
 

 

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG PÁLYÁZATA HAJÓK BESZERZÉSÉNEK 
TÁMOGATÁSÁRA 

 
Tisztelt Tagszervezetek!  
 
A Magyar Evezős Szövetség elnöksége a 2014. évben megkezdett program 
folytatásként a kiemelt sportágfejlesztési támogatása keretében a 2016. évben is 
támogatni kívánja klubjai utánpótlás és szabadidős sport célú hajóbeszerzéseit. 
Ennek keretében GIG, klub és verseny hajók beszerzéséhez kívánunk pénzügyi 
támogatást nyújtani. 
A program elsődleges célja, hogy segítsen megfelelő minőségű eszközkészletet 
biztosítani az evezős egyesületek utánpótlás nevelést és a szabadidős túraevezést 
fejlesztő, munkájához. Másodlagos cél a hazai hajógyártás és hajó javítás életben 
tartása, működésének segítése, fejlesztése. 
Programunk a korábbi évben elindult fejlesztés folytatása, melynek célja azoknak a 
sportági szakmai műhelyeknek, egyesületeknek a támogatása, melyek vállalják a 
sportágfejlesztési program keretében az utánpótlás bázis létszámának fejlesztését, az 
ott folyó munka minőségének javítását, a szabadidős evezősök létszámának 
növelését. Ennek érdekében az oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, 
cégekkel együttműködési megállapodások megkötését. A sportág népszerűsítése 
érdekében iskolai, céges, lakossági programok szervezését.  
 

Ezért a MESZ pályázatot hirdet tagszervezetei számára az alábbi feltételek 
mentén: 

 
Támogatási feltételek: 

 
 pályázatot jogosult benyújtania a MESZ valamennyi tagszervezete 

 a támogatás formája: pénzbeli támogatás 

 a támogatási összeget KIZÁRÓLAG a MESZ elnöksége által előzetesen 
jóváhagyott hajótípusokra/hajófajtákra lehet fordítani, és azok egységköltsége 
nem haladhatja meg a pályázat mellékletében meghatározott nettó beszerzési 
értéket 

 a beérkezett pályázatok száma alapján a MESZ elnöksége határozza meg a 
támogatás mértékét 

 a támogatás intenzitása a beérkező pályázatok függvényében kerül pontos 
meghatározásra; melynek egy része előlegként lesz igényelhető a visszaigazolt 
megrendelés alapján 

 a támogatási döntést követően a pályázókat írásbeli nyilatkozatra fogjuk 
felhívni, annak megerősítését kérve, hogy a megállapított támogatási 
intenzitás mellett fenntartják-e a pályázatukat 

 a támogatási intenzitás pontos mértéke, valamint az átadott támogatás 
felhasználásának módja a támogatási szerződés keretében kerül 



 

 

meghatározásra 
 a támogatás felhasználásának ütemezése: 2016. június-december 
 pályázat benyújtásának módja és határideje: Pályázatot benyújtani az 

info@hunrowing.hu emailcímre történő megküldéssel lehet, KIZÁRÓLAG 
elektronikusan 2016. május 20. napjáig. A pályázatot kérjük, hogy a klub 
képviseletre jogosult(ak) aláírásával nyújtsák be. 

 a pályázatokat elektronikusan úton várjuk, az egyesületi képviselő aláírásával, 
tartalmában a következőkre kitérve: a) az igényelt hajótípus, b) szakmai 
vállalások és indoklások részletezése (utánpótlás versenyzők számának 
növelésére vonatkozó vállalás a program révén; vállalás a MESZ által 
szervezett utánpótlás rendezvényeken és versenyeken történő részvételre; 
oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, cégekkel tervezett 
együttműködési megállapodások; iskolai, céges, lakossági szabadidős 
foglalkozások, programok szervezésére vonatkozó vállalások; utánpótlás 
növelését célzó egyéb elképzelések). 

 a pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 8.000.000,- Ft 

 
 
Az önrész biztosítására vonatkozó vállalást a MESZ elnöksége döntését követően 
szükséges az egyesületeknek írásban megtennie. A támogatási szerződésben a 
megítélt támogatás szabályszerű és cél szerinti felhasználásának biztosítására 
vonatkozó rendelkezések is rögzítésre fognak kerülni. 
 
Tisztelettel várjuk egyesületeink pályázatait a fenti feltételek mentén. 
 
 
Budapest, 2016. április 21. 

  
 

 
dr. Gyalog Cecília 

főtitkár 
 
 



 

 

Pályázható hajók maximális költsége 
 

Versenyhajók 
 
Az árak nettó EUR-ban kifejezve: 

 47-60kg 60-75kg 75-85kg 85-100kg 

1X 3.190 3.190 3.290 3.290 

2X 5.055 5.055 5.155 5.155 

2- 4.785 4.785 4.855 4.855 

2X/- 5.410 5.410 5.510 5.510 

4X   8.850 8.850 

4-   8.350 8.350 

4X/-   9.575 9.575 

 
Klub/GIG hajók 

 
 
     mini 1X           1.050 nettó EUR 
     1X                   2.240 nettó EUR 
     2X                   3.720 nettó EUR 
     2-                    3.445 nettó EUR 
     2X/2-              4.085 nettó EUR 
     4X                     5.870 nettó EUR 
     4-                     5.345 nettó EUR 
     4X/-                  6.520 nettó EUR 
     2X+gig             4.840 nettó EUR 
     2x+gig/3x        5.210 nettó EUR 
     4+ gig              6.720 nettó EUR 
 
 


