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„Az evezés azért kell, hogy a fiatalok kedvenc sportja legyen, mert ez az egyetlen olyan sportág, amely által 
szert tehetnek olyan alapvető fizikai és morális tulajdonságokra, mint, az 
energia, kezdeményezőkészség, erő és egészség.” 

Pierre de Coubertin 

Bevezető 

A Magyar Evezős Szövetség 2013. évben elkészítette 
az evezés sportág 2013-2020. évi stratégiai fejlesztési 
koncepcióját. A sportágunk fejlesztési célját 
összhangba állítottuk a Magyar Olimpiai Bizottság 
sportfejlesztési irányzatával és az állami sportirányítás 
iránymutatásaival. Az új terv elkészítésénél az evezés 
sportágban rejlő rendkívüli értékek és kiaknázatlan 
lehetőségekre nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni.  

A versenysport mellett 

i) a hallgatói (egyetemi és főiskolai) sport, 

ii) a szabadidős evezés, 

iii)  a vízi túrázásnak a sport népszerűsítésében 
és az egészségmegőrzésben betöltött 
szerepe, valamint  

iv) az iskolai testnevelésre is kiterjedő átfogó 
program 

megvalósítása is kiemelt fontossággal szerepel. 

A sportág stratégiai fejlesztési koncepció a Magyar 
Olimpiai Bizottság és a Magyar Kormány által a 
kiemelt sportágak fejlesztési programjához előírt 
struktúrában készült. 

A sportágban működő egyesületek és a Magyar 
Evezős Szövetség erősen korlátozott forrásai, 
súlyosodó anyagi terhei növekvő veszélyt jelentenek 
nemcsak a sportprogramok megvalósítására és a 
nemzetközi sporteredmények elérésére, de a sportág 
működésének biztosítására és a szövetség 
fennmaradására is.  

A Magyar Evezős Szövetség új, 2013-2020 időszakot 
átfogó stratégiai fejlesztési koncepció tervet készített 
és juttatott el a Magyar Olimpiai Bizottsághoz és a 
Magyar Kormányhoz, amelyben bemutatásra került, 
hogy a lehetséges forrásokat milyen módon lehet a 
legjobban hasznosítani a sportág számára a 
versenysport eredményességének növelésén túl, 
szélesebb társadalmi rétegek evezésbe történő 
bevonása mellett az evezős sport által kínált sokszínű 
lehetőségek kihasználásával. 

A Magyar Kormány és a Magyar Olimpiai bizottság 
által kifejezetten elismert és méltatott 
sportágfejlesztési koncepciója alapján a Magyar 

Evezős Szövetség bekerült a 16 kiemelt egyéni 
sportág közé.  

Az új sportágfejlesztési stratégia meghatározó eleme, 
hogy az eredményesség növelése mellett az evezés 
háttérbázisának stabilizálásra fektessük a hangsúlyt. 
Sajnos ma a túra- és népevezésnek nincs státusa, be 
van korlátozva, nincs propagandája és így pusztulásra 
van ítélve. 

Ezért célkitűzésünknek tekintjük a 
versenysportegyesület-bázisunk mellett a 
szabadidősport-bázisunk fokozott támogatását. Új 
programokkal sportegyesületeinket a hatékonyabb és 
színvonalasabb utánpótlás nevelésre, szabadidősport 
ágazatunkat a túraevezés fejlesztésére és széles körű 
elterjesztésére ösztönözzük. Általános támogatás 
helyett hatékonyabb, a három támogatási pillérre 
épülő, célhoz kötött eszközfejlesztés, létesítmény, és 
humán erőforrás fejlesztési programokat nyújtunk. 

A szabadidősport és a versenysport ágazataink 
egyaránt összekapcsolódnak az iskolai testnevelés, a 
hallgatói sport és a fogyatékkal élők sportolási és 
testedzési lehetőségeinek fejlesztésével. 

Az evezés élsport területén elsődleges kihívás a 18-23 
éves korosztály az evezés sportágban hosszú távú 
elkötelezett és felelősségteljes munkára ösztönzése,. 
A Magyar Evezős Szövetség elkötelezett híve a 
sportolók továbbtanulásának, a sportolói kettős életút 
megvalósításának.  

A Magyar Evezős Szövetség küldetése i) a hazai sport 
értékének és társadalmi elismertségének emelése, ii) 
élenjárás a sportoló nemzet megvalósításában, a 
fiatalok rendszeres testedzésre ösztönzésében, iii) a 
sportkultúra összekötése a zöld környezet 
megismerésével és megóvásával, a környezettudatos 
neveléssel, valamint iv) a sportág eredményeivel a 
magyar sport hírnevének gyarapítása. 

Értékeink: i) a csapatmunka, ii) az önfegyelemre és 
kötelességtudatra nevelés, iii) kitartás és 
összpontosítás, iv) a hagyományok tisztelete és v) 
a tiszta élő környezet, a vizek szeretete.
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Vezetői Összefoglaló 

 

 

Az 1893-ban alakult Magyar Evezős Szövetség legfelsőbb szerve a 40 tagszervezetből álló közgyűlés. 
A Magyar Evezős Szövetség alapító tagja a ma 137 nemzeti szövetség tagot számláló Nemzetközi 
Evezős Szövetségnek (FISA). 

Az evezés az újkori olimpiák kezdetétől fogva, 1896 óta szerepel az olimpia programján. Mára az 
evezés egy globális, minden földrészen rendszerszerűen űzött és rendkívül népszerű sportággá 
fejlődött. Világszerte hagyományosan jelen van a közoktatásban, a felsőoktatásban. Kiterjedt a jelenléte 
a rekreációs-szabadidős sportolás területén és a vízi turizmusban. Az olimpiai evezős regatta 
kiemelkedően sikeres volt a legutóbbi, londoni olimpián is az eladott jegyek, a hangulat valamint a 
televíziós közvetítések minőségének és a televíziós nézőszám vonatkozásában is. Óriási sikere van a 
paralimpiákon 15-20.000 fizető nézőt is vonzó „Adaptív” evezésnek. A sportág nemzetközi súlyának 
köszönhetően, számos NOB tagja révén a FISÁ-nak jelentős befolyása van a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottságban. 

A Magyar Evezős Szövetség célkitűzése az evezés sportég hatékony fejlesztése, népszerűsítése, 
képviselete és irányítása Magyarországon.  

A sportágak hazai rangsorában az evezés az athéni olimpia előtti 9. helyről a 14-16. helyre csúszott 
vissza. Ebben szerepet játszott az egyre fokozódó gazdasági kihívások mellett, a szakember hiányunk, 
30 éve folyamatosan romló infrastrukturális és eszköz ellátottságunk és a nemzetközi színvonaltól 
jelentősen elmaradó sporttudományos és egészségügyi támogatás, illetve esetenként annak teljes 
hiánya. 

Magyar Kormánnyal folytatott személyes egyeztetések rávilágítottak arra, hogy egy részletes középtávú 
program bemutatásával szolgálhatjuk hatékonyan a Magyar Kormány és a sportágak közötti 
együttműködést a magyar sport, az egészséges társadalom, a rendszeresen sportoló ifjúság és a 
magyar sporteredmények érdekében. Készséges partnere kívánunk lenni a Magyar Kormánynak és a 
Magyar Olimpiai bizottságnak közös céljain megvalósítása során.   

A Magyar Evezős Szövetség konszolidált, biztonságos működés kialakítására fekteti a hangsúly.  

A kormányzati sportági egyeztetés szempontrendszere szerinti 2013-2020 időszakot átfogó stratégiai 
fejlesztési koncepció tartalma: 

• Az evezés sportág versenysport, szabadidősport és víziturizmus fejlesztése 

• Az evezés sportág létesítmény, infrastruktúra, eszköz- és képzésrendszer fejlesztése 

Magyar Evezős Szövetség 
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1 Sportágfejlesztési Koncepció 

1.1 Küldetésünk – sportági értékeink 

 

 

Küldetésünk: 

1. az evezés sport  - és annak minden ismert formája – hazánk minden részében egyformán 
történő elterjedésének előmozdítása,  

2. minden korosztály ösztönzése az evezés sportra.  

3. Elkötelezettek vagyunk a sportági integráció további erősítése,  

4. valamint a szövetség minden tagszervezete és regisztrált sportolója közös érdekeinek egyenlő 
képviselete mellett.  

5. Kiemelt feladatunk minden lehetséges módon támogatni a magyar evezős válogatott 
eredményes nemzetközi szereplését és 

6.  az evezés sportág hazai versenyzésének fejlődését. 

 

Sportági értékeink: 

1. Csapatmunka, összetartás egy közös cél érdekében 

2. Önfegyelemre és kötelességtudatra nevelés, tisztelet egymás iránt 

3. Kitartás és összpontosítás, állóképesség 

4. A nagy múltunk és a hagyományok ápolása és továbbadása 

5. Az élő vizek és a tiszta, természetes környezet szeretete és megóvása 
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1.2 Evezés sportág - Vízió 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportági Vízió 2020:  

 

1. Országszerte 100 sportegyesületben és szakosztályban folyik evezés utánpótlás-nevelés 

2. Országszerte több mint 5.000 aktív versenyző és több mint 20.000 heti rendszerességgel evező 
diák, felnőtt, vagy idősebb korú sportoló 

3. Számos egyetemek közötti regatta és 12 felsőoktatási intézmény versenyez az egyetemi 
bajnokságon, országos presztízs értékű a középiskolák számára az evezős ergométer 
bajnokságon minél jobb helyen végezni, a testnevelés tantárgyi érettségi evezés sportban is 
teljesíthető. 

4. Az evezős versenyekről a televízió összefoglalót, az internet élő közvetítést ad 

5. Országszerte 100 szabadidős egyesület és szakosztály várja a vízre és túrázni vágyó családokat 
és társaságokat a Dunán, a Tiszán, a folyókon és tavakon 

6. Az Olimpiai játékokon 2016-ban 3 csapat, 2020-ban négy magyar csapat vesz részt, amelyből 
egy csapat a döntőbe kerül, felnőtt, U23 és U18 Világbajnokságon 2020-ig 10 dobogós 
helyezés, felnőtt és U18 Európa bajnokságon 15 dobogós helyezés 2020-ig. 

7. Európa Bajnokság és U23 Világbajnokság kerül megrendezésre 2020-ig egy FISA standard 
evezős versenypályán és sportparkban Budapest közelében 

8. Minden középiskolában ergométeren is lehet sportolni, a legtöbb általános iskola részt vesz az 
ergométer és nyíltvízi diákranglista versenyen és diákolimpián 

9. Több mint 5.000 40 éven felüli aktív túra és verseny sportoló van a sportágban nyilvántartva 

10. A központi evezős bázison és országos edzőtáborokban állandóan folyik a felkészülés, 
amelyben 50 főállású sportszakember vesz részt.  
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1.3 Evezés 
1893 - 2020 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

„ Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen „ Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen „ Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen „ Nagyobb gonddal ápold tested épségét is, hogy az méltó lakása legyen 

lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót…”  lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót…”  lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót…”  lelkednek s könnyebben cselekedhesd a jót…”  ((((Gróf Széchenyi István 1817.)Gróf Széchenyi István 1817.)Gróf Széchenyi István 1817.)Gróf Széchenyi István 1817.)    
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1.4  A sportágfejlesztési koncepciónk irányai 
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Az stratégiai fejlesztési koncepciónk annak az iránynak a meghatározása, amely mentén 

a sportágunkat a 2013-2020 időszakban fejleszteni kívánjuk. 

Az irány kijelölés után számos elérési útvonal és 

megvalósítási program létezik.  

 

Egy megvalósítási lehetőséget vázol a Magyar 

Kormány által elvárt tematikájú 130 oldalas 

fejlesztési stratégiai tervünk. 

 

7 év hosszú idő még egy sportág történetében is, 

ezalatt számos körülmény megváltozhat.  

 

A koncepció iránymutatása mellett rajzolható meg 

mindig az aktuális körülményekhez igazodó és 

akciótervekre és lebontott stratégia terv. 
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KONCEPCIÓ         AKCIÓTERV    CÉL 

2013 

 

Versenysport fejlesztése 

Ösztönző-rendszer Szakmai program  Infrastruktúra program 

Élsportoló karrier program Rio 2016 Program Nemzetközi sportközpont és 
evezős pálya  

Állami-edzők program Eszközfejlesztés program Szövetségi központi bázis 

Önkéntesek program Sporttudomány és 
Sportegészségügy program 

Regionális versenypályák 

 

 

 

Utánpótlás fejlesztése 

Sportszakember képzés és 
továbbképzés 

Versenyrendszer Akadémiai programok 

Képesítési rendszer program Iskolai versenyszámok Központi bázis 

Edzőképzési tananyag Regionális bajnokságok Regionális bázis 

Konferencia program UP túraversenyek UP nevelő műhelyek 

 

 

 

Műhelyek fejlesztése 

Személy feltételek  Tárgyi feltételek  Új műhelyek létesítése 

Állami edzők program Eszköztámogatás program Szabadidősport műhelyek 

Támogatott edzőképzés és 
továbbképzés program 

Helyi létesítményi program  Diáksport műhelyek 

Túravezető program Versenyinfrastruktúra Utánpótlás műhelyek 
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KONCEPCIÓ         AKCIÓTERV    CÉL 

2013 

 

Szabadidősport és túraevezés fejlesztése 

Infrastruktúra fejlesztés Központi program Események fejlesztés 

Túrabázis program Túrahálózat-túrapontok  Központi túraprogramok 

Túra-eszközpark program  Központi túraszervező program Regionális túraprogramok 

Önkormányzati együttműködés Túrainformációs rendszer Helyi vízifesztiválok 

 

 

 

Fogyatékkal élők sportja fejlesztése 

Aktív sportolói létszám Humán támogatás fejlesztés Tárgyi feltételek fejlesztése 

Intézményi együttműködés 

Intézmény-látogatások 

Orvos konferencia program Para-evezős (adaptív) eszközök 
program 

Kommunikáció Rehabilitáció program Sportegyesületi feltételek 

Szakmai edzésprogram Szervezők, konduktorok Versenyesemények 

 

 

 

Diák és Egyetemi Sport Fejlesztése 

Események fejlesztése Oktatási rendszer fejlesztése Tárgyi feltételek fejlesztése 

Egyetemi regatták Intézmények pontozási program Tornatermi ergométer program 

Középiskolai bajnokság Testnevelőtanár képzés program Egyetemi vízibázisok program 

Rendszeres élettani felmérések Felvételi pontrendszer program Nyári táborok és eszközpark 

 

 

 

 


