
 

Magyar Evezős Szövetség  

Közgyűlése 

Tárgy: Előterjesztés Alapszabály módosítására 

 

 

Tisztelt Közgyűlés!  

 

 

A Magyar Evezős Szövetség elnöksége az alábbi Alapszabály-módosítás javaslatot terjeszti a Tisztelt Közgyűlés elé. 

 

1. A sportág megjelölése 

Alapszabályunk meghatározza az evezős sportág tartalmát. A sportág tartalmának megfogalmazásában a szabad-vízi 

evezés (emberi izomerővel, egy vagy több, a menetiránnyal háttal elhelyezkedő evezős által hajtott vízisporteszköz) 

mellett javasoljuk külön megnevezni a beltéri (tornatermi, evezősgépen, vagy medencében) evezést is a FISA-hoz 

hasonlóan. A Szövetség 21 alkalommal rendezte már meg az ergométer országos bajnokságot, ezért célszerű a sportág 

ezen formáját az alapszabályban is megjeleníteni. 

Javasolt módosítás helye: 1§ (2). 

 

2. Területi szövetségek 

Alapszabályunk mellékelte felsorolja a szövetség területi szervezeti egységeit. A Kormánytól kapott javaslatok között 

szerepel, hogy az evezős szövetség tevékenyen segítse az evezés sportág elterjesztését Magyarország evezéssel még le 

nem fedett, arra alkalmas térségeiben is. Az ország területére jutó összes Uniós támogatási forrás hatékonyabb 

kihasználása szempontjából célszerű, hogy az ország teljes területe le legyen fedve a területi szövetségekkel és azok az 

Európai Uniós területi fejlesztési régiókhoz (konvergencia régiók) illeszkedjenek. Ezáltal azokon a területeken 

elhelyezkedő tagszervezetek is lehetőséghez jutnak területi szövetséghez csatlakozni, ahol eddig az Alapszabályban nem 

került területi szervezeti egység megnevezésre. Az alapszabály 28§ (10) pontja lehetővé teszi: 

„a Területi szövetség a Magyarország közigazgatási beosztásától eltérő működési területtel (pl. régió) is létrehozhatók.” 

 

Az alapszabály 1. számú mellékletében felsorolt 6 megyei szövetség helyett javasoljuk Magyarország közigazgatási régiói 

szerint (az Észak-Magyarország és az Észak- Alföld régiót egy területi szövetség lefedésével) 6 területi regionális 

szövetséget megjelölni. 

 

A területi szövetségek javasolt feladatai: 

a) terület-létesítmény fejlesztési célok kidolgozása a működési területükön, 

b) a régióban működő szakosztályok, sportszervezetek tevékenységének összehangolása, információ-áramlás 

biztosítása a Szövetség és a régióban működő sportszervezetek között, 

c) evezős szakosztályok vagy sportegyesületek létrehozásának kezdeményezése, 

d) régió iskoláival, önkormányzataival való kapcsolattartás szervezése, 

e) helyi versenyek, vízitúrák és egyéb események szervezése és koordinálása. 

 

3. Egyéb módosítás 

28§ (2): „Fővárosi Bíróság” helyett „Fővárosi Törvényszék” 

 

 

Határozat javaslat: 

A Magyar Evezős Szövetség Közgyűlése az egységes szerkezetbe foglalt, előterjesztett alapszabály módosítást  

elfogadja – nem fogadja el. 

 

 

Budapest, 2013. március 25. 

 

a Magyar Evezős Szövetség elnöksége 


