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Magyar Evez�s Szövetség 
Létesítmény- és Eszközfejlesztési Bizottság 

 
Beszámoló a 2009. évi közgy�lés óta elvégzett feladatokról. 
 
A Bizottság tagjai: 
Csaba Zoltán , Karaszi Péter, Kelemen István, Látrányi Péter, Varga Tamás 
 
A Bizottság munkáját az alábbi feladatok megvalósításban tervezte a 2009-2013 közötti id�szakra: 
 
Létesítményfejlesztés: 

- a MESZ ill. a meglév� klubok által használt és/vagy birtokolt létesítmények feltérképezése, katalogizált 
rendszerbe szedése  
- a klubok létesítményeinek állapotjavítását és forrásteremt� ingatlanfejlesztést célzó átfogó program 
beindítása  
- a régi használaton kívüli klubházak felkutatása és segítségnyújtás az újraélesztéshez 
- a meglév� klubházak mellett a lehet� legtöbb vízparti városban és kis településen új evez�sklubok 
generálása, a helyi önkormányzatok bevonásával 
- a „konténerklub” program beindítása és elterjesztése 
- a meglév� evez�spályák helyzetének stabilizálásában aktív közrem�ködés 
- új pályák kialakításának lehet�ségeit felkutatva egy hosszabbtávú evez�spálya program elindítása 

 
Eszközfejlesztés: 

- a MESZ által használt és/vagy birtokolt eszközök (hajó, tréler, motorcsónak, gépjárm�, technikai 
eszközök….stb.) leltárba vétele,használati rendszerének szabályzása, felel�sök megjelölésével 
- a válogatott sportolók kiszolgálására hivatott hajóbérleti/vásárlási rendszer kidolgozása 
- a mini program mintájára, GIG program azonnali beindítása 
- a tömegevezés kiszolgálását hivatott hajógyártási program beindítása 
- a versenyek szakszer�, precíz, hiteles lebonyolítását biztosító technikai eszközrendszer felkutatása és 
miel�bbi rendszerbe állítása 

 
A fenti programból a következ� feladatokat indítottuk el: 
 
Létesítményfejlesztés  
A legnagyobb ív� program az ún. Erzsébeti Projekt el�készítése, tervezése és a pályázat elkészítése volt. 
A program megvalósítása során a következ� három év folyamán a magyar evez�ssport egy európai szint� 
központi bázishoz jut. A bázis egy helyen biztosítja a szövetség m�ködéséhez szükséges infrastruktúrát, válogatott 
sportolók felkészülési és edz�tábori helyszínét, a túrázók és vidéki városokból Budapestre érkez� sportolók 
kulturált edzési-, szállás-, étkezési lehet�ségét.  
Mindezen túlmen�en a szabad kapacitások értékesítéséb�l költségvetési többletforráshoz jut a Magyar Evez�s 
Szövetség. 
Az önfenntartó klubmodell Külkerben és Baján megvalósult ingatlanfejlesztései után, elindult a szolnoki vizisport 
centrum fejlesztése is. A további lehet�ségek feltárását is megkezdtük. 
Az un. konténer klub programhoz a legkedvez�bb ajánlatot adó konténerszállító partner kiválasztása folyamatban 
van. 
Az evez�spályák tekintetében elértük, hogy budapesti olimpiai evez�spálya koncepció a soroksári dunai helyszínt 
fogja preferálni a tervezéssel foglalkozó szervezet. Ez jelent�s többletértékkel bír a leend� szövetségi bázis és a 
kis-dunai klubok életében. 
 
Eszközfejlesztés 
A szövetségi eszközök leltárát készítettük el, az eszközök értékesítésével és új eszközökkel kapcsolatos 
koncepció kialakítása folyamatban van. 
Ennek során a nem használatos eszközök értékesítésével klubjaink eszközparkját kívánjuk javítani. 
A versenylebonyolító és id�mér� rendszerek vizsgálata és tesztelése folyik, egy alapos és a lehet� legtöbb 
szempontot figyelembe vev� rendszer kiépítésének el�készítési fázisában vagyunk. 
 
A következ� év folyamán a megkezdett feladatok továbbfejlesztése mellett a többi programpont elindítása is a 
tervek között szerepel. 
 
2010. április 14. 
         Kelemen István 
        Létesítmény- és Eszközfejlesztési  

Bizottság Elnöke 


