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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 – módosítva 2009. március 21-én, és 2010. március 9-én) 

- Szervezeti és M�ködési Szabályzat,  

- Gazdálkodási Szabályzat, 

- Etikai és Fegyelmi Szabályzat, 

- Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat 

- Min�sítési és Igazolási Szabályzat (módosítva 2010. február 16-án), 

- Versenyszabályzat (módosítva: 2010. február 16-án) 

- 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 35 tagja van. Az érvényes 
tagjegyzéket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

A szövetség tagságában 2009-ben történt változás: három új egyesület kérte felvételét a 
MESZ tagegyesületei közé, ezek: 

Hattyú SE – Budapest 

Kunszentmárton Diáksport Egyesület – Kunszentmárton 

Kurca Evez�s és Szabadid� Sport Egyesület - Szentes 
 

A területi szervezetek száma 2009-ben 6, 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 2009. évi tisztújító közgy�lése által megválasztott elnökség összetételében a 2009. év 
folyamán változás nem történt. 2010. február 22-én Dávid Imre elnök lemondott elnöki tisztségér�l. 

Az elnökség tagjai: 

- elnök:  Dávid Imre – 2010. február 22-ig 
- alelnökök: Kelemen István  

Mihály Tibor 
Dr. Mitnyan György 

- elnökségi tagok: Ambrus Attila 
Dr. Kokas Péter 
Szántó Éva 
Tarján Tamás 
Zsömle Balázs 
 

Az alapszabályban el�írt rendszerességnél gyakrabban, 2009. év folyamán összesen 12 
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 
Kincses Lilla irodavezet� 

A Szövetségi iroda dolgozói a beszámolási id�szakban: 
Ott Zsuzsanna f�titkár 
Wachtler Edit irodavezet� 2009. szeptember 20-ig 
Kárász Orsolya irodavezet� 2009. október 15 – november 8. 
Kincses Lilla irodavezet� 2009. november 9. -t�l 
A szövetségi feladatok ellátásában Ficsor László megbízott szövetségi kapitány, 

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 tisztújító 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 2009. évi állami támogatások folyósítása több részletben történt. A MESZ gazdálkodása az 
második felében komoly likviditási problémákkal t�zdelt volt, az év végére jelent�s tartozást 
halmozott fel, melynek nagy részét az állami támogatás beérkeztével még december folyamán ki 
tudta egyenlíteni. 

A MESZ kommunikációja terén els�sorban a tagszervezeteit érint� kérdésekben nyújt 
információt. Több alkalommal körlevélben, és folyamatosan e-mailben, valamint a november elején 
megújult honlapunkon (www.hunrowing.hu) is közzé tesszük az aktuális feladatokat, ismertet�ket. 

2.3.2. Kommunikáció és Marketing 

2009. 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 - 2009. júliusától társadalmi munkában. 

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, 
eseményeinkre 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. 

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

Marketing szempontból sem elhanyagolható a sportág különböz� eseményeken való 
megjelenése, mint például a két alkalommal megrendezett Nagy Sportágválasztók. 

A szövetség marketing tevékenységének er�sítésére elengedhetetlen 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 2009. évben is folytattuk, a NUSI Sport XXI 
program keretében. Az év folyamán 12 klubnak 15 hajó került átadásra.  
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2009 év végén NUSI támogatásból egy hajót rendeltünk meg a kormányos nélküli kettes 
egységnek a Schellenbacher hajógyártótól. Két pár scull lapátot és két oar – lapátot is vásároltunk 
ugyancsak NUSI (London program) támogatásból. 

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 márciusi közgy�lés által 
választott elnökség els� feladata volt a bizottságok munkáját és tagságát átnézni. Munkájuk 
eredményeként az alábbi bizottsági struktúra alakult ki: 

Bizottság Vezet�je 2009. évi beszámoló 

Versenybíró bizottság Pénzes László 3. sz. melléklet 

Edz�bizottság Ficsor László, 2010. 01.04-t�l 
Molnár Dezs�  

4. sz. melléklet 

Hagyomány�rz� bizottság Kisfaludi Júlia 5. sz. melléklet 

Igazolási, Min�sítési és 
Nyilvántartási Bizottság 

Pál Tibor 6. sz. melléklet 

Létesítmény és 
Eszközfejlesztési Bizottság 

Kelemen István 7. sz. melléklet 

Nemzetközi Kapcsolatok és 
Kommunikációs Bizottság 

Szántó Éva 8. sz. melléklet 

Pénzügyi és Szponzorációs 
Bizottság 

Ambrus Attila 9. sz. melléklet 

PR és Marketing Bizottság Zsömle Balázs 10. sz. melléklet 

Rekreációs és Szabadid�sport 
Bizottság 

Mihály Tibor 11. sz. melléklet 

Sportágfejlesztési és 
Utánpótlás-nevelési Bizottság 

Tarján Tamás 12. sz. melléklet 

Versenyz�i Bizottság L�rinczy Péter 13. sz. melléklet 

Veterán Bizottság Jármy Miklós 14. sz. melléklet 

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. 
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3.1. Hazai versenyek, események 

A 2009. évi versenynaptár 37 hazai eseményt tartalmazott, ebb�l 8 versenyt (Erdei 
Futóverseny, Ergométer Országos Bajnokság, Tavaszi és �szi hosszútávú; kishajós válogató 
verseny, 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. Az ELTE felkérésére részt vettünk a Dunaparti Egyetemek Regattája megrendezésében. 

3.1.1 Bajnokságok 

Az év legnagyobb hazai rendezvénye az Országos Bajnokság, amit a hagyományoknak 
megfelel�en Szegeden rendeztünk meg. A versenyen kipróbálhattuk az új indító pontonokat, és a 
lámpás indító rendszert. A pálya fejlesztéseinek köszönhet�en nyolc pályán folytak az el�futamok a 
bajnokság alatt. Erre új továbbjutási szisztémát dolgozott ki az edz�bizottság. 

A Nyílt Vidék Bajnokságot ebben az esztend�ben a Velencei-tavi Vízisport Iskolával Non-profit 
Kft vállalta fel. Ennek a versenynek a keretében rendeztük meg az Egyetemi Országos Bajnokságot. 
Immár hagyományosan ezen a versenyen adaptív versenyszámot is kiírunk. 

Az Ergométer bajnokságot 2009-ben a Démász Szeged VE-vel közösen a Szegedi 
sportcsarnokban rendeztük meg. A Sportcsarnok kit�n� helyszínnek bizonyult a rendkívül 
színvonalas versenyek lebonyolítására.  

3.1.2. Hazai rendezés� nemzetközi versenyek 

A szövetségi versenyek sorából kiemelkedik a dr. Simády Béla Nemzetközi Emlékverseny. A 
versenyen 2009-ben nagyon kevés résztvev� volt. 

A 2010. évi Egyetemi Evez�s Világbajnokság szervez�bizottsága folytatta munkáját, 2009 
novemberében a FISU (Nemzetközi Egyetemi, F�iskolai Sportszövetség) delegáltja látogatást tett 
Szegeden, ahol megtekintette az elkészült fejlesztéseket és elégedetten állapította meg, hogy az 
el�készületek jól alakulnak. 

Az Egyetemi Világbajnokság szervez�bizottságába delegált tagok: 

Ott Zsuzsanna – SZB titkár 

Szántó Éva – versenyigazgató 

Ambrus Attila - szponzoráció 

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 ismét érdekl�dés mellett zajlott. Kiemelend� a fixüléses hajók térhódítása. 

A Dunaparti Egyetemek Regattáját 2009-ben az ELTE által szervezett egyetemi napok 
keretében a HÖK-kel közösen szerveztük. 

Az egyetemi evezés sajátos formája a zömmel a Balatonon megrendezésre kerül� egyedi 
építés�, fixüléses tízevez�s hajókban való evezés, versenyzés. Idén Balatonalmádiban, tíznegyedik 
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 2009-ben is 
sikerrel rendezte meg a Budapest Bajnokságot Csepelen; és az Évadzáró Versenyt az újpesti 
öbölben. 
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A Diákolimpia megrendezését a Velencei-tavi Vizisport Iskola Non-profit Kft vállalta fel és 
bonyolította le 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 2009 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. 

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 

Világbajnokság – Poznan 

Négy csapattal vettünk részt a 2009. évi világbajnokságon. 

Hajdú Zsuzsa (Csepel EK) és dr. Alliquander Anna (DNHE) egyetlen olimpiai számosként a 
nyolcadik helyen tudtak végezni. 

Varga Tamás (Démász Bajai SVSC) könny�súlyú egypárevez�sben ötödik helyet szerzett. 

Férfi könny�súlyú nyolcasunk Rumi Zoltán, Beck Miklós, Cselinácz János, Bakacsi Norbert, 
Bartha Zoltán, Varga Zsolt, Lele Máté, Forrai Dávid, Székely István) nyolcadik helyen végzett. 

N�i adaptív egypárevez�sben Lengyel Mónika állt rajhoz, és hatodik helyen végzett. 

A versenyr�l szóló részletes beszámolót a 18. sz melléklet részletei tartalmazzák 

Európa-bajnokság – Brest 
A Brestben megrendezett Európa-bajnokságon 6 csapattal vettünk részt. 
Varga Tamás – normálsúlyú egypárevez�sben X. helyezést ért el,  
Szabó Katalin – egypárevez�sben VIII. helyezést ért el. 
Orbán Gergely és Szekér László – kétpárevez�sben IX. helyezést ért el. 
A Veréb, L�rinczy, Kitka, Dumitrás könny�súlyú kormányos nélküli négyes nyolcadik helyezést 

ért el. 
Juhász Adrián és Simon Béla – kormányos nélküli kettesben ötödik helyezést ért el. 
Hajdú Zsuzsa és Alliquander Anna – könny�súlyú kétpárevez�sben negyedik helyen végzett. 

A versenyr�l szóló részletes beszámolót a 18. sz melléklet részletei tartalmazzák 

Világkupák  
A nemzetközi versenyek között kiemelt helyet elfoglaló, 3 versenyb�l álló világkupa sorozat a 
világbajnokságokra történ� felkészülés fontos állomásai világszerte. A sorozat els� állomása 2009-
ben Banyolesben volt, ahol nem indult magyar csapat. 
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A második Világkupát a tradicionális helyszínnek számító München-ben rendezték, ahol négy 
csapattal vettünk részt. 

A harmadik világkupát Luzern városában rendezték. 

A versenyr�l szóló részletes beszámolót a 18. sz melléklet részletei tartalmazzák 

 

U23 Világbajnokság – Racice (Csehország) 

Az elmúlt évekhez hasonlóan 2009-ben 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�:  

férfi kormányos nélküli kettes (Simon Béla, Vinkó Gáspár – Tisza EE) 2. hely 
n�i könny�súlyú egypárevez�s (Novák Mariann – Külker EK) 3. hely 
n�i kétpárevez�s (Tölgyesi Brigitta – Vác VEC, Sáska Beáta – ESZTEHE) 5. hely 
férfi könny�súlyú kormányos nélküli négyes (Veréb Dávid - Baja, Sándor Áron - DNHE, Bartha 

Zoltán – Külker,  Dumitrás István – Szeged) 5 .hely 
Férfi könny�súlyú négypárevez�s egység ((Rácz Róbert Bence és Csepregi Gábor – DNHE, 

Markgrúber Balázs – Csepel EK, Cselinácz János – Bajai SVSC) 6. hely 
férfi könny�súlyú kormányos nélküli kettes (Gál-Tóth Csongor, Horváth Tamás- Gy�ri VSEK) 7. 

hely 
férfi négypárevez�s (Széll Domonkos - Csepel EK, Vinkó Gáspár – Tisza EE, Szabó Dániel – Vác 

VEC, Csankó Péter - VVSI 16. hely 
 

A versenyr�l szóló részletes beszámolót a 18. sz melléklet részletei tartalmazzák 
 

Ifjúsági Világbajnokság – Brive (Franciaország) 
9 csapattal vettünk részt a világbajnokságon, mely egyben kvalifikációs versenye volt az els� 

Ifjúsági Olimpiai játékoknak. 
A világbajnokságon férfi egypárevez�sben Matyasowszki Dániel szerzett kvótát, kilencedik 

helyével, valamint n�i nyolcasunk 7. helyezésével a n�i kormányos nélküli kettes 
versenyszámra kvalifikálta az országot. Ezzel a maximálisan megszerezhet� négy f�b�l, 
hármat tudunk kiállítani az Ifi Olimpián. 

 
A verseny legeredményesebb versenyz�je Gyimes Krisztina volt, nyolcadik helyezést ért el 

egypárevez�sben. 

A versenyr�l szóló részletes beszámolót a 18. sz melléklet részletei tartalmazzák 
 

Jeunesse Kupa 
Két f�vel vettünk részt a Vichy-ben megrendezett Jeunesse kupán, n�i egypárevez�sben 

Várhelyi Réka (Bajai SVSC), férfi kétpárevez�sben Mikó Zsombor (Csepel) és Pozsár Bence 
(Szeged) értek el eredményeket. 

ORV 
A serdül�k f� versenye a lengyel, cseh, szlovák és magyar államközi megállapodáson alapuló 

Olimpiai Reménységek Versenye, melyet 2009-ben Racice-ban tartottak. A kiutazó csapatok közül 
ketten szereztek aranyérmet, és bár nem szereztük meg az országok közti pontverseny-gy�zelmet, 
csapataink jó eredményekkel végeztek. 

 
Fentieken kívül csapataink az Essen-i, Bled-i, Brno-i, Vilach-i és Klagenfurti versenyeken is részt 
vettek. A Szerb Evez�s Szövetség meghívására Belgrádban is jól szerepeltünk. 
 
Veterán Világbajnokság 
Szeptember 3-6. között rendezték meg Bécsben a FISA veterán evez�s világbajnokságát, ahol 
számos magyar aranyérem és helyezés született. 
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Egyéb események 

Sport XXI. 

A Magyar Evez�s Szövetség a Sport XXI. program keretében elindította diák ranglista-verseny 
sorozatát, a három fordulóból álló versenysorozatban összesen 408 hajó vett részt, összesen 16 
egyesületb�l és 64 iskolából kerültek ki a legjobbak, akiket 2009. decemberében ünnepélyes keretek 
közt díjazott a MESZ. A legeredményesebb egyesület (Vác VEC) egy pár mini lapátot, a 
legeredményesebb iskola (Csongrád) 50.000 Ft értékben sportszert kapott. 

2009 végén elindult a Sport XXI. program másik eseménysorozata az ergométer felmér� 
verseny, melynek régiós eseményeire és dönt�jére már 2010-ben került sor. 

Az INAS-FID által bonyolított, értelmi fogyatékosok részére szervezett ergométeres 
világbajnokságon többek közt a BEE versenyz�i szereztek sikereket. 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Tabáni Regatta és Fesztivál 2009 
szeptember 12-13-án került megrendezésre a Tabáni Hajós Egylet emlékére. 

A 2009. évi Egyetemi Európa-bajnokságon Kruszviczá-ban az alábbi eredmények születtek: 
- Férfi kormányos nélküli kettesben a Széchenyi István Egyetem / Gy�ri Vízügy-Spartacus EK 
színeiben induló Horváth Tamás - Gál-Tóth Csongor páros második helyen ért célba.  
- Férfi könny�súlyú négypárevez�sben László Attila, Valkai István, Csatlós Máté és Molnár 
Dániel a Szegedi Tudományegyetem / Szegedi Vízisport Egyesület színeiben bronzérmet 
szerzett. 
- N�i könny�súlyú egypárevez�sben Kincses Lilla (Budapesti Corvinus Egyetem / Csongrádi 
Vízügyi Sportegyesület) ötödik helyezést szerzett. 
- Férfi egypárevez�sben a Budapesti Gazdasági F�iskola  / Bajai Spartacus Vízügy SC 
versenyz�je, Kelemen Áron hatodikként ért célba. 

Ver�ci Lídia és Bende Zsófia megvédte világbajnoki címét a Tengeri Evez�s 
Klubvilágbajnokságon, Plymouth-ban. 

A világbajnokságok csapatvezet�i jelentéseit és szakmai értékeléseit a 18. sz. melléklet 
tartalmazza.  

 

3.3. A felkészülés feltételrendszere 
Edz�táborok 

A feln�tt evez�s válogatott keret nagyrészt a NUSI központi dunavarsányi edz�táborában illetve a 
hétvégi összetartások keretében az egyes klubokban készült az évi versenyekre. Az utánpótlás 
keret két nagy közös edz�táborban vett részt: tavasszal Csepelen, �sszel Szolnokon edzettek. 

Orvos, gyúró 
A válogatottak keretorvosa 2009-ben is dr. Deák Valéria az OSEI orvosa volt, külön gyúrót nem 
tudtunk alkalmazni, az év végén kapott a szövetség támogatást az OSEI-t�l, kifejezetten gyúró 
foglalkoztatására. 

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 Az elmúlt évekhez 
hasonlóan minden szállítmányra biztosítást kötünk, sajnos a Luzern-i világkupára utazva kisebb 
balesetet szenvedett az utánfutónk, szerencsére versenyz�knek, edz�knek, hajóknak nem esett 
baja és az utánfutó is javítható volt. 

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.  

2010. évi felkészülési tervek 



 10 

 
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 2009-ben. 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 Juhász Adrián, 
Simon Béla, Novák Mariann, Csepregi Gábor, Markgruber Balázs, Rácz Róbert Bence versenyz�k 
és a csapatok edz�i vehettek részt. 

A két programról szóló szakmai beszámolót az 19. számú melléklet tartalmazza. 

2009. év végén elindulhatott a NUSI-UPI London 2012 programja, melybe 5 versenyz� – Simon 
Béla, Juhász Adrián, Galambos Péter, Szabó Katalin és Novák Mariann – került be. A program 
segítségével nekik megoldódik a gyúró, pszichológus foglalkoztatásának kérdése, sporteszközt, 
sportruházatot, étkezési hozzájárulást és külföldi edz�tábori részvételt finanszíroz számukra. 

3.5. Kitüntetések, jutalmak 

Hagyományosan minden évben az �szi edz�i fórumon kerülnek átadásra az év utánpótlás 
edz�i díjak. A 2009. évben legjobb nevel�edz�nek, Székely István, utánpótlásedz�nek, Halmainé 
Mészáros Éva, és utánpótlás nevel�egyesületnek a Gy�ri VSEK bizonyult. 

Simon Béla és Juhász Adrián, valamint edz�jük Molnár Dezs� kapták a K�vári díjat 
Szolnokon. 

3.6. Doppingellenes tevékenység 

A Magyar Evez�s Szövetség 2009. 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, ÖTM) folyamatosan 
eljuttattuk az olimpiára és egyéb világversenyekre készül� sportolóknak. 
 
A MESZ saját költségén 2009-ben nem rendelt doppingellen�rzést: 
 
Egyéb szervezetek (ÖTM, WADA, FISA) megrendelésére vett minták versenyek alatt: 
2009. április 4.  – Hosszútávú Evez�s Verseny, Csepel – 9 vérminta, 17 vizeletminta 
 
Egyéb szervezetek (ÖTM, WADA, FISA) megrendelésére vett minták edzésen: 
2009. június 17. – Budapest, Gubacsi hídf�, Csepel Evez�s Klub – 1 f� vizelet 
2009. augusztus 14. – Budapest, Gubacsi hídf�, Csepel Evez�s Klub – 1 f� vizelet 
 
Fenti doppingellen�rzések eredménye minden esetben negatív lett. 
 
Az el�írt whereabouts követelményeknek versenyz�ink nem tettek eleget, a Magyar Evez�s 
Szövetség felhívása ellenére. 
2010. januárjától 16 versenyz� kezdte meg a weherabouts nyilvántartások kitöltését. 
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3.7. Fórumok, szakmai képzések 

Fisa Edz�i konferencia 

A FISA Fórum elmaradása miatt 2010 januárjában, Koppenhágában tartotta a FISA rendes éves 
edz�i konferenciáját, melyen Szántó Éva és Ficsor László vett részt. Az el�adások megtalálhatók a 
MESZ honlapján: www.hunrowing.hu 

Hazai edz�i fórum 

Az idei évben is megrendezte a Magyar Evez�s Szövetség kétnapos edz�i fórumát. 

A tartalmas szakmai program els�dleges célja a tanulás, az edz�i kompetenciák fejlesztése volt. Dr. 
Szabó Tamás, a NUSI Utánpótlás-nevelési Igazgatóság igazgatója, a MOB alelnöke els�sorban a 
Héraklész program fejl�dését mutatta be, valamint az Ifjúsági Olimpia kapcsán is a sportággal 
szemben megfogalmazott elvárásokat és lehet�ségeket vázolta. Pignitzky Dorottya, a NUSI 
Utánpótlás-nevelési Igazgatóság osztályvezet�je a Sport XXI programról adott tájékoztatást. A 
nápolyi, nemzetközi ifi edz�i konferencián szerzett tapasztalatokat, az ott tanultakat foglalta össze 
Rockenbauer Gabriella. Az evez�sök mindig igyekeznek tanulni más állóképességi és ciklikus 
sportágaktól, kiemelked� szakembereikt�l. Nem volt ez az idén sem másként. Ez alkalommal, a 
korcsolya sportág magyarországi viszonylatban igen csak jelent�s fejl�dést elért short track 
szakágának néhány módszerét ismerhették meg az evez�s szakemberek, Bánhidi Ákos, er�nléti 
edz� el�adásán keresztül. 
Cserháti László, az Edz�k Etikai Kódex-ér�l tartott tájékoztatást. Dr. Fekete Tamás, a Vízirendészet 
Budapesti Örsparancsnokának részvételével lehet�ség volt konzultációra a vízi közlekedés 
szabályairól, a hazai vizek használatának anomáliáiról. 
Ficsor László, a válogatottak 2009. évi felkészülésér�l és nemzetközi szereplésér�l tartott 
beszámolójában ismertette a csapatkialakítások mikéntjét, a felkészülés f� vonalait, az elvárásokhoz 
képest elért eredményeket. Hangsúlyozta, hogy nemzetközi eredmények csak azoktól a 
versenyz�kt�l várhatók el, akiknek a teljesítménymutatóik a kívánt szint fölött vannak és a megfelel� 
mennyiség� edzésmunkát el is végzik. A válogatott csapatok kialakításánál persze számos további 
szempontot – technika, versenyz�i kvalitások, stb. - is figyelembe kell venni. 
Molnár Dezs�, a legfényesebb érmet szerz� csapat, az U23 vb-n ezüstérmes kormányos nélküli 
kettes (Tisza Evez�s Egylet – Sport Iskola) felkészülésér�l, az alkalmazott edzésmódszerekr�l, ezek 
arányáról, a vb szereplésig vezet� útról tartott beszámolót. 
Az ifjúsági korosztályban legjobb eredményt (ifi vb 8.) elér�, Gyimes Krisztina (Gy�ri Vízügy 
Spartacus Evez�s Klub) edzésprogramját mutatta be edz�je, Halmainé Mészáros Éva. 
  
Beszámoltak a fórumnak a patrónus programban résztvev� edz�k, Bene László, mint patrónus, és a 
patronáltak, Saáryné Pet� Tímea (Ferencvárosi Evez�s Club), valamint Fiala József (Esztergomi 
Evez�sök Hajós Egylete)az egész éves tevékenységr�l. Megfogalmazódott, hogy a program kínálta 
potenciált sokkal hatékonyabban kellene kihasználni. 
  
Az evez�s edz�k éves továbbképzésén az els� szakmai nap végén a hazai evez�s élet néhány 
kulcsfontosságú eseménye illetve feladata körül bontakozott ki parázs vita a résztvev�k között. A 
szándék egyértelm�en megoldások megtalálása volt az eredményesség növelése, a hazai 
versenyrendszer m�ködésének jobbítása érdekében. A jöv� évi versenynaptár kialakítása, azon 
belül is az országos bajnokság id�pontjának meghatározása váltotta ki a leghevesebb polémiát. A 
felsorakoztatott érvek tükrözték két f� stratégiai célunk látszólagos ütközését. A kérdés: melyik 
prioritás kerüljön el�térbe, a legid�sebb utánpótlás korosztály világbajnokságán történ� eredményes 
szereplés és az ennek alárendelt szakmai szempontok, avagy a hazai, els�sorban utánpótlás korú 
evez�sök számára, az edz�k leterheltségét, az egyéb mikrokörnyezeti kihívásokat is figyelembe 
vev� megfontolások? Vagyis, augusztus végén, az U23 és egyetemi világbajnokságot követ�en, 
vagy július második felében kerüljön sor az országos bajnokságra? A jelenlév� edz�k többsége, a 
júliusi id�pontot preferálja, bizonyos kompromisszumok beépítésével az U23 versenyz�k 
vonatkozásában. Az edz�k újra megfogalmazták jogos elvárásaikat a versenyek lebonyolításával 
kapcsolatban, és a fejlesztés érdekében számos el�reviv� javaslat hangzott el. 
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Bírói szeminárium 

A versenybíró bizottság éves rendes szemináriumára 2009. március 13-án 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.  

3.8. Nemzetközi kapcsolatok, képviselet nemzetközi szervezetekben 

A Nemzetközi Evez�s Szövetség (FISA) Rendkívüli kongresszusán – Dél-Afrikában - a MESZ 
képvisel� nem tudtak részt venni. 

A FISA Rendes Éves Kongresszusára a Ponzani világbajnokság alatt került sor. A Magyar 
Evez�s Szövetséget Dávid Imre elnök, Dr. Kokas Péter alelnök, Szántó Éva EB tag és Ott 
Zsuzsanna f�titkár képviselte. 

A FISA bizottságainak munkájában Dr. Kokas Péter (FISA Orvosi Bizottság) és Kokas Gergely 
(FISA Versenyz�i Bizottság) vesznek részt. A FISA Orvosi Bizottságában végzett tevékenységér�l 
szóló rövid beszámolót a 15. sz. melléklet tartalmazza. 

Kokas Gergely a FISA Versenyz� Bizottságának tagjaként vett részt a bizottság ülésein, és 
hivatalos delegáltként a Racice-i világbajnokságon. A FISA Versenyz�i Bizottságában végzett 
tevékenységér�l szóló beszámolót a 16. sz. melléklet tartalmazza. 

Szántó Éva 2007-ben került megválasztásra a FISA Európai Irányító Testületébe, bizottsági 
tevékenységér�l szóló beszámolót a 17. számú melléklet tartalmazza. 

A nemzetközi min�sítés� FISA bíróink száma kett� f�: Dr. Mészáros László, Szántó Éva,  

Erd�s Marianne ésPályi András a FISA szabályai értelmében 2009. évt�l nyugdíjas. 

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

2009. július 3-5. között a MESZ nemzetközi versenybírói szemináriumot és vizsgát rendezett a 
FISA versenybíró bizottságának felügyeletével, segítségével. Vácy Emese hazai versenybíró 
próbálkozott a nemzetközi min�sítés megszerzésével, sajnos sikertelenül. 

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

4.1. ÖM Sport Szakállamtitkárság 

2009. 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. 2009-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.  

A szakállamtitkár személyében változás történt: Török Ottó (korábbi NSUI f�igazgatót) Dr. 
Simóka Beáta váltotta. 

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

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. 
2009. 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 



 13 

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 
Ficsor László volt.  

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

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 olimpikon életút programja keretében - szövetségi javaslatra - tavaly Varga Tamás, 
Hirling Zsolt, dr. Alliquander Anna, Szabó Katalin, Kelement Áron, Novák Mariann és Pet� Tibor 
részesült támogatásban. 

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 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. 2009-ben 1660 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. 2009. évben 
kiírt, de a 2010. január 1. – május 31. id�szakra vonatkozó sporteszköz és sportruházat a MESZ 500 
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. 

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 valamint 5 
London 2012 program) 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. Mellékfoglalkozású edz�ként Halmainé Mészáros Éva, Molnár Dezs� 
és Bene László dolgozik. 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, 

Az UPI évente megrendezi díjátadó gáláját, melyen a sportágak legjobb férfi és n�i versenyz�i 
vehetnek át értékes díjakat. 2009 februárjában a 2008-as év legjobbjait, Szabó Katalint és 
Galambos Pétert köszöntötték a Syma Csarnokban megrendezett gálán. 



 14 

Az Igazgatóság támogatásával 2009-ben megújult honlapunk és 2010-re elkészült a sportági 
módszertani segédanyagot kiegészít� oktatófilm, ami letölthet� a MESZ honlapjáról 
(www.hunrowing.hu). 

2009. év végén került meghirdetésre a Patrónus Program folytatása. 2009-ben Fiala József 
(ESZTEHE) és Saáryné Pet� Tímea (FEC) voltak részesei a patrónus program patronált 
támogatásának. Patrónusként Bene László látta el a feladatokat.  

Az év során a MESZ Sportágfejlesztési és utánpótlás-nevelési bizottsága kidolgozta a Sport 
XXI program szakmai kritériumait, melyet a NUSI-UPI elfogadott, a pályázatok kiírására augusztus 
hó folyamán került sor. A szerz�déskötésekre szeptember folyamán került sor.  

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 2009. évben 5 sportoló és 4 szakember 
(edz�) összesen havi 600 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 2009. évben is els�sorban a költségvetési támogatásokra alapozottan m�ködött. 
Az éves költségvetési tervezetet a március 21-i Közgy�lés fogadta el. 

Bevételek alakulása 

A Szövetség kimutatott összes bevétele 87.520 eFt volt. Ebb�l a legjelent�sebb tételek a 
következ�k: 

Támogatások: 

ÖM (MOB és NSSZ javaslatra) 42.700 eFt 

NUSI-UPI 16.500 eFt 

Pályázatok (NCA és NSSZ) 3.300 eFt 

MOB (VW hiteltámogatás 2.500 eFt 

Szponzori és magán támogatások (Volksbank) 500 eFt 

Magyar Paralimpiai Bizottság: 500 eFt 

Magánszemélyt�l kapott támogatás:  160 eFt 

Magyar Egyetemi és F�iskolai Sportszövetség:  300 eFt 

Közhasznú tevékenységb�l származó bevétel:  18.000 eFt 

A MESZ tagdíjakból származó bevétele  2.400 eFt 

Egyéb bevétel: 660 eFt volt 

Az ÖM-t�l a klubok közvetlenül kapták meg az olimpiai m�helytámogatást, mely összesen 
3.000 eFt volt. Az eredményesség figyelembevételével 5 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 2009-ben összesen 11.080 e Ft volt. 
2009-ben a MESZ részére az alábbi partnereinkt�l kaptunk jelent�sebb nem pénzbeni támogatást: 

Csodasport Vizisport Kft. 
 
ÁFA visszaigénylésre az arányosítási kötelezettség miatt 2009-ben sem volt lehet�ségünk.  

Kiadások alakulása 

A teljes költség 87.216 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 32.435 eFt összegben.  

8.015 eFt-ot fizettünk ki a Magyar Kajak-kenu Szövetségnek a Gubacsi hídi telep 
használatáért 2009-ben. 

A sporteszközök értékcsökkenési leírási kulcsának 9%-ra történ� mérséklése után is jelent�s 
tételt jelent a tárgyi eszközök értékcsökkenése, mely 7.557 eFt volt. 

Az állami támogatás jelent�s része csak 2009 év végén folyt be a MESZ számláira, ezért a 
támogatási szerz�désben rögzítetteknek megfelel�en követelésként el�írtuk, de a f�könyvben 
elhatárolásba is helyeztük, ezzel növelve 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. 

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. 
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Összefoglaló: 

A Szövetség ügyintéz� és képviseleti szerveinek legfontosabb feladatai 2009-ben a következ�k 
voltak: 
- az ÖM-mel 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.  

2009-ben 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 2009. 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, 2010. május 04. 

 

 

a Magyar Evez�s Szövetség Elnöksége 


