
2018. évi beszámoló 

Kiemelt bevételek: 

- NEA pályázat   350 000 Ft 

- MESZ KF S8   164 589 Ft 

- NAV 1%   207 072 Ft 

- MESZ    250000 Ft 

- Rendezvény bevétel  400 000 Ft 

- Tagdíj             1 225 900 Ft 

Célszerinti kiadások kiadások: 

- NEA pályázat 100% felhasználva családi napokra 

- MESZ KFS8 100 % felhasználva (terembérlet, szakmai anyagvásárlás) 

- NAV 1%  teljes összeg felhasználva (szolgáltatási díjak, Jubileumi könyvvásárlás, 

sportorvosi díj, nevezési díj, utánfutó adó, javítási költség, irodaszer, 

rendezvényszervezési költség, közterület használat, területhasználati díj) 

Kiemelt éves események: 

- 2018 januárjától a tatai Güntner Aréna új konditermében, heti két alkalommal kezdtük 

meg a felkészülést az évadra. Terembérleti díj 120.000 Ft KFS8 műhelytámogatás                                                                  

- Az év első versenye az Egométer OB volt, amit szép eredménnyel zártunk (FS II., FM 

1000m-en, FMA 1000m-en ért el első helyezés) 

- A márciusi Ergométeres Országos Diákolimpia: VI. helyezés. 

- Egyesületünk a NEA szakmai pályázatán 350 000 Ft-ot nyert családi napok szervezésére. 

A pályázati programban kézműves foglalkoztatás, gyerekről szóló szakmai előadások is 

benne vannak, így remélhetőleg az evezés mellett a gyerekek és a szülők is értékes 

programok részesei lehetnek! Programidőpontok: 

o Május 12. I. nyílt családi nap a csónakházban 

o Július 15. II. nyílt családi nap a csónakházban 

o Augusztus 16. III. nyílt családi nap a csónakházban 

o Október 7. családi nap 72 óra kompromisszumok nélkül 

- Áprilisban ötödik alkalommal vettünk részt a Nagy Sportágválasztón 

- 2018. június 30-án került sor a XXII. Tatai Regattára   

- Győri Kupa: FI 2x III. hely Fs 4x- I. hely  

- Július 23-tól 27-ig egyesületi napközis evezős tábort szerveztünk az evezni tanuló 

gyerekeknek.  

- Augusztus 18. Szigetközi Regatta Dunakiliti a Magyar Evezős Szövetség szervezésében:  

II. és IV. hely. 

- Szeptember Országos Felnőtt Bajnokság. Három felnőtt csapattal neveznünk, amatőr 

futamokban. Mind három egységben, ezüstérmet szereztünk!  

- Megrendeltük az új pólóinkat, amit a NEA pályázati összegből finanszíroztunk 

- Részt vettünk a Balatoni Regattán  

- Október első hétvégéjén részt vettünk a „72 óra kompromisszumok nélkül” akcióban saját 

csónakházunk takarításával 



-  Novemberben megkezdődtek az edzések a Tatai Református Gimnáziumban és a Güntner 

Sporarénában, 

- December 1-én ünnepelte a Magyar Evezős Szövetség 125 éves jubileumát. A részvétel 

mellett az ez alkalomra készült jubileumi kiadványból 20 db könyvet vásároltunk. 

- December 29-én ismét a szilveszteri túrával búcsúztattuk az évet. 

A Tata-tóvárosi Vízisport egylet, kiegyensúlyozott gazdálkodással, a támogatások 100%-os 

optimális felhasználásával, biztonságosan lezárta a szakmai évet. Jelentős tartalékot tudott 

képezni a tagdíjbevételből, amit a 2019-es nagy programok lebonyolításához használ fel. 
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