
 

 

 

 

 

Elnökségi ülés  

2021. július 20-án 15:00 órakor  
Helyszín: ZOOM platform 

Jelenlévők:  

 

Papp Gábor elnök  

Kövy Bence sport alelnök  

Zelenák József technikai alelnök 

Veress András elnökségi tag 

Balázs Péter elnökségi tag 

 

Dr. Zakarné Miklós Adrienn főtitkár 

Dobák Tamás jegyzőkönyvvezető 

Az elnökség határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

1. Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 

2. Tájékozódási Búvárúszó EB kiutazó keret – Kövy Bence 

3. Egyebek 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tájékozódási Búvárúszó EB kiutazó keret – Kövy Bence 

 

KB: Szavazásra benyújtanám a tájékozódási EB-re kiutazó keretet és a nekik adható támogatási elv 

rendszerét. Német Roland javaslatát állítottuk össze a kivetített táblázat szerint. Gurisatti Róbert lesz 

a csapatvezető. Gurisatti Róbert plusz egy személy utazik autóval, ők viszik a felszerelést. 

BP: Plusz egy edző utazik Kosztin Tibor személyében.  

2021/33 (2021.07.20.) 

Az elnökség elfogadta a Tájákozódási EB-re utazó válogatott keret tagjait a szakbizottság javaslata 

alapján (1.sz. melléklet) 

 

KB: Második szavazásra bocsátandó javaslat a kiutazó versenyzők utazási támogatása.  

ZMA: Kétmillió forint van elkülönítve erre a versenyre. Pontos költségekre jövő hétig várunk. Ha 

ismerjük a pontos indulási és érkezési dátumokat, véglegesítjük a létszámot, akkor tudunk pontos 

összeget mondani. 

PG: A verseny szervezői a versenyszoftverünket kölcsön kérték egy hozzáértő bíróval együtt. Ennek 

költségeit állni fogják. 

2021/34 (2021.07.20) 

Az elnökség elfogadta a Tájékozódási EB-re utazó válogatott keret támogatási elvét (2.sz. 

melléklet) 

 

BP: Kiss Bence utazna a versenyszoftver használatához segítségként, bírói tanfolyamon is részt venne. 

 

ZMA: A válogatott felszerelést az irodában lehet majd átvenni személyesen a versenyzőknek 

Pénzügyi és ügyviteli tájékoztatás – Miklós Adrienn 

 

ZMA: Jelenleg a felzárkóztatási programok futnak, az egyesületektől folyamatosan kapjuk a 

számlákat. 

Most a Tájékozódási EB-re készülünk gőzerővel, ennek pénzügyi hátterét intézzük. 

A Nonprofit Kft.-re vonatkozóan kért Zelenák József egy kimutatást, amit átküldtem neki 

 

Egyéb  

 

PG: Branding…Az új arculattal készíttessünk egy sátrat, amit később bármelyik versenyünkön fogunk 

tudni használni. 

BP: A bójákra, palackokra kötelezően csináltatnunk kell országjelzést és név feliratot. 

ZMA: Dobogókat fel kell újítani. 

2021. Szeptember 14-én lesz a következő elnökségi ülés 

 

Vége az ülésnek. 

 

 



 

1. sz melléklet 

01_02_210720_NR 

JAVASLAT 

Készítette: Német Roland (szakbizottsági vezető), 

Látta: Balázs Péter (elnökségi és szakbizottsági tag), Drimál Bálint (szakbizottsági tag), Gurisatti Róbert 

(szakbizottsági tag), Szászné Bundy Erzsébet (szakbizottsági tag), Kövy Bence (sport alelnök) 

Kelt: 2021. július 18. 

 

1. Javaslat a Tájékozódási Búvárúszó Válogatott EB-re utazó keret kijelölésére 

A válogatott keret tagjai és versenyszámai: 

Név  Korcsoport Csillag  5 bója  Slalom  Paralel  MONK  Csoportos  
ERDŐS Virág  Junior lány x  x  x  x    x  

RENDES Linda  Junior lány x  x  x  x    x  

CSÉPLŐ Kelen  Junior fiú x  x  x  x  x  x  

SZÁSZ Tamás  Junior fiú x  x  x  x    x  

HATHÁZI Katalin  Felnőtt nő x  x  x  x  x  x  

HOFMEISTER Alíz  Felnőtt nő x  x  x  x  x  x  

BALÁZS Péter  Felnőtt férfi x  x  x  x  x  x  

VÁRSZEGI Vendel  Felnőtt férfi x  x  x  x    x  

Csapatvezető: Gurisatti Róbert 

A javaslat a korábbi években is alkalmazott válogatási elvek szerint került összeállításra. A válogatási 

elvek jelen javaslat 1. számú mellékletét képezi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. sz melléklet 
 

3. Javaslat a 2021. évi Tájékozódási Búvárúszó EB-re utazó válogatott versenyzők utazási 
támogatására 

Az egyes versenyzők kiutazási költségeinek támogatására a szakbizottság az alábbi javaslatot teszi: 

Név  
2019. évi eredmény 

alapján 
2021. évi csoportos 
indulási jog alapján Összes támogatás 

ERDŐS Virág    25% 25% 
RENDES Linda    25% 25% 
CSÉPLŐ Kelen  50% 13% 63% 
SZÁSZ Tamás  100%   100% 
HATHÁZI Katalin  100%   100% 
HOFMEISTER Alíz  25% 13% 38% 
BALÁZS Péter  100%   100% 
VÁRSZEGI Vendel  50% 13% 63% 

 

A javaslat a korábbi években is alkalmazott kiutazási támogatás elvei szerint került összeállításra. 

 


