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1. A MESZ szervezete 

1.1. A Szövetség jogállása: 

A Magyar Evez�s Szövetség a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény 91. paragrafusa (1) 
bekezdésében rögzítetteknek megfelel�en, az ifjúsági és sportminiszter kérelmére, a F�városi 
Bíróság 16 Pk. 60/125/2001/1 számú végzésével a 7. sorszám alatt a sportági országos 
szövetségek nyilvántartásába bekerült, továbbra is kiemelked�en közhasznú jogállású társaság. 

1.2.  A Szövetség szabályzatai: 

A Szövetség a következ�, a jogszabályokban a szakszövetségek számára kötelez�en el�írt, 
elfogadott, hatályos, és hitelesített szabályzatokkal rendelkezik:  

- Alapszabály 

- Szervezeti és M�ködési Szabályzat,  

- Gazdálkodási Szabályzat, 

- Etikai és Fegyelmi Szabályzat, 

- Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 

- Min�sítési Szabályzat (módosítva 2008. március 19.), 

- Versenyszabályzat 

- Szabályzat a vagyoni érték� jogok hasznosításáról; Reklámszabályzat 

- Doppingszabályzat 

- T�zvédelmi szabályzat 

- Vagyonkezelési szabályzat 

 

1.3. A szövetség taglétszámának alakulása: 

Szövetségünknek a közgy�lés összehívásának id�pontjában 32 tagja van. Az érvényes 
tagjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A szövetség tagságában 2008-ban történt változás: két új egyesület kérte felvételét a MESZ 
tagegyesületei közé, ezek: 

K�bánya SC – Budapest az egyesület id�közben megszüntette tagságát. 

Jégmadár SC – Mosonmagyaróvár 
 

A területi szervezetek száma 2008-ban 5, ezek a Magyar Evez�s Szövetség területi 
szervezeteiként, származtatott jogi személyiséggel m�ködhetnek: 

Budapesti Evez�s Szövetség 
Csongrád megyei Evez�s Szövetség 
Gy�r-Moson-Sopron megyei Evez�s Szövetség 
Komárom-Esztergom megyei Evez�s Szövetség 
Pest megyei Evez�s Szövetség 
Bács-Kiskun megyei Evez�s Szövetség 
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2. A szövetség ügyintéz� és képviseleti szerveinek m�ködése 

2.1. Az elnökség 

A MESZ 2005. évi tisztújító közgy�lése által megválasztott elnökség összetételében a 2008. év 
folyamán változás nem történt. 

Az elnökség tagjai: 

- elnök:  Dávid Imre  
- alelnökök: Dr. Kokas Péter  

Mihály Tibor (túrabizottság vezet�je) 
Mármarosi Gy�z� 

- elnökségi tagok: Erd�s Zoltánné 
Kelemen István 
Melis Zoltán szövetségi kapitány 
Dr. Úri-Szabóné Balogh Ilona 
Vácy Károly 
 

Az alapszabályban el�írt rendszerességnél gyakrabban, 2008. év folyamán összesen 10 
alkalommal ülésezett az Elnökség. Az üléseken elfogadott határozatokat a 2. sz. melléklet 
tartalmazza  

2.2. Felügyel� Bizottság 

 A Felügyel� Bizottság tagjai: 
 - elnök: Kolozsi István 
 - tagok: Dombóvári Krisztina 
 Kulifai Krisztina 

A Felügyel� Bizottság vizsgálatairól jegyz�könyv készült. 

2.3. A Szövetségi iroda 

A Szövetségi iroda dolgozói jelenleg: 
Ott Zsuzsanna f�titkár 
Wachtler Edit irodavezet� 

A Szövetségi iroda dolgozói a beszámolási id�szakban: 
Ott Zsuzsanna f�titkár 
Melis Zoltán szövetségi kapitány (2008. decemberig) 
Wachtler Edit irodavezet� 
A szövetségi feladatok ellátásában Ficsor László, Héraklész sportági koordinátor, a 

NUSI-UPI alkalmazottja is részt vett.  
 

Az iroda a MESZ székhelyén, a Magyar Sport Házában (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
III. emelet 308.) m�ködik. 
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2.3.1. M�ködés 

Az év elején a legfontosabb feladatot az id�szaknak megfelel�en az éves költségvetés 
megtervezése, a versenynaptár összeállítása és kiadása, az id�szak rendezvényeinek el�készítése 
és lebonyolítása valamint a MESZ rendes éves közgy�lésének el�készítése jelentette. Ezekkel 
párhuzamosan az aktuális pályázati anyagok beadása, beszámolók és tervek elkészítése, és a 
befejezett pályázatok, valamint az állami támogatások elszámolására fektettünk különösen nagy 
hangsúlyt. 

Május elejét�l elindultak a nemzetközi versenyek is, melyek szervezése, lebonyolítása nem kis 
feladatot rótt a szövetség valamennyi munkatársára. Komoly el�készít� munka el�zi meg ezeket a 
versenyeket, a szállás és étkezés megrendelését�l kezdve a nevezések leadásáig, a biztosítások, 
szállítóeszközök megszervezéséig, és nem utolsósorban az ehhez szükséges anyagi er�források 
id�beli biztosításáig.  

A 2008. évi állami támogatások folyósítása több részletben történt, olimpiai évre való 
tekintettel az állami támogatások az ígéretnek megfelel�en nagyrészt már 2007 év végén illetve 
2008 év elején rendelkezésre álltak. Ennek megfelel�en a közgy�lés által elfogadott költségvetést 
az év els� felében zökken�mentesen tudtuk tartani, biztosítva ezzel a kvalifikációt szerzett és a 
kvalifikációs versenyre készül� csapataink zavartalan felkészülését. A MESZ kintlév�ségei 
(els�sorban klubtartozások) miatt azonban az év harmadik negyedévére ismét likviditási gondok 
jelentkeztek, amit a MOB-tól és az NSSZ-t�l kapott kölcsönnel tudtunk átvészelni. 

A MESZ kommunikációja terén els�sorban a tagszervezeteit érint� kérdésekben nyújt 
információt. Több alkalommal körlevélben, és folyamatosan e-mailben, valamint a honlapunkon is 
közzé tesszük az aktuális feladatokat, ismertet�ket. A MESZ honlapján m�köd� fórumon három 
témában – evezés, adok-veszek, versenyz�i bizottság - szólhatnak hozzá a regisztrált felhasználók. 

A nehézségek ellenére elmondható, hogy minden kötelezettségünket teljesítettük. 

2.3.2. Kommunikáció és Marketing 

2008. év folyamán nem tartottunk sajtótájékoztatót, de sajtóközlemények kiadásával e-mailen 
és telefonon folyamatosan tájékoztattuk a sajtó képvisel�it az aktuális eseményekr�l, 
versenyeredményekr�l, érdekességekr�l. 

A sportág legfontosabb történéseir�l els�sorban az Internet és helyi lapok hasábjain tudósított 
Jocha Károly, a MESZ megbízott sajtómunkatársa. A MESZ megrendelésére elkészült a 2008. évi 
sajtómegjelenések összefoglalása, mely a MESZ honlapján, a részletes gy�jtemény pedig az 
irodában megtekinthet�. 

Folyamatosan m�ködik a MESZ internetes honlapja, melyen igyekszünk naprakész 
információkkal szolgálni minden szakmabeli és érdekl�d� számára. A szakmai oldalakon Ficsor 
László jóvoltából elkészült Evez�s Tanterv és a hozzá kapcsolódó Módszertani Segédanyag is 
letölthet�. Letölthet� továbbá a 2007-es és a 2008-as FISA edz�i fórum el�adásainak anyaga. A 
honlap képgalériájának feltöltéséért külön köszönet Hirling Bálintnak, aki a hazai és külföldi 
versenyeken készült képeit térítésmentesen a MESZ rendelkezésére bocsátja. 

A sajtó figyelmét sajtóközlemények rendszeres kiadásával próbáltuk a sportágra, az 
eseményekre irányítani. A hazai és külföldi versenyeken történtekr�l azonnal tájékoztatást küldtünk 
a sajtó képvisel�inek. A versenyeken készült, és gyorsan célba juttatott tudósítások nagy segítséget 
jelentettek a sajtó munkatársai számára. Olimpiai részvételünk és éremesélyesnek tartott férfi 
könny�súlyú kétpárevez�s egységünk jelent�sen növelte a sportágról szóló megjelenéseket. 

Az egyetlen hazai sport napilap, a Nemzeti Sport hasábjain Kovács Erika követte figyelemmel 
az evezés történéseit. 

A Magyar Evez�s Szövetség 2008. évi folyamán több potenciális támogatóval is tárgyalt: A 
Veritas ásványvízgyártó céget a nyári, szegedi eseményeinkre szerettük volna támogatónak 
megnyerni, a Volksbankkal immár két éve tárgyalunk egy esetleges szponzoráció lehet�ségér�l. 
Közrem�ködésünkre 2008-ban 500 ezer forinttal támogatták egyik egyesületünket. Felvettük a 
kapcsolatot az OMV magyarországi képviseletével, annak érdekében, hogy a válogatott edzésein és 
a MESZ versenyeken az üzemanyagot biztosítsák részünkre, a tárgyalások még zajlanak. 
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Kivételes eset volt, hogy egy reklámszervez� cég megkereste a Magyar Evez�s Szövetséget, 
hogy szívesen kiajánlaná a rendelkezésre álló felületeit partnereinek. A székesfehérvári Accor Media 
nev� cég sajnos id�közben megsz�nt, szerz�déskötésre nem került sor. 

A MESZ részér�l a f�titkár, folyamatosan részt vesz a Szponzorációs Asztaltársaság 
rendezvényein, ahol jó ötletek felmerülése mellett a marketingszakmában tevékenyked�kkel is 
személyes kapcsolat kialakítására is van lehet�ség. A MESZ ezen rendezvényekre elküldi a 
meghívót tagszervezeteinek is, a tavalyi évben egy klubunk vett részt ilyen összejövetelen. 

2008. év folyamán a FISA ajánlására honlapunkon megjelenítésre került a nemzetközi evez�s 
versenyeket on-line közvetít� társaság bannerje, valamint egyetlen kattintásra elérhet�vé váltak a 
FISA egyéb promóciós oldalai is.  

Marketing szempontból sem elhanyagolható a sportág különböz� eseményeken való 
megjelenése például standdal. A 2008-as két alkalommal megrendezett Nagy Sportágválasztót is 
ilyen eseménynek ítéltük. 

Sajnos klubjaink még mindig nem használják ki eléggé a MESZ nyújtotta lehet�ségeket saját 
eseményeik promótálásakor, ezért szeretnénk e helyen is felhívni a figyelmet, hogy a MESZ kialakult 
sajtókapcsolataival, honlapján elhelyezett hírrel szívesen segíti ezt a tevékenységet is! 

A szövetség marketing tevékenységének er�sítésére elengedhetetlenül szükség van további, 
az üzleti szférából származó források kiaknázása céljából.  

2.3.3. Eszközök 

A MESZ üzemeltetésében kett� darab hajószállításra alkalmas 9 és 7 személyes kisbusz, 
három hajószállító utánfutó, egy lakókocsi és egy személygépkocsi van. Ezen járm�park fenntartása 
biztosítja a hazai edz�táborok és versenyek zavartalan lebonyolítását, valamint a nemzetközi 
versenyekre való utazást és hajószállítást. 

A 2006. évben megkezdett mini hajó programot 2008. évben is folytattuk, az év folyamán 6 
klubnak 10 hajó került átadásra. A hajókhoz a Braca lapátgyártó cég kedvezményes áron ajánlott 
lapátokat.  

2008-ban négy hajót vásároltunk: egy-egy könny�súlyú n�i és férfi egypárevez�st és 
kétpárevez�st a Schellenbacher hajógyártótól. Továbbá egy könny�súlyú négypárevez�st és egy 
könny�súlyú nyolcast béreltünk a Linz-i világbajnokságig. 

Két kiváló sportolónk Varga Tamás és Hirling Zsolt a MOB-on keresztül egy-egy Seat gépkocsi 
használati lehet�séget kapott az olimpiáig. 

A Magyar Evez�s Szövetség a sikeres olimpiai felkészülés érdekében 8 pár concept2 evez�s 
lapátot, t. A Gubacsi-hídi telepre 700ezer forint értékben kerültek kondicionáló gépek beszerzésre 
(ferde lábnyomó gép, fekve-húzó pad 2db, evez�s gép, dinamikus láber�-fejleszt�) valamint két 
darab csónakmotor-tároló állványt is vásároltunk. 

Beszerzésre került egy darab Seca digitális személymérleg, valamint a NUSI-UPI 
támogatásával egy darab Yamaha csónakmotor. 

Az olimpiai kvalifikációt szerzett csapat részére beszerzésre került két darab pulzusmér�, egy 
darab GPS óra és a tejsavméréseket segít� ujjbegyszúró. 
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2.3.4. Informatika 
A MESZ központi e-mail címe: 

info@hunrowing.hu 
A MESZ internetes honlapjának címe: 

www.hunrowing.hu vagy www.evezosszov.hu 
Az információ rendszeres frissítésére nagy gondot fordítunk.  

A MESZ hivatalos kapcsolattartási formának tekinti az elektronikus levelezést. Így a 
nevezések és egyéb kommunikáció nagy része is elektronikus formában történik. 

A Magyar Olimpiai Bizottság www.mob.hu, az ÖM Sport Szakállamtitkárság 
www.sportolonemzet.hu, a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-
nevelési Igazgatósága www.nupi.hu, valamint a Nemzeti Sportszövetség www.nssz.hu honlapjai 
tovább b�vítik a rólunk szóló, és a számunkra fontos információk elérési és megjelenési 
lehet�ségeit. 

2.4. A MESZ szakbizottságai 

A szövetség feladatainak egy része a szakbizottságokra hárul. A bizottságokban 
tevékenyked�k a kötelezettségeket önként, ellenszolgáltatás nélkül vállalják. Változatlanul 
megállapítható, hogy a bizottságok egy része folyamatosan végzi munkáját, egyes bizottságok 
m�ködésére eseti jelleggel vagy egyáltalán nem kerül sor. Említésre méltó a Hagyomány�rz�- és az 
Edz�bizottság rendszeres, hatékony és színvonalas tevékenysége. 

Az Edz�bizottság beszámolóját a 3. sz. melléklet tartalmazza 

A Versenybíró Bizottság beszámolóját a 4. sz. melléklet tartalmazza 

A PR, Marketing Bizottság beszámolóját az 5. sz. melléklet tartalmazza 

A Veterán Bizottság beszámolóját a 6. sz. melléklet tartalmazza 

A Túraevez�s Bizottság beszámolóját a 7. sz. melléklet tartalmazza 

A Hagyomány�rz� Bizottság beszámolóját a 8. sz. melléklet tartalmazza 

Az Igazolási, Nyilvántartási és Min�sítési Bizottság beszámolóját a 9. sz. melléklet 
tartalmazza 

A Versenyz�i Bizottság beszámolóját a 10. sz. melléklet tartalmazza 

3. A szövetség közhasznú feladatainak áttekintése  

A szövetség a Sporttörvényben meghatározott feladatoknak részben a szövetségi iroda, 
részben a szakbizottságai által végzett munka során tett eleget. Az alábbiakban a legfontosabb 
történésekr�l adunk számot. 

3.1. Hazai versenyek, események 

A 2008. évi versenynaptár 38 hazai eseményt tartalmazott, ebb�l 8 versenyt (Erdei 
Futóverseny, Ergométer Országos Bajnokság, Tavaszi és �szi hosszútávú; Szegedi tájékoztató 
verseny, ORV válogató; Egyetemi Országos Bajnokság és 1 hazai rendezés� nemzetközi verseny: 
Dr. Simády Béla Nemzetközi Verseny) - a MESZ, 4 túraevez�s fordulót és 1 túrát a MESZ 
Túrabizottsága rendezett. A MESZ 3 további versenynek (Széchenyi Évadnyitó, Vidékbajnokság, 
Diákolimpia) társrendez�je volt. A Corvinus Egyetem felkérésére részt vettünk a Dunaparti 
Egyetemek Regattája megrendezésében. 
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3.1.1 Bajnokságok 

Az év legnagyobb hazai rendezvénye az Országos Bajnokság, amit a hagyományoknak 
megfelel�en Szegeden rendeztünk meg. Az indító pontonokra a hajófogókat a résztvev� 
egyesületek biztosították, ezúton is köszönet érte. Egyesületeink a 86 versenyszámban 830 hajót 
neveztek, összesen 791 f�vel (2021 beül�) vettek részt a feln�tt, utánpótlás, veterán és túraevez�s 
OB-n. A sportág történetében el�ször országos bajnokot avattunk férfi adaptív egypárevez�sben is. 

A Nyílt Vidék Bajnokságot ebben az esztend�ben is a Velencei-tavi Vízisport Iskolával és a 
vidéki klubokkal közösen rendeztük Velencén. A verseny rendezési költségeihez azonos arányban 
járult hozzá a MESZ, a VVSI, illetve a többi vidéki klub együttesen. A bajnokságon részt vettek az 
ORV-re érkez� serdül� csapatok (lengyel, cseh, szlovák, osztrák, szerb), ezzel is növelve a verseny 
színvonalát. A Vidék Bajnokságon rendezett a Magyar Evez�s Szövetség el�ször adaptív 
versenyszámot 

Az Ergométer bajnokságot 2008-ban a Szolnoki Sportcentrum Kht-vel közösen a Szolnok-
Tiszaligeti Sportcsarnokban rendeztük meg. A Sportcsarnok kit�n� helyszínnek bizonyult a rendkívül 
színvonalas versenyek lebonyolítására. A sportág történetében el�ször került sor a verseny él� 
internetes közvetítésére, melyet magas néz�szám kísért figyelemmel. A felvételekr�l DVD készült, 
mely a MESZ irodában megvásárolható. 

3.1.2. Hazai rendezés� nemzetközi versenyek 

A szövetségi versenyek sorából kiemelkedik a huszonötödik alkalommal megrendezett 
Nemzetközi dr. Simády Béla emlékverseny. A versenyen 4 ország 775 beül�vel vett részt. A verseny 
lebonyolításában nem történt változás az elmúlt évekhez képest.  

A 2010. évi Egyetemi Evez�s Világbajnokság szervez�bizottsága megkezdte munkáját. Az 
evez�s pálya korszer�sítési munkálatai is megkezd�dtek, a tervek szerint a 2009. évi Dr. Simády 
Béla emlékversenyt már az új, nemzetközi el�írások alapján kialakított pályán rendezhetjük. 

2008-ban a Velencei-tavi Evez�s Pályán került megrendezésre az Olimpiai Reménységek 
Versenye, melyen a négy alapító országon kívül szerb és osztrák versenyz�k is részt vettek. Az 
eseményen az id�járás miatt aggódtunk kissé, de a fiatalok felkészültségüknek köszönhet�en nem 
okozott problémát a szél okozta hullámzás. Eredményességünket tekintve elmaradtunk az elmúlt 
években megszokottól, a cseh csapat nyerte a pontversenyt, amit a korábbi három évben mi. 

3.1.3. Egyéb hazai versenyek, események 

A Budapesti Evez�s Szövetséggel és a Danubius Nemzeti Hajós Egylettel közösen 
szerveztük a Széchenyi István Évadnyitó Emlékversenyt, ami a gondos el�készületeknek 
köszönhet�en idén is nagy érdekl�dés mellett zajlott.  

Az el�z� évek gyakorlatát követve 2008-ban is az ORV válogató versennyel együtt rendeztük 
meg az Egyetemi Országos Bajnokságot. A Magyar Egyetemi F�iskolai Sportszövetség 340 ezer 
forinttal támogatta a verseny megrendezését. 

A Dunaparti Egyetemek Regattáját 2008-ban a Corvinus Egyetem által szervezett egyetemi 
napok keretében a HÖK-kel közösen szerveztük. A dunai szennyvíz-f�csatorna épít� munkálatai és 
a hatósági engedélyezések miatt a hajók vízre szállását és kikötését a Pet�fi híd lábánál kellett 
megoldani. A lezárt rakpart lehet�séget biztosított a kényelmes megközelítésre, a biztonságos vízre 
szállásra. Az eszközök helyszínre szállításában a Csepel EK (Bene László) és a Budapest Evez�s 
Egyesület (Tarján Tamás, Simon Tamás, Fischer Géza) segítettek. 

Az egyetemi evezés sajátos formája a Balatonon megrendezésre kerül� egyedi építés�, 
fixüléses tízevez�s hajók. Idén Keszthelyen, tízedik alkalommal mérték össze tudásukat a Pannon 
Egyetem veszprémi és a keszthelyi campusának diák és oktatói csapatai.  

A balatoni evezés elterjesztésében nagy szerepet játszik a Balatonföldvári Vízisport és Vitorlás 
Egyesület által, hagyományosan augusztus 20-án megrendezett Fixüléses Tízevez�s Országos 
Bajnoksága, Balatonföldváron, valamint az idén els� alkalommal Siófokon, a Coca-cola Beachen 
megrendezett Coke Kupa. A nagy siker�, remek hangulatú események vidám színfoltjai a hazai 
evez�s életnek. 

A MESZ területi szervezeti egységeként m�köd� Budapesti Evez�s Szövetség 2008-ban is 
sikerrel rendezte meg a Budapest Bajnokságot Csepelen; a Budapest Evez�s Egyesülettel közös 
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rendezésük eredményeként idén új helyszínen, az újpesti öbölben került megrendezésre az 
Évadzáró Utánpótlás Verseny. 

A Diákolimpia megrendezését a Velencei-tavi Vizisport Iskola és a Bajai Spartacus Vízügy SC 
vállalta fel, és bonyolította a MESZ segítségével kiváló színvonalon. A Magyar Diáksport Szövetség 
el�írásai szerint a nevezés az iskolák bevonásával, az MDSZ által kidolgozott és m�ködtetett on-line 
rendszeren keresztül történt. A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve ez a rendszer 
nehézkesen alkalmazható az evez�s versenyek megszokott lebonyolítására, a nevezések 
ellen�rzése, a m�sorfüzet elkészítése komoly pluszmunkát jelent a szervez�knek. 

A továbbra is anyagi nehézségekkel küzd� budapesti és vidéki klubok 2008 folyamán is 
megrendezték a hazai versenynaptárba beépült versenyeiket. Gratuláció és köszönet illet minden 
olyan egyesületet, evez�s klubot, és természetesen a közrem�köd� személyeket, akik ezeknek a 
versenyeknek a lebonyolításában részt vállaltak. Név szerint az alábbi egyesületeket és 
szervezeteket kell kiemelni: DÉMÁSZ Bajai Spartacus Vízügy SC, Csepel Evez�s Klub, 
Ferencvárosi Evez�s Club, Gy�ri Vízügy Spartacus Evez�s Klub, Kalocsai SE, Külker Evez�s Klub, 
Mohácsi Torna Egylet, Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület, M�egyetemi Evez�s Club, Tata 
Tóvárosi Vízisport Egylet, Tisza Evez�s Egylet, Vízügyi SC, Vízisport és Vitorlás Egyesület 
Balatonföldvár, Komárom-Esztergom Megyei Evez�s Szövetség.  

A Szövetség továbbra is támogatja az evez�ssport szerves részét képez� túraevezés 
fenntartását, esetleges b�vítését, bár sajnálatos módon a túraevez�sök és a túraevezéssel 
foglalkozó klubok számának csökkenését nem sikerült megállítani. Örömteli tény azonban, hogy a 
négyfordulós túrabajnokságban sok versenyevez�s is részt vesz. Az integráció jegyében 
szerepelnek túraevez�s versenyszámok az országos bajnokság programján is. 

2008-ban meghirdetésre került, de végül az id�pont-áthelyezés miatt, érdekl�dés hiányában 
sajnos elmaradt az I. Széchenyi evez�s emléktúra Bécs-Komárom között, 15 f� vett részt viszont a 
Nagykunsági f�csatorna építésének 30. évfordulójára rendezett evez�s túrán a Tisza-tavon és a 
csatornán. Úgy t�nik a túrabizottság tagjai lendületet kaptak, így 2009-re már két helyszínen is lehet 
csatlakozni evez�s túrákhoz: 1. Gemenci túra (augusztus 3-5) 2. Bécs-Budapest (szeptember 7-12). 

A MESZ lehet�ségeihez mérten részt vesz a sportágat népszer�sít� eseményeken is pl.: 
Szigeti sportvarázs, fogyatékosok napja, Tabán Regatta stb. 

 

3.2. Nemzetközi versenyek, világkupák, világbajnokságok 

Olimpia – Peking 

Az év f� versenye a Pekingben megrendezésre került Olimpiai játékok voltak. A versenyen egy 
csapattal vettünk részt. Varga Tamás (Bajai SVSC) és Hirling Zsolt (Vác VEC) alkotta könny�súlyú 
kétpárevez�s egység – Kiss László (Ferencvárosi EC) edz� irányításával - a 2007. évi müncheni 
olimpián harcolta ki a részvétel jogát. A 2008-as végs� kvalifikációs versenyen nem sikerült további 
csapatainknak kvalifikációt szereznie. 

Egyetlen csapatunk éremesélyesként utazott a kínai f�városba, ám végül a csalódást jelent� 14. 
helyen végeztek. Az olimpiai felkészülésr�l, a versenyr�l készült részletes jelentéseket a 14. számú 
melléklet tartalmazza. 

Paralimpiai – Peking 

2008-ban els� ízben rendeztek evez�s számot Paralimpián, hazánkat az a szerencse érte, hogy egy 
f� versenyz�nk, Serényi Tibor (MTK) kiharcolta a részvételi jogot és edz�jével, Fekete Istvánnal 
(MTK) ott lehetett Pekingben. Tibor mindössze két éve kezdett az evezni, de jó fizikai adottságai 
miatt jól teljesített már az els� évben. A versenyen végül a B dönt�ben a negyedikként ért célba, 
ezzel összetettben a tízedik helyen végzett. 

A versenyr�l készült jelentést a 15. számú melléklet tartalmazza. 

Világbajnokság – Ottensheim 

Olimpiai évben a nem olimpiai versenyszámok világbajnokságát az ifjúsági világbajnoksággal 
együtt rendezik meg, ennek helyszíne idén az ausztriai Ottensheim volt. A kett�s érdekeltség miatt 
nagyszámú csapattal vettünk részt az eseményen. A feln�tt versenyz�k közül a legeredményesebb 
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a Haller Ákos, Tari János, Baka Sándor (Szegedi VE) kormányos kettes egység lett, akik a hetedik 
helyen végeztek. Hajdú Zsuzsa (Külker EK) és Kitka Gerg� (Szegedi VE) könny�súlyú 
egypárevez�sben indultak, Zsuzsa 10. Gerg� 20. helyezést szerzett. 

Hosszú el�készítés után összeállt férfi könny�súlyú nyolcasunk a nyolcadik, n�i könny�súlyú 
négypárevez�sünk a kilencedik helyen végzett, mindkét egységünk utolsó lett a futamában. 

Ifjúsági versenyz�ink legjobbja Tancsik Judit (Szegedi VE) volt, egypárevez�sben a nyolcadik 
helyet szerezte meg. 

További indulók: férfi és n�i négypárevez�s (10. illetve 11. hely), n�i kormányos nélküli négyes 
10. hely, férfi kormányos nélküli kettes 20. hely, n�i kétpárevez�s 13. hely, férfi egypárevez�sben 
Csankó Péter (VVSI) 22. hely. 

Európa-bajnokság – Athén 
A FISA európai tagsága 2006 augusztusában arról határozott, hogy 2007-t�l ismét minden 

évben rendez Európa-bajnokságot, akkor a Varga Tamás – Hirling Zsolt alkotta páros aranyérmet 
szerzett.  

Idén Athénban került megrendezésre az Európa-bajnokság, ahol 6 csapattal vettünk részt, 
köztük volt a Varga – Hirling páros is, akik nagy harcban az el�kel� harmadik helyet szerezték meg. 
Ugyancsak harmadikként ért célba a Novák Zsófia (Külker EK) – Hajdú Zsuzsa (Csepel EK) 
könny�súlyú kétpárevez�s egységünk. 

Szabó Katalin, egypárevez�sben 10., férfi kormányos nélküli kettesünk 7., férfi 
kétpárevez�sünk 14., férfi négypárevez�sünk az 10. helyen végzett. 

Világkupák  
A nemzetközi versenyek között kiemelt helyet elfoglaló, 3 versenyb�l álló világkupa sorozat a 
világbajnokságokra történ� felkészülés fontos államosai világszerte. A sorozat els� állomása 
Münchenben volt, ahol a legjobb eredményt férfi könny�súlyú kétpárevez�s egységben Varga 
Tamás és Hirling Zsolt érte el, ötödik helyezésével.  
Varga Tamás Csaba (Ferencvárosi EC) - Galambos Péter (Vác VEC) férfi könny�súlyú 
kétpárevez�s 26., Szabó Katalin (Vác VEC) egypárevez�s 18., Ver�ci Lídia és Bende Zsófia 
(Mohácsi TE) kétpárevez�s 17., Novák Zsófia és Hajdú Zsuzsa könny�súlyú kétpárevez�s 17. 
helyen végeztek 

A második Világkupát a tradicionális helyszínnek számító svájci Luzern-ben rendezték, ahol 
csak egy csapattal vettünk részt, férfi könny�súlyú kétpárevez�s csapatunk ismét az ötödik helyen 
végzett. 

A harmadik világkupát és a végs� kvalifikációs versenyt Poznan városában rendezték. A 
kvalifikációs versenyen kis eséllyel, de annál nagyobb harciassággal indultak csapataink: Novák 
Zsófia (Külker EK) és Hajdú Zsuzsa (Csepel SC) (ks 2x), valamint Simon Béla és Vinkó Gáspár 
(Tisza EE) (2-). 

A világkupán a Varga Tamás – Hirling Zsolt páros a dönt�ben, ötödik helyen végzett, a Varga 
Tamás Csaba – Galambos Péter páros 13. helyezést ért el. Kitka Gerg� kilencedik,  

A világkupán adaptív versenyszámokat is rendeztek, így Serényi Tibor paralimpikon is rajthoz 
állt, végül 8. helyezést ért el. 

U23 Világbajnokság – Brandenburg (Németország) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2008-ban is népes csapattal vettünk részt az U23 
világbajnokságon. A Héraklész Csillagprogram eredményessége immár nem csak a korosztály 
számbeli gyarapodásában, de az eredményekben is tetten érhet�: mind a Varga Tamás Csaba 
(FEC) és Galambos Péter (Vác VEC) alkotta kétpárevez�s, mind Szabó Katalin (Vác VEC) 
(egypárevez�s) meg tudta ismételni tavalyi eredményét (ezüst, illetve bronzérem). 

Rajtuk kívül a férfi könny�súlyú négypárevez�s egység ((Rácz Róbert Bence és Csepregi 
Gábor – DNHE, Markgrúber Balázs – Csepel EK, Cselinácz János – Bajai SVSC) ért el dönt�s 
helyezést, hatodikak lettek.  
További indulók voltak:  

férfi kormányos nélküli kettes (Simon Béla, Vinkó Gáspár – Tisza EE) 9. hely 
n�i könny�súlyú kétpárevez�s (Novák Zsófia, Novák Mariann – Külker EK) 7. hely 
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n�i kétpárevez�s (Tölgyesi Brigitta – Vác VEC, Bende Zsófia – Mohácsi TE) 14. hely 
férfi négypárevez�s (Széll Domonkos - Csepel EK, Kelemen Áron – Bajai SVSC, Szabó Dániel – 

Vác VEC, Juhász Adrián – Tisza EE) 7. hely 
férfi könny�súlyú kormányos nélküli kettes (Forrai Dávid, Nagy Roland Henrik – Bajai SVSC) 9. 

hely 

Jeunesse Kupa 

Anyagi okok miatt nem vettünk részt az Írországban megrendezett versenyen. 

Egyetemi Világbajnokság 

Az Egyetemi Világbajnokságot kétévente rendezi meg a FISU a FISA iránymutatásai szerint. 2008-
ban a szerbiai f�városban, Belgrádban került megrendezésre a verseny, melyen 6 csapattal vettünk 
részt. Közülük az U23 vb ezüstérmes Galambos Péter (Vác VEC) könny�súlyú egypárevez�sben 
szerzett világbajnoki címével emelkedett ki. 

Dönt�be került még a mohácsi Ver�ci Lídia, egypárevez�sben és a DNHE versenyz�i férfi 
kétpárevez�sben (Szekér László és Orbán Gergely), mindkét csapat a negyedik helyen végzett. 
Kincses Lilla (Csongrádi VSC), könny�súlyú egypárevez�sben hatodik lett. N�i könny�súlyú 
kétpárevez�sben 9, valamint férfi nyolcasban 7. helyet szereztünk. 

Nemzetközi versenyek 

2008-ban Duisburgban állt rajthoz a Varga Tamás (Bajai SVSC), Varga Tamás Csaba (Ferencvárosi 
EC), Hirling Zsolt és Galambos Péter (Vác VEC) összeállítású férfi könny�súlyú négypárevez�s 
egység. A csapat az els� napi futamát megnyerte, a második napon csak az el�futamot húzták le. 

A Szerb Evez�s Szövetség meghívására áprilisban nagy csapattal vettünk részt a Belgrádi 
Nemzetközi Evez�s Versenyen.  

NI1x: Tancsik Judit   (Szeged) - mindkét napon els� lett 
NS2x: Uglik Szimóna, Várhelyi Réka (Baja) - mindkét napon els� lett 
FI2x: Fehér Szabolcs, Dumitrás István (Szeged) - els� és harmadik hely 
FI4-: Matyasovszki Daniel, Radics Bence, Pozsár Bence, Bakacsi Norbert (Szeged) - els� hely 
NF1x: Kónya Aliz (Szeged) - els� hely 
FF2x: Tari János, Kelemen Áron (Szeged, Baja) - els� és második hely 
FF1x: Kitka Gergely (Szeged) - harmadik hely 
FF1x: Tari János (Szeged) - hatodik hely 
FF1x: Kelemen Áron (Baja) - hetedik hely 
 

2008. augusztus 28-30-án Zágrábban rendeztek - immár negyedik alkalommal - Egyetemi Evez�s 
Európa-bajnokságot, ahol a magyar evezés két hajóval képviselte magát, a Szegedi 
Tudományegyetem színeiben. A két csapat közül Kitka Gerg� könny�súlyú egypárevez�sben 
Egyetemi Európa-bajnok lett, a könny�súlyú négyes (Molnár Dániel, Radics Béla, Lelel Máté és 
Csatlós Máté) az ötödik helyen zárt. 
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Veterán Világbajnokság 

Szeptember 4-7. között rendezték meg a litvániai Trakaiban a FISA veterán evez�s 
világbajnokságát, ahol számos magyar érem született. 
A négynapos verseny során a különböz� kategóriákban megrendezett futamokban az alábbi 
eredményeket érték el versenyz�ink: 
Aranyérmesek: 
- Jaruska Éva F 2x 
- Havas Attila E 1x 
- Noé Gábor, Nógrádi Tivadar, Havas Attila, Preil Béla D 4x 
- Goszleth Marietta, Hajós Éva H 4x 
- Goszleth Marietta vegyes I 8+  
- Cseri Ágota, Gavenda Margit, Noé Gábor, Nógrádi Tivadar vegyes E 4x 
- Gavenda Margit vegyes F 4- 
- Gavenda Margit G 8+ 
- Hajós Éva, Goszleth Marietta H 8+ 
Ezüstérmesek: 
- Rockenbauer Gabriella, Sáriné Házi Zsuzsanna B 2- 
- Cseri Ágota, Nógrádi Tivadar vegyes D 2x 
- Hajós Éva vegyes I 4x 
- Noé Gábor, Nógrádi Tivadar E 2- 
- Havas Attila, Preil Béla B 2x 
- Noé Gábor, Nógrádi Tivadar E 2x 
Bronzérmesek: 
- Gavenda Margit, Cseri Ágota D 2x 
- Noé Gábor, Nógrádi Tivadar C 2x 
- Cseri Ágota, Gavenda Margit D 2- 
- Preil Béla A 1x 

Egyéb események 

Dr. Alliquander Anna a Danubius Nemzeti Hajós Egylet versenyz�je, az Amszterdamban 
megrendezett Amstel Ergohead versenyen világcsúcsot húzva végzett az els� helyen. Dr. Haller 
Ákos (Szegedi VE) – korábbi ötszörös gy�ztes - nem húzott ugyan világcsúcsot, de így is megnyerte 
futamát. Varga Tamás (Bajai SVSC) betegség miatt lemondani kényszerült a részvételt. 

2008-ban San Remo-ban került megrendezésre a Tengeri Evez�s Klubvilágbajnokság, ahol az 
alábbi csapatok képviselték hazánkat: 
N�i kétpárevez�sben a Bende Zsófia, Ver�ci Lídia (Mohácsi Torna Egylet) páros, akik végül 
világbajnokok lettek. 
N�i kormányos négypárevez�sben a Danubius Nemzeti Hajós csapata a negyedik helyen végzett. 
Férfi kormányos négypárevez�sben négy magyar csapat indult: 
Tisza Evez�s Egylet – 6. hely 
DÉMÁSZ Bajai Spartacus Vízügyi Sport Club - 11. hely 
Danubius Nemzeti Hajós Egylet – 13. hely 
Velencei-tavi Vizi Sportiskola – lapáttörés miatt kiesett 
valamint Férfi kétpárevez�sben a Csepeli Evez�s Klub – 17. helyen végzett - képviseltette magát. 

Serényi Tibor áprilisban az olaszországi Varese-ben szerzett bronzérmet az Olasz Szövetség 
által rendezett adaptív bajnokságon. Ugyanitt Dr. Deák Valéria keretorvos FISA klasszifikátori 
vizsgát tett. 

A világbajnokságok csapatvezet�i jelentéseit és szakmai értékeléseit, valamint a világkupák és 
a jelent�sebb nemzetközi versenyek csapatvezet�i jelentéseit a 16. sz. melléklet tartalmazza.  
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3.3. A felkészülés feltételrendszere 
Edz�táborok 

2008. évben több külföldi edz�tábort is szervezett a Magyar Evez�s Szövetség, a feln�tt válogatott 
keret Ramsauban, az utánpótlás a Csorba tónál töltötte a sífutó tábort.  
Az olimpiai kvalifikációt szerzett férfi könny�súlyú kétpárevez�s egység Varga Tamás és Hirling 
Zsolt valamint az U23-as könny�súlyú kétpárevez�s egység Galambos Péter és Varga Tamás 
Csaba az olaszországi Sabaudiában töltött kétszer két hetet melegvízi edz�táborban. A feln�tt és az 
U23-as válogatott keret nagy része pedig Kotorban (Montenegro) töltött két hetet március elején. 
A feln�tt evez�s válogatott keret nagyrészt a NUSI központi dunavarsányi edz�táborában készült az 
évi versenyekre, az olimpiai csapat az utolsó edzéseket a Velencei-tónál végezte. Az utánpótlás 
keret két nagy közös edz�táborban vett részt: tavasszal Gy�rben, �sszel Baján edzettek. Az egyes 
versenyek el�tti felkészüléseknek a Velencei-tó és a Gubacsi hídi evez�s és kajak-kenu telep adott 
otthont. 

Orvos, gyúró 
A válogatottak keretorvosa 2008-ban is dr. Deák Valéria az OSEI orvosa volt, a keret gyúrója Balogh 
Zsolt. Az olimpiára készül� versenyz�ket több speciális egészségügyi szakember is segítette a 
felkészülésben: Páni András és Kovács Gerg� gyúrók, Dr. Kovács Gellért derékspecialista, dr. 
Harasztiné Sárosi Ilona sportpszichológus. 

Hajószállítások 
Az egyes versenyekre történ� hajószállítások idén is zömmel a Magyar Evez�s Szövetség 
eszközeivel, az adott versenyen részt vev� edz�k közrem�ködésével történt – a sabaudiai 
edz�táborba a Vác Városi EC adott kölcsön egy ki utánfutót, a Brno-i nemzetközi versenyre pedig a 
Csepel EK adta kölcsön az utánfutóját. Az elmúlt évekhez hasonlóan minden szállítmányra 
biztosítást kötünk, szerencsére 2008-ban biztosítási esemény nem történt a szállítások folyamán. 

Sportruházat 
A válogatott versenyz�k a Borneo cég által gyártott evez�s ruhában versenyeztek, minden 
világkupán és világbajnokságon, valamint az ORV-n induló versenyz� kapott egy-egy evez�s mezt. 
Az NSSZ-t�l nyert sportruházat-pályázat lehet�vé tette, hogy Brandenburgba, az U23-as 
világbajnokságra utazó teljes csapat a mezen kívül, hosszú ujjú fehér fels�t és fekete hosszú 
nadrágot is kaptak a versenyzéshez. 

2009. évi felkészülési tervek 
A 2009. évre vonatkozó feln�tt és utánpótlás válogatott keret felkészülési terveit a MESZ elnöksége 
2008. december 18-i ülésén elfogadta. A részletes tervet a 17. számú melléklet tartalmazza. 
3.4. Utánpótlás-nevelés 

Bajnokprogram 

A NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága által m�ködtetett Héraklész bajnokprogram keretében a 
Magyar Evez�s Szövetségnek 58 f�s utánpótlás keret edz�táborozásának finanszírozására volt 
lehet�sége 2008-ban. Az 58 fiatal felkészülését négy f� edz� felügyeli – Ficsor László sportági 
koordinátor vezetésével. 

Csillagprogram 

Ugyancsak a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatósága m�ködteti a Héraklész csillagprogramot, mely 
az U23-as korosztály edz�táborozásához és versenyeztetéséhez. A programban Galambos Péter, 
Varga Tamás Csaba, Szabó Katalin, Novák Zsófia, Simon Béla, Vinkó Gáspár, Juhász Adrián, Gál 
Tóth Csongor, Horváth Tamás, Tölgyesi Brigitta, Bende Zsófia versenyz�k és a csapatok edz�i – 
összesen öt f� - vehettek részt. 

A két programról szóló szakmai beszámolót az 18. számú melléklet tartalmazza. 
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3.5. Kitüntetések, jutalmak 

Hagyományosan minden évben az �szi edz�i fórumon kerülnek átadásra az év utánpótlás 
edz�i díjak. A 2008. évben legjobb nevel�edz�nek, Székely István (Gy�ri VSEK), 
utánpótlásedz�nek, Szierer János (Démász-Szeged VE), és utánpótlás nevel�egyesületnek a Gy�ri 
VSEK bizonyult. 

A Magyar Evez�s Szövetség a Botel-Hotel Liza vendégl�ben tartotta év végi díjátadó 
ünnepségét, melynek keretében a 2008. év legeredményesebb versenyz�i és edz�i vehettek át 
díjakat. 

Zsitnik Béla (MTK), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt kitüntetésében részesült. Az immár 
84 esztend�s ”Zsiga” bácsi a második világháború után, 1947-ben a Hitelbank SE versenyz�jeként a 
magyarok els� Európa-bajnokságát nyerte, a londoni olimpián; Szendey Antallal kormányos 
kettesben harmadik helyen végzett. Ezután még két olimpián, Helsinkiben és Rómában volt tagja a 
magyar csapatnak. Versenyz�i pályafutása befejeztével a szövetségben különböz� tisztségeket 
látott el, volt f�titkár, szakfelügyel�, szövetségi kapitány,  majd az MTK létesítményeinek igazgatója.  

3.6. Doppingellenes tevékenység 

A Magyar Evez�s Szövetség 2008. évi szakmai felkészülési programjaiban el�zetesen szerepeltette 
a válogatott kereteknek kötelez� doppingellen�rzési tervét. 
 
A tavaszi felkészít� edz�táborokban tájékoztatást tartottunk a sportolók részére a doppingmentes 
felkészülésr�l. Az elérhet� doppingellenes kiadványokat (MOB, MACS, ÖM) folyamatosan eljuttattuk 
az olimpiára és egyéb világversenyekre készül� sportolóknak. 
 
A MESZ saját költségre elrendelt doppingellen�rzései: 
2008. április 05. – Csepel, hosszútávú verseny 6 f� 
8 f� világbajnokságra készül� versenyz� 2008. július 11. 
 
Egyéb szervezetek (ÖM, WADA, FISA) megrendelésére vett minták: 
2008. március 19. – Dunavarsányi edz�tábor 10 f� - ÖM 
2008. március 17. – Dunavarsány edz�tábor 6 f� – ÖM 
2008. május 20. – Dunavarsány edz�tábor 2 f� – ÖM 
2008. július 3. – Dunavarsány edz�tábor. 2 f� – ÖM 
2008. február 16. – Sabaudia edz�tábor 1 f� – WADA/FISA 
2008. június 01. – Luzern Világkupa 1 f� - FISA 
 
Olimpiára készül� Varga Tamás – Hirling Zsolt páros az állami sportvezetés által el�írt mindhárom 
doppingellen�rzésen átesett az olimpia el�tt. 
 
Fenti doppingellen�rzések eredménye minden esetben negatív lett. 
 
A MOB által el�írt whereabouts követelményeknek az év elejét�l 16 versenyz�, majd a végs� 
kvalifikációs versenyek lezárulta után négy versenyz� (Varga Tamás, Hirling Zsolt, Varga Tamás 
Csaba, Galambos Péter) tett eleget. 

 

3.7. Fórumok, szakmai képzések 

Fisa Edz�i konferencia 

2008-ban Párizs adott otthont a FISA edz�i konferenciájának, az eseményen a MESZ részér�l 
Ficsor László, edz�bizottság vezet� volt jelen. A MESZ közleményének hatására további három 
edz� (Kiss László – FEC, Rockenbauer Gabriella és Házi Zsuzsa) jelezte, hogy élni kíván a 
lehet�séggel, hogy saját költségen kiutazva meghallgass az el�adásokat. FISA bizottsági tagként 
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jelen volt az eseményen Szántó Éva (� az el�adások alatt a tolmács szerepét is elvállalta, ezúton is 
köszönet érte!) dr. Kokas Péter és Kokas Gerg�. 

Hazai edz�i fórum 

Az idei évben is megrendezte a Magyar Evez�s Szövetség kétnapos edz�i fórumát, amely esemény 
kett� az egyben, vagyis a hazai evez�s edz�knek szakmai továbbképzésként szolgált, de a program 
kiíróinak jóvoltából a fórumon résztvev� edz�knek, valamint az evezésben és evezésért 
tevékenyked� klubvezet�knek is lehet�ségük volt egyben arra, hogy megvitassák a magyar evezés 
jöv�jét, lehet�ségeit, fejl�dési irányait.  

A fórum helyszínéül ezúttal, az evez�s versenyrendezés szempontjából valaha szebb napokat látott 
Tata városa szolgált (Feln�tt n�i EB 1970, számos Vidék-, és Országos Bajnokság). Mi sem 
természetesebb, hogy Peking után, az olimpia és az egész olimpiai ciklus értékelése volt a figyelem 
középpontjában.  

Melis Zoltán, szövetségi kapitány az elmúlt négy év eseményeir�l, az olimpiai csapat kialakulásáról 
beszélt. Kiss László, a pekingi olimpián résztvev�, 2005-ben világbajnok könny�súlyú kétpárevez�s 
edz�je a csapat felkészülésér�l, az olimpiai sikertelenség lehetséges okairól tartott el�adást. Varga 
Tamás, a csapat vezérevez�se is bemutatta az elvégzett edzésmunka statisztikai összesítését. 
Természetesen a résztvev� edz�k számos kérdéssel bombázták az el�adókat, melyek közül jó 
néhány, kizárólag az id� rövidsége miatt megválaszolatlanul maradt.  

Dr. Gombocz János (Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar) lehengerl� és 
nagyon élvezetes el�adással világította meg a pedagógia szempontjából az edz�i munka 
nehézségeit, és próbált inspirációt, megoldási ötleteket adni a jelenlév� edz�k számára.  

A szombati ebéd után a fórum résztvev�i a házigazda Tata-tóvárosi Vízisport Egylet bázisát, a fest�i 
szépség� tóparton álló aprócska csónakházat tekinthették meg. Elgondolkodtató, hogy 
Magyarországon, ahol igazán szép számmal rendelkezünk evezésre alkalmas vízfelületekkel, miért 
nincsen több, a tataihoz hasonló, a víz, az evezés szeretetére épül�, lelkes amat�rökkel m�köd� 
evez�sklub.  

A rövid klublátogatást követ�en, a mai szigorú dopping-ellenes szabályok mellett kiemelt figyelmet 
kapó, a teljesítményfokozás étrendi lehet�ségeir�l, így a helyes táplálkozásról, az étrend- 
kiegészít�k alkalmazásának szerepér�l hallhattunk el�adást, Tihanyi Andrástól a Krea-Fitt 
spottáplálkozási team munkatársától.  

Ezután „Az újságírás helyzete, szerepe, és lehet�ségei a sportág népszer�sítésében” cím� el�adást 
hallgathattuk meg. A téma el�adója, Jocha Károly újságíró volt, aki írásaival igyekszik az evezés 
publicitását növelni. Az olimpiát követ�, ellentmondásos érzelmeket kiváltó cikkeivel kapcsolatos 
nézeteltérések tisztázására is lehet�ség nyílt.  

A napi program zárásaként „Hogyan tovább magyar evezés” témában sor került véleménycserére, 
diszkusszióra a szövetség, a klubok helyzete vonatkozásában, melyen a MESZ elnöke, Dávid Imre 
is ismertette véleményét, meglátásait egyrészt az elmúlt id�szakra vonatkozóan, másrészt a 
jöv�beni elképzelésekkel is foglalkozott. A vitaindítót a MESZ két alelnöke, Dr. Kokas Péter és 
Mihály Tibor tartotta. Míg Péter a versenyevezés nemzetközi viszonyaikra, a tudományos-orvosi 
háttérre koncentrált, Tibor a néhány héttel ezel�tt megtartott klubvezet�i fórumra, és a hazai klubok 
m�ködésképességének fenntartására, a követhet� modellek megismerésére helyezte a hangsúlyt. 
Ezt követ�en a résztvev�i meglátások igen széles skálán mozogtak. A MESZ a 2009. év elején sorra 
kerül� tisztújító közgy�lésén a sportági stratégia elfogadását is napirendre t�zi, ahol a minél 
átfogóbb és teljesebb stratégia kialakítása érdekében a klubok, különböz� szakbizottságok 
közrem�ködésére is szükség van.  

A jelenlév�k szóbeli visszajelzései azt mutatják, hogy szívesen vesznek részt az el�készítési 
folyamatban, s�t igénylik is, sajnálatos módon tényleges, írásbeli javaslatot csupán hárman tettek..  

A második nap programja a Párizsban, november 6-9. között megrendezett nemzetközi (FISA) edz�i 
konferencia összegzésével kezd�dött. Az ott résztvev�k, Ficsor László és Kiss László nagyon 
értékesnek tartották a konferencia el�adásait, különösen a három olimpiai bajnok csapat edz�inek 
beszámolóit a csapatok négyéves felkészülésér�l. Három teljesen különböz� személyiség� edz�, 
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teljesen eltér� megközelítéssel, módszerekkel dolgozott (POL, NZL, AUS). Külön érdeme volt a 
felkészülési programok bemutatásának a nyíltság, �szinteség, a részletek, adatok bemutatása is.  

Mindezeket természetesen a Magyar Evez�s Szövetség a hazai edz�k számára is hozzáférhet�vé 
teszi. A konferencia szakmai anyagai (egyel�re angol, illetve francia nyelven) elérhet�ek a MESZ 
internetes honlapján (http://www.hunrowing.hu/letoltesek.php).  

A fórum programjaként Ficsor László, az edz�bizottság vezet�je ismertette az általa összeállított 
elképzeléseket, mintegy vitaindítóként, hiszen még nem ismeretesek a szövetség jöv� évre 
vonatkozó anyagi lehet�ségei, ill. a döntéshozó testület erre vonatkozó koncepciója. A 
versenyevezés jöv�beni szakmai irányítására vonatkozó elképzelések természetesen minden edz�t 
érdekeltek. A hozzászólások, melyek akadtak szép számban, érintették mind a szigorú értelemben 
vett szakmai kérdéseket, pl. válogatási elvek, edzés terjedelmek és intenzitások meghatározása; és 
a szövetségi m�ködés általánosabb elveit, a klubok életben maradási esélyeit, a válogatottakkal 
kapcsolatos munkában betöltött szerepüket.  

A találkozó záró momentuma az edz�bizottság megválasztása volt. A haza edz�k szavazatai 
alapján, a következ� ciklusban m�köd� edz�bizottság tagjai: Bartos Nándor, Búza József, Dani 
Zsolt, Ficsor László, Kiss László, Melis Antal, Mészáros Éva, Molnár Dezs�, Rapcsák Károly lettek. 
Az új bizottság, titkos szavazáson, tagjai közül ismét Ficsor Lászlónak szavaztak bizalmat a 
bizottság vezetésére.  

Bírói szeminárium 

A versenybíró bizottság éves rendes szemináriumára 2008. március 21-én került sor. A versenybírók 
az eseményen megvitatták az év versenyeire a beosztásokat, Ott Zsuzsanna f�titkár rövid 
tájékoztatást adott az MESZ éves terveir�l, majd a „szakma” került az el�térbe. Pénzes László az 
el�z� évben tapasztalt tipikus hibákra és azok elkerülési lehet�ségeire hívta fel a figyelmet. Az 
esemény záróakkordjaként x4 f� tette le a bírói vizsgát és szerzett min�sítést. 

3.8. Nemzetközi kapcsolatok, képviselet nemzetközi szervezetekben 

A Nemzetközi Evez�s Szövetség (FISA) Rendes Éves Kongresszusára a Linzi világbajnokság 
alatt került sor. A Magyar Evez�s Szövetséget Dávid Imre elnök, Dr. Kokas Péter alelnök és Ott 
Zsuzsanna f�titkár képviselte. Fontosabb döntésekr�l a 19. számú mellékletben olvashatnak. 

A FISA bizottságainak munkájában Dr. Kokas Péter (FISA Orvosi Bizottság) és Kokas Gergely 
(FISA Versenyz�i Bizottság) vesznek részt. Mindketten ott voltak az Összevont Bizottsági ülésen 
2008 márciusában, Palermóban, majd �sszel Párizsban. Dr. Kokas Péter FISA orvosként a 
München-i világkupán, a Sanghaj-i ázsiai pótkvalifikáción, a Poznan-i végs� kvalifikációs versenyen 
és a Peking-i Paralimpián m�ködött közre. A FISA Orvosi Bizottságában végzett tevékenységér�l 
szóló rövid beszámolót a 11. sz. melléklet tartalmazza. 

Kokas Gergely a FISA Versenyz� Bizottságának tagjaként vett részt a bizottság ülésein, és 
hivatalos delegáltként az Ottensheim-i világbajnokságon is részt vett. A FISA Versenyz�i 
Bizottságában végzett tevékenységér�l szóló beszámolót a 12. sz. melléklet tartalmazza. 

Szántó Éva 2007-ben került megválasztásra a FISA Európai Irányító Testületébe, Éva 
Poznanban, Linzben, Athénban (Schiniasban) és Párizsban vett részt bizottsági üléseken. A 
bizottság tevékenységér�l szóló beszámolót a 13. számú melléklet tartalmazza. 

Nem vettünk részt az Írországban, a verseny ideje alatt megtartott Coupe de la Jeunesse éves 
Közgy�lésén. 

A nemzetközi min�sítés� FISA bíróink száma négy f�: 

Erd�s Marianne, Dr. Mészáros László, Szántó Éva, Pályi András a FISA szabályai 
értelmében 2009. évt�l nyugdíjas. 

Dr. Mészáros László: a Zágráb-i, Bled-i, Ottensheim-i és Villach-i nemzetközi versenyen, 
valamint az osztrák kollégáknak segítve részt vett az Ottensheim-i világbajnokságon 

Erd�s Marianne a tavaszi Belgrád-i nemzetközi evez�s versenyen, majd �sszel az Egyetemi 
Világbajnokságon és az osztrák kollégáknak segítve, részt vett az Ottensheim-i világbajnokságon.  
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Szántó Éva a San Remo-i Tengeri Evez�s Klubvilágbajnokságon m�ködött közre bíróként. 

A tavaszi Nemzetközi Versenyünkön osztrák és szerb bírók segítették a hazaiak munkáját.  

A hazai versenybírók közül 11-en – Erd�s Zoltánné, Kisfaludi Júlia, Pál Tibor, Raffay Katalin, 
Till Zsolt, Fehner Péter, Pénzes László, Stegmayer Éva, Dobiecki Sándor és Klára valamint 
Mészáros László az osztrák kollégák hívására önkéntesnek jelentkeztek az Ottensheim-i feln�tt és 
ifjúsági világbajnokságra. Mint utóbb kiderült jelenlétük dönt� segítség volt a verseny jó 
lebonyolításában. 

 
4. Kapcsolatok és együttm�ködés a sport irányító és támogató szervezeteivel 

4.1. Nemzeti Sporthivatal / ÖM Sport Szakállamtitkárság 

2008. év folyamán is zavartalan volt az együttm�ködésünk az ÖM Sport 
Szakállamtitkárságával. Az evezés számára kijelölt sportági referens, Felleg Bernadett volt a 
kapcsolattartónk. Rendszeresen f�titkári értekezleteken kaptunk tájékoztatást az aktuális 
változásokról, feladatokról. 2008-ban is az ÖM-mel kötöttünk szerz�dést az összes államháztartási 
támogatásra. 

A támogatások elszámolásával kapcsolatosan az év folyamán állandó egyeztetést tartottunk 
fenn az ÖM munkatársaival.  

Az év els� felében a klubokkal kötött m�helytámogatási szerz�dések és az azokhoz tartozó 
igazolások benyújtásán kívül az olimpiai felkészülésre nyújtott kiegészít� támogatás felhasználására 
vonatkozó terveink egyeztetése, majd az erre vonatkozó szerz�dés megkötése volt a f� feladatunk. 
A szerz�dések év közbeni módosítására a minisztérium részér�l nagyfokú rugalmasságot 
tapasztaltunk, ami jelent�sen megkönnyítette a mi munkánkat is. 

Az Önkormányzati Minisztérium saját kiadványaival is igyekezett segíteni a szövetségek 
munkáját, az Európai Unió sportról szóló „Fehér Könyvének” magyar kiadását minden 
sportszövetségnek, így nekünk is eljuttatták. 

A szakállamtitkár személyében augusztus hó folyamán változás történt: Elbert Gábort (korábbi 
NSSZ f�titkárt) Török Ottó váltotta (korábban a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató 
Intézet f�igazgatója). 

2008. évben két komoly kérdésben fordultunk a szakállamtitkárhoz segítségért: a Gy�ri Vízügy 
Spartacus Evez�s Klub vízitelepének (tulajdonos váltás miatt) és a Danubius Nemzeti Hajós Egylet 
margitszigeti telepének bérleti szerz�désének meghosszabbítása ügyében. Jelenleg mindkét 
ügyben folynak a tárgyalások. 

Az Önkormányzati Minisztérium és a NUSI-UPI koordinálja az ORV versenyekkel kapcsolatos 
államközi egyeztetéseket, melyen az evezés igényei is megjelentek. 

A kormány elfogadta a Sportstratégiához kapcsolódó cselekvési programot, melynek 
keretében 2008. évben a strandsportágak fejlesztése, a sport humáner�forrásának fejlesztése, a 
szabadid�sport fejlesztése, a versenysport és az utánpótlás-nevelés min�ségi fejlesztésével 
kapcsolatos kérdések, valamint a kistérségi kapcsolatrendszerek fejlesztése került kidolgozásra. 
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4.2.  Magyar Olimpiai Bizottság 

Szövetségünk számára szakmailag meghatározó irányító és támogató szervezet a Magyar 
Olimpiai Bizottság. A szakmai támogatások elosztására a MOB teszi meg javaslatát az ÖM felé. 
2008. évben a MESZ képviseletében MOB delegáltjaink Dávid Imre elnök, Dr. Kokas Péter általános 
alelnök és Ott Zsuzsanna f�titkár voltak. Dávid Imre, mint a MOB Felügyel� bizottságának elnöke, az 
elnökségi ülések állandó meghívottja. Dr. Kokas Péter tagja a MOB Orvosi, Szántó Éva a N�k a 
sportban bizottságának tagja. A válogatott keret felkészítéséért a MOB felé kijelölt felel�s személy 
Melis Zoltán illetve Kiss László voltak.  

A MOB munkáját segít� Emlék és Hagyomány�rz� Bizottságban Zsitnik Béla képviseli az 
evez�söket. 

Olimpiai évben kiemelt szerepet kapott a MOB-bal való együttm�ködésünk, sportági 
konzultációkon, írásos és szóbeli beszámolókon tájékoztattuk a MOB vezetését a sportágban folyó 
munkáról, a felkészülés állásáról.  

A MOB által rendszeresen megtartott f�titkári, csapatvezet�i értekezleteken kerültek 
egyeztetésre az olimpiai kiutazással, a formaruhákkal, a hajószállítással és az akkreditációkkal 
kapcsolatos kérdések. 

A MOB sportigazgatója, Kovács Tamás személyesen is meglátogatta az olimpiára készül� 
könny�súlyú kétpárevez�sünket a Dunavarsányi Edz�táborban. 

A MOB olimpikon életút programja keretében - szövetségi javaslatra - tavaly Szabó Katalin 
tankönyvtámogatásban, Varga Tamás Csaba pedig tandíj-hozzájárulásban részesült. 

4.3.  Nemzeti Sportszövetség 

Az állami támogatáson belül a szövetségi m�ködési támogatások elosztására az NSSZ a 
javaslattev�. A javaslat az általuk kidolgozott és a tagszövetségek (közgy�lés) által elfogadott 
pontérték táblázat alapján születik.  

Dr. Kokas Péter, az NSSZ Elnökségének tagjaként képviselte a Magyar Evez�s Szövetséget, 
Erd�s Zoltánné, mint gazdasági és nemzetközi munkatárs dolgozik ott, 2006 augusztusa óta pedig a 
MESZ korábbi f�titkára Szántó Éva látja el az NSSZ f�titkári teend�it. 

Az NSSZ Ifjúsági Kollégiuma által is propagált Európai Ifjúsági és Sport Fórumon, Párizsban a 
jelentkez�k közül a MESZ által javasolt Novák Mariann vett részt. A rendezvényre közel 100 fiatal 
önkéntes érkezett Európa minden tájáról, hogy megbeszéléseket folytassanak a fiatalok szerepér�l 
a sportban. 

Az NSSZ a kezel�je a SIR-nek (Sportinformációs Rendszer), mely a versenyz�i engedélyek 
regisztrálására szolgál. Ez a rendszer létszámadatokat szolgáltat a szövetségr�l a következ� évi 
m�ködési támogatás elosztásához. 2008-ban 1622 f� leigazolt versenyz�vel rendelkeztünk. A 
szövetség versenyrendszerében rendezett versenyeken csak ilyen versenyengedély birtokában 
lehet indulni. 

Az NSSZ saját pályázatokkal igyekszik lehet�ségekhez juttatni a szövetségeket. 2008. évben 
kiírt, de a 2009. január 1. – május 31. id�szakra vonatkozó sporteszköz és sportruházat valamint 
bírói képzés pályázaton a MESZ 800 000 forintot nyert.  

A szövetség képvisel�i rendszeresen részt vettek az NSSZ által szervezett szakmai 
fórumokon, melyeken a sporthoz, a szövetség m�ködtetéséhez kapcsolódó hasznos információkhoz 
juthattunk hozzá. 

A Nemzeti Sportszövetség informatikai és irodatechnikai (laptop, projektor) eszközök ingyenes 
kölcsönzésével is segítette rendezvényeinket. 
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4.4. NUSI-UPI 

A Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Utánpótlás-nevelési Igazgatósága 
(UPI) fontos partnere a Magyar Evez�s Szövetségnek. Az Igazgatóság által m�ködtetett Héraklész 
Bajnok- és Csillagprogram összesen 69 f�nek (58 bajnokprogram és 11 csillagprogram) biztosít 
edz�tábori és versenyzési lehet�séget. 

A programban három mellékfoglalkozású és egy f�foglalkozású edz� is részt vesz, az � teljes 
bérköltségüket is az UPI állja. A mellékfoglalkozású edz�k személyében 2008. év �szén változás 
következett be: szeptember 1-t�l Lakatos Tamást (Mohácsi TE) helyett Halmainé Mészáros Éva 
(Gy�ri VSEK) lett a regionális edz�, további regionális edz�k: Molnár Dezs� és Bene László. A 
program koordinálást továbbra is Ficsor László látja el. 

Az UPI által üzemeltetett honlapon naprakész információk állnak az érdekl�d�k 
rendelkezésére, mind az egyes sportágak válogatott kereteir�l, mind az igazgatóság m�ködésér�l. 
(www.nupi.hu illetve www.heraklesz.hu) 

Az igazgatóság keretein belül m�köd� sportegészségügyi szolgáltatás lehet�vé teszi a 
programban résztvev�k részére spiroergometriás mérések elvégezését is, melyre 2008. év folyamán 
egyszer volt alkalmunk. 

Az UPI évente megrendezi díjátadó gáláját, melyen a sportágak legjobb férfi és n�i versenyz�i 
vehetnek át értékes díjakat. 2008 februárjában a 2007-es év legjobbjait, Tancsik Juditot és Juhász 
Adriánt köszöntötték a Syma Csarnokban megrendezett gálán. 

Az Igazgatóság támogatásával elkészült a sportági tantervet kiegészít� módszertani 
segédanyag, ami letölthet� a MESZ honlapjáról (www.hunrowing.hu) és egy tavaly elnyert pályázati 
támogatásból elkészül egy kisfilm, melyen ezt a segédanyagot a gyakorlatban is bemutatjuk. 

2008. év végén került meghirdetésre a Patrónus Program folytatása, mely mostantól átkerült 
az ÖM-t�l az UPI felügyelete alá. A patronált személyére megjelent pályázati kiírására 11 f� 
jelentkezett, közülük Saáryné Pet� Tímeát és a korábbi év patronáltját, Fiala Józsefet választotta az 
elnökség.  

2009-t�l további együttm�ködési kapcsolatunk lesz az UPI-val, a Sport XXI programon 
keresztül érkez� támogatás eredményes felhasználása érdekében. 

4.5 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány 

Az ösztöndíj rendszert az eddigi gyakorlatnak megfelel�en a MOB és a Wesselényi Alapítvány 
m�ködteti, ami sportolói illetve tanulmányi ösztöndíj formájában kerül folyósításra.  

A pályázati alapokon nyugvó rendszer keretében 2008. évben 15 sportoló és 4 szakember 
(edz�) összesen havi 840 ezer Ft összegben kapott ösztöndíjat. Az év során kétszer élt a MESZ az 
elosztási javaslat módosításának lehet�ségével. 

 

4.6 Egyéb hazai szervezetek 

Dr. Kokas Péter a TUE (kezelésmentesít�) bizottság vezet�jeként szervezi a hazai sportolók 
TUE ügyeinek intézését. 
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5. A szövetség gazdálkodása, pénzügyi helyzete 

A Szövetség 2008. évben is els�sorban a költségvetési támogatásokra alapozottan m�ködött. 
Az éves költségvetési tervezetet az április 21-i Közgy�lés fogadta el. 

Bevételek alakulása 

A Szövetség kimutatott összes bevétele 111.611 e Ft volt. Ebb�l a legjelent�sebb tételek a 
következ�k: 

Támogatások: 

ÖM (MOB és NSSZ javaslatra) 64.947 e Ft 

NUSI-UPI 12.830 eFt 

Pályázatok (NCA és NSSZ) 3.223 eFt 

Szponzori támogatások, reklám bevételek (MOB E-on): 1.450 eFt 

Magyar Paralimpiai Bizottság: 588 eFt 

Magánszemélyt�l kapott támogatás:  50 e Ft 

Az Evez�s Sport Utánpótlásáért Alapítvány:  160 eFt 

Magyar Egyetemi és F�iskolai Sportszövetség:  300 eFt 

Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel:  16.540 eFt 

A MESZ tagdíjakból származó bevétele  2.561 eFt 

Egyéb bevétel: 1.079 eFt volt 

Az ÖM-t�l a klubok közvetlenül kapták meg az olimpiai m�helytámogatást, mely összesen 
13.000 eFt volt. Az eredményesség figyelembevételével 6 olyan egyesület részesült 
m�helytámogatásban, amelyben olimpiai kerettag versenyz�ket foglalkoztatnak. A nemzetközi 
versenyeken való részvétel megvalósításához az érintett, m�helytámogatásban részesül� és nem 
részesül� klubok egyaránt – vállalt kötelezettségüknek megfelel�en - anyagilag is jelent�s 
mértékben hozzájárultak. A részvételi klubhozzájárulás 2008-ban összesen 7.879 e Ft volt. 

A MOB szponzori támogatásában – E-ON – Hirling Zsolt részesült, mely támogatás a MESZ-
en keresztül jutott el a sportolóhoz.  
2008-ban a MESZ részére az alábbi partnereinkt�l kaptunk jelent�sebb nem pénzbeni támogatást: 

Global Technology Kft 
Visual Power Kft. 

 
ÁFA visszaigénylésre az arányosítási kötelezettség miatt 2008-ban sem volt lehet�ségünk.  

Kiadások alakulása 

A teljes költség 111.294 eFt volt. A szövetség m�ködésének jellegéb�l adódóan a legnagyobb 
tételt a versenyek rendezése és a versenyeztetés, edz�táborozás, egyéb sportszakmai feladatok 
megvalósítása képezték összesen közel 49.550 eFt összegben.  

6.002 eFt-ot fizettünk ki a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek a Gubacsi hídi telep 
használatáért 2008-ban. 

A sporteszközök értékcsökkenési leírási kulcsának 9%-ra történ� mérséklése után is jelent�s 
tételt jelent a tárgyi eszközök értékcsökkenése, mely 7.136 eFt volt. 

Az állami támogatás egy része csak 2009 év elején folyt be a MESZ számláira, ezért a 
támogatási szerz�désben rögzítetteknek megfelel�en követelésként el�írtuk, de a f�könyvben 
elhatárolásba is helyeztük, ezzel csökkentve az év végi eredményt. 

A beszámolási id�szakban a Szövetségnek nem volt lejárt köztartozása, a támogatások 
folyósításához szükséges minden igazolást a támogató részére id�ben megküldtünk. 
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A Magyar Evez�s Szövetség vezet� tisztségvisel�i az elmúlt évben sem pénzben, sem 
természetbeni juttatásban nem részesültek.  

 
A gazdálkodás részleteit az 20. sz. mellékletben található közhasznúsági jelentés tartalmazza. 

Összefoglaló: 

A Szövetség ügyintéz� és képviseleti szerveinek legfontosabb feladatai 2008-ban a következ�k 
voltak: 
- az ÖMmel kötött közhasznú szerz�désben is rögzített feladatok teljesítése, 
- A feln�tt és korosztályos világbajnokságokon való eredményes szereplés érdekében a 

válogatottak felkészítése, a megfelel� körülmények, eszközök és szakmai háttér biztosítása 
- a pénzügyi feladatok zökken�mentes ellátása 
- a klubok széleskör� tájékoztatása a hatékony felkészít� munka el�segítése érdekében 
- az evezés ismertségének növelése, a sportág népszer�sítése 

 
A Szövetség elnöksége ezúton fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik közrem�ködésükkel 

segítették, támogatták a sportág és a Magyar Evez�s Szövetség feladatainak teljesítését. 
Természetesen külön köszönet illeti a tagegyesületeket, klubokat, területi szervezeteket, 
amelyeknek er�feszítése nélkül az elért sikerek nem születhettek volna meg.  

2008-ban a m�ködéshez, a szakmai feladatok maradéktalan megvalósításához ismét a klubok 
nagyobb arányú szerepvállalására volt szükség. Az elért eredményeket az együttes 
er�feszítéseknek, a közös munkának, az összefogásnak köszönhet�en sikerült elérni. 

 
Költségvetési befizetési és adatszolgáltatási kötelezettségünknek minden tekintetben eleget 

tettünk. A szövetségnek köztartozása nincs, a 2008. évi mérlege pozitív eredmény�. 
 
A sportág fejlesztése érdekében továbbra is rengeteg a tennivalónk. Az el�ttünk álló feladatok 

megvalósításához további összefogásra, a jó ötletek megfelel� hasznosítására, komoly szakmai 
munkára van szükség. 

A közgy�lés feladata az írásos el�terjesztések és a szóbeli kiegészítések alapján a szövetség 
együttes teljesítményének, valamint a választott tisztségvisel�k és a szövetségi alkalmazottak elmúlt 
évi munkájának megítélése.  

 

Kérjük a Tisztelt Közgy�lést a beszámoló elfogadására. 

 

 

Budapest, 2009. március 5. 

 

 

a Magyar Evez�s Szövetség Elnöksége 


