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Bevezetés 

A Sport XXI programot 2017-től fokozatosan kezdtük átalakítani. Az átalakítás elsődleges 
szempontrendszere az volt, hogy szakmai alapon, a célkorosztálynak legmegfelelőbb képzés felé toljuk 
a programokat, illetve a napi szintű műhelymunka tulajdonképpeni ösztönző rendszerét. 

E célok elérését az evezős Sport XXI. program a következőképpen szolgálja: 

• megfelelő versenyformák, versenyrendszerek támogatása, kialakítása a Tanuló korcsoport 
számára, 

• személyes, közvetlen iránymutatás a felkészítő edzőknek a szakmai munka menetében 

• a MESZ Hosszútávú Sportoló Fejlesztési Programjának megfelelő képzés támogatása. 

• korosztály és célspecifikus műhely-támogatási rendszer 

• Tanuló OB kvalifikáció 

• Minimum vizsgáztatás 
 

A változtatásokat fokozatosan vezettük be és 2020 lett volna az első olyan év, mely az előző évhez 
képest már jelentős szakmai változtatásokat nem tartalmaz. Legfeljebb a verseny helyszínek és az 
időpontok módosultak volna, ami a rendezés helyi szintű lehetőségeit vette volna figyelembe. 

De csak volna… A világjárvány megváltoztatta a szezon menetét. 

Sajnos a világjárvány végig kísérte a teljes 2020/2021-es Sport XXI szezont, és még 2021 év elején is a 
Tavaszi Hosszútávút törölnünk kellett, illetve a Tavaszi Duatlont egyesületi helyszínen, a télen 
bevezetett online formátumban tudtuk megtartani, az egy helyszínre vonatkozó létszámkorlátozások 
mellett kültéren. 

Koronavírus és következményei 

A koronavírus járvány első hulláma gyakorlatilag az ország szinte teljes leállását hozta. Klubjainkat 
bezárták hetekre, az edzésmunka szervezése legtöbb helyen az online térre korlátozódott, egyéni 
sportolási lehetőséggel. Ez a 16 éven aluli korosztály számára gyakorlatilag teljesen elvágott minden 
szervezett edzésformát, mivel ahol a klub működése még erős korlátozásokkal is, de még biztosítva 
volt, ott is teljesen megszűnt az edzéslátogatási lehetőség a legfiatalabb korosztály számára. 

Ez a helyzet júniusig eltartott és a klubokba csak fokozatosan térhetett vissza az élet. Attól lehetett 
tartani, hogy nagyon nagymértékű lesz a lemorzsolódás, legfőképpen ebben a korosztályban, de ez a 
félelem nem, vagy csak kis mértékben igazolódott be. Természetesen helyi szintű különbségek is 
megfigyelhetők voltak az edzői visszajelzésekből. Jellemző jelenség az volt, hogy a már korábban 
megszólított és a klubba járó gyerekek nagy százalékban visszatértek. A problémát a toborzás 
helyszínének kiesése, ennek köszönhetően a toborzott létszám visszaesése mutatja. 

Mivel még csak féléves adataink vannak, ezért nem tudjuk biztosan megítélni, hogy az év végére az 
őszi toborzások által hány új versenyzőnk lesz a korosztályban, de a minimum vizsgák száma, mely az 
OB indulás előfeltétele, nagyságrendi csökken még mindig. 

2020-ban még 219 új vizsgázó volt az Országos Bajnokság előtt, 2021-ben pedig csak 147. 

 

 



Tanuló 2018 2019 Változás 2019 2020 Változás 2020 2021 Változás 

Versenyengedélyek 450 532 18.22% 532 446 -16.17% 446 284 -36.3% 

Tényleges 
versenyzők létszáma 412 453 9.95% 453 386 -14.79% 

 

386 

 

281 

 

-27% 

 

Megrendezett versenyek és létszámok alakulása 

 Dátum  Helyszín   Esemény   Létszám (fő) 

03.27. Csepel Tavaszi Hosszútávú verseny Elmaradt 

04.10.  online klubhelyszín Tavaszi Duatlon   223 

05.08. FEC Kupa Tanuló Kupa 1.   146 

06.05. Csepel Kupa Tanuló Kupa 2.   170 

07.02. Tata Tókerülő Hosszútávú verseny 125 

08.17. Kalocsa Kupa Tanuló Kupa 3.   95 

09.04.             Öböl Kupa                              Tanuló Kupa 4.    161 

10.01-02. Tisza Kupa Tanuló Kupa 5.   145 

10.16. Csepel/Szolnok Őszi Hosszútávú verseny 150 

10.30. Baja Vízisport központ Őszi Duatlon verseny  192 

11.27-28. Margitsziget/Mohács Triatlon verseny  129 

2022. 01.21. Budapest Regionális futóverseny  205 

2022. 02.05. Pilismarót Téli több tusa verseny  174 

 

Sport XXI. Műhelytámogatás 2022 

A Sport XXI. Programunk egyik fő pillére a nevelő műhelyek támogatása, mely a sportág legalapvetőbb 
feladatát, a toborzást és utánpótlásnevelést hivatott közvetlenül támogatni a klubokban, ahol a nevelő 
munka zajlik. A támogatási összeget a 2022-es év eleje folyamán utaltuk át a kluboknak, a 2021/22-
ben elért pontszámaik alapján. A támogatás minimum feltétele, hogy egy egyesület legalább 50 indulói 
pontot szerezzen. Ez azt jelenti, hogy összesen 50 indulást kell teljesíteni az összes Sport XXI. versenyt 
figyelembe véve. Megjegyzés: itt akár ugyanaz a versenyző többször is számít, ha a klubja elviszi és 
elindítja több versenyen. Ezzel szerettük volna ösztönözni, hogy a klubok ne csak versenyformánként 
egy-egy eseményen vegyenek részt, hanem a lehető legtöbb versenyformán, illetve eseményen 
induljanak a fiatalok. 



 

  

S.Sz. Egyesületek
Indulások

száma

Programon részt vett 

fő 2021-22

Javasolt összeg 

2022. évben

1 Győri Atlétikai Club 279 45 2 295 822 Ft            
2 Evezős Utánpótlásért Alapítvány (VVSI) 243 40 1 988 773 Ft            
3 Csepel Evezős Klub 194 20 1 570 844 Ft            
4 Magyar Testgyakorlók Köre 149 19 1 187 032 Ft            
5 Mosonmagyaróvári Vízispot Egyesület 135 17 1 067 624 Ft            
6 Szegedi Vízisport Egyesület 133 17 1 050 566 Ft            
7 Danubius nemzeti Hajósegylet 122 22 956 745 Ft               
8 Budapest Evezős Egyesület 112 19 871 453 Ft               
9 Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 81 14 607 050 Ft               

10 Kalocsai Sport Egyesület 80 13 598 520 Ft               
11 Tata-Tóvárosi Vízisport Egylet 71 15 521 758 Ft               
12 Mohácsi Torna Egylet 67 14 487 641 Ft               
13 Vácvárosi Evezős Club 66 12 479 112 Ft               

14 Bajai Spartacus Sport Club 47 8 317 058 Ft               

15 Külker Evezős Klub 35 11 -  Ft                      
16 Arrabona Evezős Klub 29 9 -  Ft                      
17 Pénzügyőr Sport Egyesület 24 11 -  Ft                      
18 Esztergomi Evezősök Hajós Egylete 21 11 -  Ft                      
19 Csongrád 9 4 -  Ft                      
20 MEC-Vasas 9 5 -  Ft                      
21 Ferencvárosi Evezős Club 9 4 -  Ft                      
22 -  Ft                      

14 000 000 Ft          Szétosztható összesen:



Utánpótlás Edzői Ösztöndíj Program 

A program célja, szakmai feladatok 

• A MESZ stratégiai céljának megfelelően a 18 év alatti utánpótlás korosztályok létszámának 
növelése.  
• Nagy számban érjünk el, vonjunk be olyan edzőket, akik a legfiatalabb utánpótlás 
korosztályokkal foglalkoznak és jellemzően fiatal korban továbbadják a legtehetségesebb általuk 
nevelt tanítványaikat. 
• A célnak megfelelő iskolai kapcsolatok kiépítése, fenntartása. 
A testnevelő tanári végzettséggel is rendelkező edzők támogatásával az egyesületek és a köznevelési 
intézmények közti kapcsolatrendszer megerősítése. 
• A fentiekkel az utánpótás bázis növelését célzó programjaink eredményességének, 
hatékonyságának segítése (Sport XXI. Program, Heraklész Bajnok Program) 
 

Munkaköri leírás 

A programban részt vevő edző: 

• Elsődlegesen végzi klubjában az utánpótlás toborzás feladatait. 
• A MESZ Utánpótlás programok céljait szem előtt tartva aktívan keresi a sportágban tehetséges 

versenyzőket. 
• Vezeti a rá bízott, 18 év alatti versenyzők edzéseit, korosztálynak megfelelő képzést biztosítva. 
• Aktív kapcsolatot tart a partner iskolákkal, testnevelő tanárokkal. 
• Versenyzőivel a MESZ Utánpótlás programjain, versenyein (Sport XXI., Heraklész) aktívan részt vesz.  
• Versenyzőivel részt vesz az éves Országos Bajnokságon. 
• A felkészülésüket és részvételüket ezekre a versenyekre aktívan szervezi. 
• Aktív kapcsolatot tart a MESZ Edzőbizottságával, valamint az Utánpótlás szövetségi kapitánnyal. 

Kérés esetén tájékoztatja őket a munkájáról. 
• Kérés esetén segít a klubja régiójában rendezett Sport XXI. versenyek szervezésében, a felmerülő 

edzői feladatok lebonyolításában. 
 

Az ösztöndíjas edzők kiválasztása 

Az edzői értékelés a Program elosztási szabályait figyelembe véve régiók szerint történik, azaz adott 
régión belül kerülnek értékelésre az edzők aszerint, hogy a célkitűzéseknek megfelelően milyen 
létszámbeli és eredményességi javulást értek el. Az értékelés alapja a Sport XXI indulói létszámok 
változása és régió szerinti rangsora. 

A kiválasztott edzők régiók szerinti értékelése 

Nyugat – Dunántúl 

Lakó Szandra: 

A Győri Atlétikai Club evezős szakosztályának utánpótlás edzője. Sportolói létszámának növekedése a 
régióban messze kiemelkedik, gyakorlatilag az egy edzőre jutó még kezelhető maximális létszámmal 
foglalkozik. Elsődleges feladata az ország legnagyobb egyesületének számító Győri Atlétikai Club 
alaputánpótlás folyamatosságának fenntartása, toborzása. Az idei szezon lesz számára várhatóan a 
kiemelkedés kezdete. A 2021-es serdülő válogatott keretbe pedig 18 versenyzője került be. Ami a 32 



fős keretből tekintélyes hányad. Több csapatnak is így Szandra lett a kijelölt felkészítő edzője a 2021-
es ORV-re, 3 aranyérem is az ő érdemeit gazdagítja. 

Sehr Miklós: 

A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület fiatal utánpótlás edzője. Halmainé Mészáros Éva helyét vette 
át tavaly a programban. Idén először be is érik a korábbi pár év toborzó és nevelő munkája. Először lett 
serdülő kerettag két versenyzője és a válogató verseny alapján először lesz korosztályos válogatott 
egység kijelölt edzője. Az év UP edzője rangsorban 4. helyet szerzett, ORV csapata pedig ezüstérmes 
lett Trebonban. 

Közép – Dunántúl 

Vida Erik: 

A Pro Rekreatione Nonprofit Kft. klub utánpótlás edzője. A régió hazai szinten legeredményesebb és 
legtöbb utánpótláskorú igazolt versenyzővel rendelkező edzője. Bár korosztályos nemzetközi 
eredményességgel nem rendelkezik, stabil létszámú versenyzői gárdájával rendszeres résztvevői a 
hazai versenyeknek, ezen belül is a Sport XXI. versenyek rendszeres résztvevői. A 2021-as Sport XXI. 
Programjának második legtöbb pontot szerzett egyesülete, az év nevelőedzője pontversenyben 
második helyen végzett. 

Fiala Balázs: 

Sajnos a TTVE utánpótlás létszáma a tavalyi évben jelentősen visszaesett a kezdeti emelkedés után. Az 
Országos Bajnokságon a kívánt létszám alatt vettek részt, Fiala a vállalását nem teljesítette, így a MESZ 
elnöksége 2022 év elejétől Vaczula Istvánt emelte a támogatotti körbe, akinek az a feladata, hogy 
beindítsa az utánpótlásnevelést az évek óta gyengélkedő, de remek infrastrukturális adottságokkal 
rendelkező Tata Tóvárosi Vízisport Egyletben. 

Dél – Dunántúl 

Ifj. Matheisz József: 

A régióban található egyetlen klubunk a Mohácsi Torna Egylet evezős szakosztályának nevelőedzője. A 
kis vidéki egyesület létét jelenti Matheisz alkalmazása. Rendszeresen részt vesznek a korosztályos 
programokon, időről időre a klub kinevel egy-egy korosztályos válogatottat, amely hagyományt 
remélhetőleg folytatni tudnak az elkövetkező években is. 

Észak – Alföld 

Purucki Ferenc: 

A Tisza Evezős Egylet edzője több mint 6 éve, a térség két utánpótlás edzője közül ő a tapasztaltabb. 
Személye kiemelkedően fontos a térség evezős sportja szempontjából. A férfi utánpótlásnevelés 
elsősorban az ő feladata Szolnokon, minden évben vagy legalább egy-két versenyzője, akik a serdülő 
válogatott kerettagságra pályázhatnak. 2021-ben több versenyzője kapott meghívást a válogatott 
keretbe, egy közülük a világbajnokságra utazó csapatba is jelölést kapott, emellett ketten ORV 
aranyérmet is szereztek. 

 

 



Rácz Milán: 

Szolnokon egyedülálló módon valósul meg olyan iskolai evezős program, amelyből klubszintű 
felkészítés és versenyeztetés alakult ki és Milán ebben vállalt nevelőedzői szerepet. Elsősorban a lány 
alaputánpótlás csoport edzője és az utóbbi 3 évben a klub serdülő női eredményei is létszáma is 
emelkedő tendenciát mutatnak. Kiemelkedő versenyzői is vannak már. A serdülő Pádár Luca 
megnyerte a serdülő és az ifjúsági válogató versenyt, így a világbajnokságra utazó csapatba is bekerült. 

Dél – Alföld 

Bartos Nándor: 

A Bajai Spartacus Vízügyi Sport Club vezetőedzője. Sajnos ez a régió a Szegedi Vízisport Egyesület 
kivételével inkább a rászorultság miatt igényel támogatást és a bajai evezés e támogatás nélkül elég 
nehéz helyzetben lenne. Infrastruktúra oldalán jól állnak, ezért próbáljuk ezzel a támogatással is 
megtartani Bartos edzőt, mert nélküle a klub jelenleg működésképtelenné válna. Minden évben nevel 
korosztályos válogatottig is eljutó versenyzőt.  

Németh Zoltán: 

A Kalocsai Sport Egyesület egyetlen edzője. Zoltán esetében az ösztöndíj a kalocsai evezés 
megmentését jelentette, mivel korábban gyakorlatilag önköltségen fizetés nélkül dolgozott a klubnak 
kevés versenyzőjével. Stabil résztvevői a Sport XXI versenyeknek, illetve a felsőbb utánpótlás 
korosztályok országos versenyein. 2021-ben két ORV aranyérmes versenyzőt is felkészített a válogatott 
számára, ami nagy teljesítmény, mivel egyedül, segítség nélkül viszi a klubot. 

Közép – Magyarország 

Ebben a régióban a vidéki klubokhoz képest mások a viszonyok, klubjaink szinte fele itt található, 
versenyzői és edző létszámban is hasonló a helyzet. Itt a klubok és az edzők között kevésbé a 
„rászorultság” indokolta az ösztöndíjat, hanem inkább az eredményesebb munkára való ösztönzés volt 
a mérvadó akár a létszámnövelést akár az eredményességi versenyt nézzük. 

Karácsony Tibor: 

A Vác Városi Evezős Club női csoportjának utánpótlás edzője. A klub utánpótláskorú versenyzőkből 
folyamataosan a maximális létszámon üzemel, ami fizikailag elfér. Tavasz kapta meg a státuszt, ami a 
klub női vonalának felélesztéséhez jelentősen hozzá járul. Eddig jellemzően csak fiú vonalon születtek 
kiemelkedő eredményeik. 2021-ben 3 versenyzője került az ifjúsági válogatott keretbe. 2022 
márciusában nyugdíjba ment, helyét Horváth Eszter veszi át a továbbiakban. 

Id. Pergel László: 

Az ország legnagyobb klubjának a Csepel Evezős Klubnak nevelőedzője. Fiával közösen csaknem 80 fős 
csoportot tartanak fenn, illetve építettek fel az elmúlt két-három évben, ami egyedülőlló toborzói és 
nevelői teljestmény az országban. Jelenleg a serdülő fiú csoportot viszi, ami klubjának fizikai korlátait 
feszegeti, így eredményes nevelő munkája mindenképpen maximálisan megfelel a program 
elvárásainak és a sportágunk stratégiai célkitűzéseit szolgálja. 2021-ben az ORV-n 3 aranyérmet is neki 
köszönhetünk. 

 

 



 

Nagy Attila: 

Az MTK evezős szakosztályának utánpótlás toborzó és nevelőedzője, második éve foglalkozik 
utánpótlás korosztályokkal a klubban. A csoportját Ő toborozta, minis koruktól kezdve viszi a 
gyerekeket. Nagynak már a 2021-es ifjúsági válogatottba is került be tanítványa, Balázs Szonja, aki a 
2021-es EB-n bronzérmet szerzett női kormányos négyesben. 

Saáryné Pető Tímea: 

A Ferencvárosi Evezős Club edzője, aki évek óta folytat nevelői munkát klubjában. Tanítványai 
rendszeresen tagjai a Heraklész Bajnok keretnek, ORV EB és VB résztvevők.  

Bujdosó Miklós: 

A Danubius Nemzeti Hajós Egylet Utánpótlás edzője. Elsősorban az alsóbb utánpótlás korosztályokkal 
foglalkozik. A klub évek óta gyengélkedő alaputánpótlás csoportját kapta meg, melynek létszámát egy 
szezon alatt a duplájára, 30 fő fölé emelte. 


