10/2013. ELNÖKSÉGI HATÁROZATOK - MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
Készült az MKKSZ Elnökség 2013. június 18. napján, 14:00 órakor, az MKKSZ Latorca utcai
Székházába összehívott ülésén.
Jelen vannak: Kadler Gusztáv, Petrovics Kálmán, Apáthy Endre, Doma Gergő, Csernák
Károly, Vaskuti István, Kárai Péter, Kálmán Tibor (az 1/2013/10 határozat után), Sztanity
László, Slisz Béla, Kammerer Zoltán
Meghívottak: Horváth Péter, Dr. Ábrahám Attila, Weisz Róbert, Storcz Botond, Hüttner
Csaba, Csabai Edvin, Kovács Béla, Szabó István, Király Zsolt, Dr. Molnár Mária
Napirend:
1. A 20130701 után tervezett Gerevich-ösztöndíjak mértékének meghatározása
2. A sportszakemberekkel tervezett szerződés véglegesítése
3. Az árvízzel kapcsolatos feladatok, továbbá a Szövetség költségvetésében jóváhagyott
pályázati keret egyes kérdései
4. A pályázati kiírás kérdései
5. Egyebek
a. Stratégia Bizottság tagjai és szmsz-e
b. A magyar kajak-kenu sport 2014. évi sportszakmai és finanszírozási
koncepciója
c. a válogatott edzőtáborok pályahasználati kérdései
1/2013/10. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)
Az emlékeztetőt Kárai Péter elnökségi tag hitelesíti.
2/2013/10. Elnökségi határozat (11 igen, egyhangú)
Az Elnökség felfüggeszti az első napirend tárgyalását és felkéri Apáthy Endrét és Kárai Pétert,
hogy Storcz Botonddal, Hüttner Csabával és Weisz Róberttel közösen dolgozza át a Gerevichösztöndíjra vonatkozó előterjesztést, és még az ülés folyamán hozza vissza az Elnökség elé.
3/2013/10. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség megszavazza a sportszakemberekkel kötendő szerződést azzal, hogy 2013.
szeptember 1. után csak olyan szakembert javasol Gerevich-ösztöndíjra, valamint a tervezett
MOB állami edzői státuszra, aki a szerződést aláírja.
A 3/2013/10. Elnökségi határozatban hivatkozott szerződés szövege:
SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség
(1138 Budapest, Latorca u. 2, képviseletében Dr. Baráth Etele elnök)
a továbbiakban: Szövetség

másrészről

…………………………….
Gerevich ösztöndíjban részesülő sportszakember
(lakcím: ……………., szül.hely és idő: …………………..., anyja neve: …………….)
a továbbiakban: Sportszakember

harmadrészről
a …………………………… (székhely: …………………………. ..., képviseletében:
……………….. elnök) a továbbiakban: Tagszervezet

együttesen: Felek
között az alábbi feltételekkel
I.
A Szerződés tárgya
1.
Feleknek közös célja a Szövetség Elnöksége által jóváhagyott 2013. évi
felkészülési program színvonalas megvalósítása, végrehajtása. A 2013. évi felkészülési
program (a továbbiakban: Felkészülési Program) a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét
képezi. Felek jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállalnak a Felkészülési Program
végrehajtására, a Felkészülési Program megvalósításához szükséges, a jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségeik teljesítésére.
2.
Felek megállapítják, hogy a Sportszakember jelen szerződés aláírásának
időpontjában a Tagszervezet munkavállalója vagy a Tagszervezettel munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonnyal rendelkezik. A Sportszakember a Szövetség elnöksége által jóváhagyott
Gerevich ösztöndíjban részesül.
3.
Felek megállapodnak, hogy a Sportszakember jogviszonyára a vonatkozó
hatályos jogszabályok, a Szövetség Alapszabálya, egyéb szabályzatai, valamint a kajak-kenu
sportág versenyszabályai mellett jelen szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
II.
A Sportszakember kötelezettségei
1.
A Sportszakember jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a magyar kajakkenu sportág stratégiáját és a Felkészülési Programot megismerte, az abban foglaltakat
tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével azok megvalósítását
legjobb tudása szerint elősegíti.

2.
A Sportszakember kötelezi magát arra, hogy a magyar kajak-kenu sportra
vonatkozó általános szabályokat, a Szövetség szabályzatait betartja, ezen belül különösen, de
nem kizárólagosan köteles:
a) a tisztességes játék (fair play) elvei szerint készíti fel, valamint versenyezteti
sportolóit,
b) a kajak-kenu sportág hazai és nemzetközi versenyszabályzatát és egyéb
szabályzatait betartani,
c) a lehető legjobb eredményre törekedni mind a felkészülés, mind pedig a versenyzés
során,
d) a nemzetközi és hazai dopping-tilalom előírásait a sportolóival betartatni,
gondoskodni arról, hogy a sportolói az előírt dopping-vizsgálatokon és sportegészségügyi
ellenőrzéseken részt vegyenek és pontosan betartsák a holléti nyilvántartás szabályait,
e) olyan életmódot folytatni, amely sportszakemberhez méltóan példamutató, továbbá
elősegíti az edzéseken és versenyeken, hogy sportolói a legjobb teljesítményt nyújtsák,
f) a Szövetség által szervezett képzéseken, továbbképzéseken, szakmai
konferenciákon részt venni,
g) a Szövetséggel és a sportszakmai vezetéssel konstruktívan együttműködni;
h) a válogatott központi edzőtáboraiban vagy a sportszakmai vezetés által jóváhagyott
más edzőtáborokban igény esetén részt venni, azokban a válogatott sportolók felkészítésében a
legjobb tudása szerint közreműködni;
i) a nemzetközi versenyeken a Szövetség által meghatározott egységes nemzeti
válogatott csapat sportruházatot viselni, betartva a Szövetség reklámelőírásait,
j) együttműködni a Szövetséggel annak marketing tevékenysége során, a szövetségi
szponzorok felé külön ellenszolgáltatás nélkül reklámtevékenységet kifejteni - az óriásplakáton
és reklámfilmben történő szerepléshez szükséges, külön arculat átviteli nyilatkozatot igénylő
tevékenység kivételével -, és a reklámszabályzatban foglalt előírásokat betartani;
k) a sportág reprezentánsaként megjelenni a Szövetség által megjelölt
rendezvényeken, előzetes egyeztetést követően,
l) az Etikai szabályzat szellemének megfelelni, előírásait betartani; tartózkodni a
Szövetség imázsának és a sportág társadalmi megítélésének rontására alkalmas nyilatkozattól
és megnyilvánulásoktól,
m) igény esetén a szövetség által megjelölt képzések, továbbképzések során
előadóként, térítésmentesen közreműködni
n) tartózkodni nem magyar sportolók felkészítésétől, az abban való közreműködéstől
3.
A Sportszakember jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeket folyamatosan, sportszakemberhez méltó módon,
a nemzeti és a sportági érdekek figyelembevételével köteles teljesíteni.
III.
A Szövetség kötelezettségei
1.
A Szövetség a Sporttörvény és az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően
működteti a kajak-kenu versenyrendszert, versenynaptárt állapít meg, rendezi a sportág hazai
versenyeit, illetőleg engedélyezi azok megrendezését, megalkotja a sportág és a Szövetség
szabályrendszerét és mindezek keretei között válogatott kereteket működtet. A Szövetség
közgyűlése jóváhagyta sportág általános stratégiáját, amelynek megvalósítása közös feladat. A
Szövetség elnöksége jóváhagyta a Felkészülési Programot, melynek megvalósítására,
végrehajtására a Szövetség jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal.

2.
Jelen szerződés keretei között a Szövetség a Sportszakember és a Tagszervezet
felé az alábbiak teljesítésére köteles:
a) biztosítani a válogatott keretek számára szervezett hazai és nemzetközi
edzőtáboraiban a részvételt a sportszakmai vezetés kijelölése alapján;
b) biztosítani a sportszakmai vezetés által javasolt nemzetközi versenyeken való
részvételt;
c) megrendezni a felkészüléshez és a válogatáshoz szükséges hazai versenyeket;
d) a sporteszközök szállítását biztosítani a nemzetközi versenyekre;
e) sportruházatot biztosítani a kiemelt nemzetközi versenyeken (EB, VB);
f) a sportágban folytatott tevékenységgel összefüggésben a Szövetség által megbízott
ügyvéd közreműködésével szóbeli jogi tanácsadást biztosítani,
g) a Felkészülési Programról a Sportszakember és a Tagszervezet részére a szükséges
tájékoztatást időben megadni,
h) a felmerülő kérdésekre, problémákra vonatkozóan elsődlegesen a
Sportszakemberrel, szüksége esetén a Tagszervezettel konstruktív módon egyeztetéseket
lefolytatni.
IV.
A Tagszervezet kötelezettségei
1.
A Tagszervezet jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a magyar kajak-kenu
sportág általános stratégiáját, valamint a Felkészülési Programot megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul veszi és kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével azok
megvalósítását, végrehajtását a Sportszakember munkájával elősegíti.
2.
A Tagszervezet jelen szerződés aláírásával, általános érvénnyel hozzájárul, hogy
a Sportszakember – szükség szerint - a válogatott keret munkájában részt vegyen, a jelen
szerződésben meghatározott kötelezettségeit teljesítse.
3.
A Tagszervezet biztosítja az egyesületi keretek között a felkészülést, teljesíti a
Sportszakember felé a Sportszakember és a Tagszervezet között fennálló szerződésben
meghatározott kötelezettségeit.
4.
A Tagszervezet együttműködik a Szövetséggel a válogatott keretek színvonalas
működtetése érdekében, biztosítja a Sportszakember közreműködését a szükséges
egyeztetéseken, szakmai megbeszéléseken.
V.
A kötelezettségek megszegése, a Szerződés megszűnése
1.
A jelen szerződésben meghatározott kötelezettségek megszegése esetén a másik
fél írásban felszólíthatja a kötelezettségét megszegő felet a szerződésszerű magatartásra. A
felszólítás eredménytelensége, illetve súlyos kötelezettségszegés esetén jelen szerződést
bármelyik fél jogosult azonnali hatállyal felbontani. A szerződés közös megegyezéssel is
megszüntethető.
2.
Amennyiben a Sportszakember a jelen szerződésben meghatározott
kötelezettségei közül bármelyiket nem teljesíti, a Gerevich ösztöndíjára vonatkozó
előterjesztését a Szövetség Elnöksége megszüntetheti, illetve a megszüntetést követően attól

számított legfeljebb 2 évig új előterjesztést a Gerevich ösztöndíjra nem tesz. Amennyiben a
szerződésszegés súlya enyhébb szankciót igényel, akkor az Elnökség a Gerevich ösztöndíj
mértékét csökkenti. A jelen szerződés megszegése fegyelmi eljárás kezdeményezését vonhatja
maga után a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott módon. Ebben a kérdésben a sportszakmai
vezetés javaslatára a Szövetség Elnöksége dönt.
3.
Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Szövetség
szegi meg, a Sportszakember vagy a Tagszervezet a Szövetség Elnökségéhez fordulhat, az
írásbeli panaszt az Elnökség a következő ülésén tárgyalni köteles. Amennyiben az Elnökség a
panaszt nem bírálja el, vagy annak elbírálása a másik két fél számára nem elfogadható, a Felek
a Sport Állandó Választott Bírósághoz fordulhatnak jogorvoslatért.
VI.
Vegyes és záró rendelkezések
1.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szövetség Alapszabálya,
egyéb szabályzatai, továbbá a kajak-kenu sportágra vonatkozó egyéb szabályok, mindezek
hiányában a Sporttörvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.
2.
A jelen szerződéssel összefüggésben keletkezett jogvitákat felek elsődlegesen
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni, kizárólag ennek eredménytelensége esetén fordulnak a
Sport Állandó Választott-bírósághoz.
Jelen szerződést, mely négy oldalon hat fejezetet tartalmaz, felek elolvasták, közösen
értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.
Budapest, 2013. „……………….…”

….............................................

...................................................
Szövetség

Sportszakember
…………………………………..
Tagszervezet

4/2013/10. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség áttekintette és jóváhagyta a Szövetség költségvetésében meghatározott, a
tagszervezetek részére juttatandó 604 millió Ft összegű keret (l. függelék) felhasználására
vonatkozó pályázati felhívás (l. melléklet) formai és tartalmi elemeit. Az Elnökség
felhatalmazza az Elnököt, hogy intézkedjen a felhívás és mellékletei véglegesítésére, illetve
ezzel összefüggésben arra, hogy a keretösszeg forrásául szolgáló, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és a Szövetség közötti létrejött szerződést annak módosítása után aláírja. Az
Elnökség felkéri Király Zsolt urat, dr. Molnár Mária úrhölgyet, Weisz Róbert urat és Bodonyi
Csaba urat, hogy a bíráló bizottság tagjaként a pályázat bonyolításában vegyen részt.

5/2013/10. Elnökségi határozat (9 igen, egyhangú)
Az Elnökség felhatalmazza a Szövetség Elnökét, hogy a pályázati keret terhére az egyes
tagszervezetekkel az őket megillető részkeretek legfeljebb 10 %-ig terjedően támogatási
szerződést hozzon létre. A támogatás működési célra használható fel, a szerződéskötéssel, a
támogatás átutalásával és elszámolásával kapcsolatban a pályázati felhívásban meghatározottak
szerint kell eljárni.
6/2013/10. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)
Az Elnökség felhatalmazza a Szövetség elnökét, hogy az árvízben érintett tagszervezetek
részére, előzetes felmérés alapján, legfeljebb összesen 20 millió Ft összegig támogatást
biztosítson, amelynek forrása szintén a pályázati keret. Az Elnökség felkéri a Szövetség
Elnökét, hogy az e célra felhasznált pályázati forrás visszapótlására legkésőbb 2013. augusztus
31–ig tegyen javaslatot (a költségvetés átcsoportosításával, vagy a kormányzati
többlettámogatásból). A támogatás átutalásával és elszámolásával kapcsolatban a pályázati
felhívásban meghatározottak szerint kell eljárni. A kárenyhítés összegéről a Szakmai Bizottság
javaslata alapján az Elnökség dönt. A támogatás működési célra használható fel az alábbi
célokra:
a) Az árvíz miatt megjelenő plusz költségek, amelyet a sportszakmai munka
fenntartása indokolt
b) Az árvízi védekezés közvetlen ráfordításai
c) Az árvíz utáni takarítás, fertőtlenítés költségei
7/2013/10. Elnökségi határozat (6 igen, 3 nem – Petrovics Kálmán, Csernák Károly, Kálmán
Tibor, 1 tartózkodás – Kadler Gusztáv)
Az Elnökség megszavazza Apáthy Endre, Kárai Péter, Storcz Botond, Hüttner Csaba és Weisz
Róbert által átdolgozott előterjesztést a 2013.07.01-től folyósítandó Gerevich-ösztöndíjban
részesülők névsoráról, valamint a Gerevich-ösztöndíjak mértékéről.
8/2013/10. Elnökségi határozat (9 igen, 1 tartózkodás- Csernák Károly)
Az Elnökség megszavazza az EMMI által 2013. januárban utalt összeg terhére a „Pályázati
kiírás”, valamint annak mellékletei és függelékei szövegét azzal, hogy a használt kisbuszok
paraméterezése az alábbiak szerint módosul:
- Legfeljebb 4 év és
- Legfeljebb 150.000 km
9/2013/10. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)
Az Elnökség megszavazza a Stratégia Bizottság előterjesztésben szereplő szervezeti és
működési szabályzatát.
10/2013/10. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)
Az Elnökség megszavazza a Stratégia Bizottság tagjaira vonatkozó előterjesztést.
Régiós képviselő tagok:
1. Budapesti régió képviselője – Horváth Gábor
2. Közép-Dunántúl régió képviselője - Pető Zsolt
3. Dél-Dunántúl és a Nyugat-Dunántúl régió, képviselője – Benkő Zoltán
4. Észak-Magyarország és az Észak-Alföld régió képviselője – Dr. Farkas Gabriella

Egyéb tag:
1. Tállai András – Önkormányzati kapcsolatok

11/2013/10. Elnökségi határozat (10 igen, egyhangú)
Az Elnökség megszavazza a MOB részére benyújtandó „A magyar kajak-kenu sport 2014. évi
sportszakmai és finanszírozási koncepciója” előterjesztést.

