövetség jogásza nyilatkoznék, aki ugye aktívan részt vett az alapszabály
megfogalmazásában: egyik módosítás sem olyan, amit most feltétlenül végre kell hajtani. Szóval van
olyan, ami valamelyest ütközik jogszabályba, ugye módosult a Ptk. január elsejével, a sporttörvény is.
De ezek nem olyanok, amelyeket feltétlenül most meg kell szavaznia a közgyűlésnek, ezzel az
alapszabállyal ugyanúgy működhet tovább. A módosítások egy másik része hatékonysági, célszerűségi
javaslatok, illetve van egy pár pontosítás, redundancia kijavítása. De ahogy jeleztem, nem feltétlenül
szükséges, hogy a közgyűlés most az alapszabály tárgyában szavazzon. Úgyhogy amennyiben
komolyabb szövegszerű javaslatok lennének, tartalmi, érdemi módosítási javaslatok, akkor
természetesen arra is lehetőség van, hogy egy későbbi időpontban ezeket megszavazza a közgyűlés.
Esetleg egy előzetes informális konzultációval, vagy írásban megküldött szövegszerű javaslatokkal.
Nem tudom, hogy mindenki látta-e az alapszabályt fönt a honlapon, viszonylag sok módosítás van
benne. Mármint … az ember megnyitja, akkor nagyon sok módosítást lát benne. Ahogy jeleztem ezek
nagy része nem érdemi, de nagyon-nagyon nehéz lenne most végigmenni egy 30 oldalas
dokumentumon úgy, hogy egyenként szavaznánk az egyébként sokszor csak pontosítás, stilisztikai,
talán elütések, hibás hivatkozások és legtöbb esetben nem érdemi, tartalmi módosítások. Ennyit
elöljáróként szerettem elmondani. Én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lenne most sok szövegszerű
javaslatot megtárgyalni. Ha egyébként a javaslat csak egy-két ponthoz fűződik, akkor azt gondolom,
hogy erre lehet lehetőség, de nagyon nehéz lenne most végigmenni egyenként, és most itt megalkotni
a végleges alapszabályszöveget.
Jó. Talán az lehet egy megoldás, hogy most egy olyan szavazást tartunk, hogy kíván-e a közgyűlés
egyáltalán szavazni az alapszabály tárgyában. Vagy azt szeretné, hogy inkább elnapoljuk, egy későbbi
közgyűlés alkalmával kerüljön új alapszabály elfogadásra.
A levezető elnök szavazásra bocsátja a következő határozati javaslatot:
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Jó, akkor a határozati javaslat úgy szólna, hogy a közgyűlés az alapszabály tárgyában a mai napon
határozatot nem hoz, hanem egy későbbi közgyűlés alkalmával fogja azt elfogadni.
Hédi, egy…
Jó, kérném az igen szavazatokat. Jó, nem szavazatokat kérem szépen. Tartózkodások. Köszönöm
szépen.
A levezető elnök megállapítja, hogy 41 szavazásra jogosult tag tartózkodik a teremben, és
kihirdeti az alábbi határozatot:
23/2017.05.31. KGY HATÁROZAT:
A közgyűlés 35 igen, 1 nem szavazattal és 5 tartózkodással úgy döntött, hogy az alapszabály
tárgyában jelen közgyűlésen nem hoz határozatot, hanem egy későbbi közgyűlés alkalmával
fogja elfogadni az új alapszabályt.

***
Esetleg még egy záró hozzászólás valakitől, egyéb felszólalás mielőtt berekesztjük a mai éves rendes
közgyűlést?
Férfi: Én csak annyit szeretnék mondani, hogy az új elnökségnek sok sikert kívánok, és a réginek meg
elnök úrnak és az elnökségnek köszönjük a munkáját!
Levezető elnök: Köszönjük szépen a felszólalást. Akkor berekesztjük a közgyűlést. Köszönjük
mindenkinek a jelenlétet. A viszontlátásra!

k.m.f.
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