
Közhasznúsági jelentés 2009.  
Tata-tóvárosi Vízisport Egylet  
 
 
Adószám:19151386-1-11  
Bírósági határozat dátuma: Pk.60.154/1992/2. 1992. 09. 01.  
Közhasznúsági fokozat: közhasznú Pk. 60.154/1992/9. 2002. 03.12.  
Nyilvántartási száma: 0622  
Egylet elnöke: Fekete Gyula  
 

Az egylet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 26§ c/1, 4, 9, 11 alpontjai szerinti 
„egészségmegőrzés”, „oktatás – nevelés, képességfejlesztés”, „kulturális örökség megóvása”, 
„környezetvédelem” és „sport” tevékenységet öleli föl.  
 

Az egyletnek közhasznú tevékenységből származó 2 223 590,- Ft bevétele volt.  

Ebből  

SZJA1%    251 490,- Ft 
Tagdíj:    335 100,- Ft 
Pályázat Wesselényi  100 000,- Ft 
Pályázat Önkormányzat  800 000,- Ft 
Pályázat KEMSZÖSZ 250 000,- Ft 
Pályázat NCA   437 000,- Ft 
Közhasznú bevétel    50 000,- Ft 
 
Nyitó 2009. január 01.  
OTP 532 766,- Ft 
Kp. nyitó: - 2 332.- Ft 
Kiadás: 1 700 458,- Ft  
 
Záró 2009. december 31-én  
Bank 572 611,- Ft 
Pénztár 542 Ft 
 
Az Egylet bevételei 2009-ben pályázatokból és tagdíjból és egy közhasznú rendezvényből származik. 

- A Wesselényi Alapítvány 100000,- Ft-os támogatásával a téli alapozó edzések teremhasználati díja 
került rendezésre. 

- Az Egylet 2009-ben  60 000,- Ft-ot + 200 000,- Ft-ot nyert el a Tata Polgármesteri Hivatal sport és 
kulturális alapjából, melyet maradéktalanul felhasznált a Tatai Regattára, a Csónakház építésére és a 
Tata és Kistérsége Civil Napok szervezésére. 

- Sikeres német partnerkapcsolati programhoz kaptunk 250 000,- Ft támogatást a KEMSZÖSZ –től. 
- Az NCA pályázatán két partnerrel közösen összeállított pályázati programunkat a bírálók 437 000,- Ft-

tal támogatták, mely összeg a 2009. évben  nem lett felhasználva. A pályázat lebonyolítására 2010. év 
első negyedében kerül sor. 

A pályázati összegek maradéktalanul a pályázati célok szerint lettek felhasználva. 
Egyéb pályázatot az egylet 2009-ben nem nyert. 
 
Az egylet költségvetési támogatást a fent felsorolt pályázat útján kapott.  
Az Egyletnek munkaviszonyban vagy a Ptk. szerinti jogviszonyban alkalmazottja nincs.  
Pártot, képviselőt nem támogat a közhasznú szervezet.  
Az elnökség anyagi juttatásban nem részesül.  



 
 
Sportszerződés: 
Az Egylet és az Eötvös József Gimnázium sporttagozatos osztályából Beke Dalmára sportszerződést kötött. 
 
Toborzó program: 

A Tata-tóvárosi Vízisport Egylet 2009. tavaszától toborzó programot indított az általános iskolákban az 
evezés népszerűsítéséért, az egészséges életmód és a sportolás, mint az egészségmegőrzés fontosságának 
hangsúlyozására.  
Egyletünk részt vett a MESZ által meghirdetett Diákranglista toborzó ergométeres program első fázisában. 
Ez azt jelentette, hogy nyílt napot szerveztünk a Kőkúti Általános iskolában (képek: www.ttve.hu ) ,60 diák 
benevezett a versenyre. 
Egy alkalommal hasonló bemutatót szerveztünk a KEMSZÖSZ szervezésében a tatabányai Vértes 
Centerben. 
A rendezvény lebonyolításában segítők voltak: 
Yolanda Dawson, Simon Réka, Simon Dóra, Schaffer Kata, Izing Orsoly 
A verseny technikai hátterét Nagy Csaba a CONCEPT2 magyarországi képviselője biztosította, a MEC 
elnökségi tagja. 
 
Tatai Regatta: 
Fesztivál által. A Tata Tóvárosi Vízisport Egylet 2009-ben a 11. Tatai Regattát szervezte. Versenyünket Tata 
városa az első verseny megrendezésétől támogatja. 
A verseny minden esztendőben a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) versenynaptárában szerepel. A kiírt 
versenyszámok elsősorban diák és ifjúsági futamok, néhány veterán versenyszámmal. 
Egyletünk a verseny időpontját a Víz-Zene-Virág Fesztiválhoz köti, így nem csak a sportolók, de 
családtagjaik is szívesen látogatnak el városunkba. A versenyzők egy része pedig a szombat esti 
vízikarneválnak is aktív szereplője. 
A 2009. évi versenyen 19 futamban 122 versenyző vett részt. A tataiak egy első NT2X ( Yolanda Dawson és 
Mótyán Andrea) és két harmadik helyezést szereztek:, női mini 13 éves (Schaffer Kata) 1X és FI 1X Simon 
Gergely futamban, valamint egyesületünk tagjai rendezőként és vendéglátóként végeztek önkéntes munkát a 
Regatta sikere érdekében. 
Az eddigi munkánk eredményekét, 2010-ben a verseny kiegészül a MESZ háromfordulós diákranglista 
futamának egyik helyszínével. 
 
 
Országos Bajnokság: 
2009-ben egyletünkből Simon Gergely egyetlen indulóként vett részt az Országos Bajnokságon, ahova 
önállóan utazott el. A 2008. évben megkezdett alapos, és rendszeres felkészülés eredményesnek bizonyult, 
hiszen versenyzőnknek sikerült kisdöntősként a 12 helyezést elérni, ami a nagyon erős mezőnyben a 
várakozáson felüli volt. Simon Gergely 200 szeptemberétől a Műszaki Egyetem hallgatója lett, így valószínű 
a 2010. esztendőben egy budapesti klubhoz fog leigazolni. 
 
Diákolimpia 
Az elmúlt esztendőben egyesületünk színeiben az evezős diákolimpián két csapatunk is eredményesen 
szerepelt. A versenyen való részvétel különlegessége volt, hogy most először sikerült női négyest 
összeállítanunk. Beke Dalmának nem sikerült korcsoportjában az előfutamból tovább jutni. 
A két négyes mellett a diákranglista versenyen Schaffer Katalin indult még női 1x-ben, ahol 2. helyezést ért 
el, Simon Dóra 3. lett.  
 
 
 
 



 
IV. kcs Leány 4x+ 

II. 
helyezett 

 

Tata 
Kőkúti Ált. Isk. 

Dawson Yolanda Fruzsina  

  Mótyán Andrea   
   Schaffer Katalin   
   Simon Réka   
   Simon Dóra (cox)   

     VI. kcs Leány 4x- 
III. 

helyezett  
Pápai 
Református 
Kollégium Tatai 
Gimnáziuma 

Seregély Kata  

   Kovács Ágota Hanna   

     Mótyán Mónika   
      Borbás Réka   

 
Öböl –kupa: 
Egy három fordulós diákranglista verseny utolsó fordulója volt az Öböl-kupa az újpesti öbölben. A verseny 3 
fordulóján összesen 408 hajó indult el, melyek 16 egyesületből és 64 iskolából 
kerültek ki. Az egyesületek közötti versenyt a Vác városi Evezős Club nyerte 2182 ponttal, második a 
Ferencvárosi Evezős klub 944 ponttal és harmadik a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület 
834 ponttal. 
Az egyéni verseny eredmények között a harmadik, befejező fordulón mind a két versenyzőnk indult. Schaffer 
Katalin két értékelhető időeredményével az összesített versenyben 12. helyet ért el a 26-ból, Simon Dóra  az 
egyéb korcsoportos versenyszámában sajnálatosan a kezén, bója ütközés miatt balesetet szenvedet, de - mint 
utóbb kiderült – megrepedt kézfejcsonttal is befejezte a versenyt a negyedik helyen. Ezért a versenybíró fair 
play díjra javasolta. 
 
Duna-túra: 
2009-ben két alkalommal szerveztünk Duna-túrát. A túrán első alkalommal 18 fő vett részt, augusztusban 
pedig a wormsi evezősökkel eveztük végig  a Dunaalmás –Visegrád útvonalon. A résztvevők között az új 
klubtagok számára kiváló gyakorlat volt a túraevezés.  
 
Partnerkapcsolat: 

2009-ben egyletünk augusztusban fogadta a Worms Blau Weis Ruderclub evezőseit. A klub a program 
megvalósítására 250 000 Ft-ot kapott a KEMSZÖSZ részére beadott pályázatára, a vendéglátás további 
költségeit saját forrásból fedezte. A fiatalok 4 napot töltöttek a Balatonon, 2 napot Budapesten, és részt vettek 
egy 4 napos Duna-túrán. A közös együttléten most először történt, hogy maguk a fiatalok a közös nyelvi 
kommunikáció révén, maguk alakították ki a programot, bonyolították a vendéglátást. 2010-ben a magyar 
fiataloknak lesz lehetősége Wormsba látogatni. 
 
 
Éves sportmunka és a téli alapozó edzések: 
Az év során folyamatos volt a klub sportmunkája. 2009-ben, miután a titkár mellett ismételten nem volt 
szakmai segítség, az evezni tanulók létszáma behatárolttá vált. A nyár folyamán 6 fő próbálkozott az evezés 
elsajátításával, ők azonban a versenyrendszerbe nem fognak belépni. A nyári munka eredményét igazán a 
diákolimpia és a diákranglista versenyeken elért eredmények tükrözik. 
 
A téli alapozó edzéseket szervezett formában októbertől ismételten a THAC tornacsarnokba végezzük, 
melyre. A Wesselényi Sport Közalapítványnál pályáztunk összeget, mely összeget elszámolás után a 2010. 
évben utalja az Alapítvány (70 000, Ft) 
Heti egy alkalommal, hétfőn délután egy óra időtartamú tornatermi edzést tartottunk. A munka elsősorban 
csapatépítő és állóképesség fejlesztő edzésekre épül. 



 

Honlap megjelenés: 

A Lanten Számítástechnikai és Szolgáltató Bt.-vel 2008 nyarán szerződést kötöttünk honlap tárhely 
nyitására. A honlap feltöltése 2009-ben sajnálatosan nem történt meg, viszont 2010. januárjában Laposa 
Gergő tatai tagunk átvette a honlap kezelését, és beindította a honlapot www.ttve.hu  címen. A honlapon 
megtekinthető az elmúlt 10 év képei, hivatalos dokumentumok, társ szervezetek elérhetősége, és 
remélhetőleg folyamatos aktuális információkkal is el tudjuk látni. 
 

Csónakház 

A 2009. év legsarkalatosabb pontja a csónakházunk körül zajló események. 

Egyletünk a VIZIG által megváltozott működési feltételek miatt, a fellelhető támogatási forrásokra építve, a 
2009-es esztendőben elindított az evezős csónakház szociális helységeinek kiépítését, és az alapvető 
működési feltételek biztosításához a klubház kialakítását.  
A megvalósítást egy 2003-ban kiadott érvényes építési engedély alapján indította el, és pályázatot nyújtott be 
Tata Város Önkormányzatához. 
A pályázati összeget a munkálatokhoz szükséges anyagvásárlásra fordította. 
A tét számunkra nem kisebb volt: meg tudjuk-e oldani a csónakház fejlesztését, vagy megszűnik Tatán az 
evezés? 
Nyár eleje óta folytak az ötlettelések, az előkészítő munkák, és végül a konkrét munkálatok. A klub aktív 
tagsága jelentős részt vállalt a feladatokból. Mindenki lehetőségeihez mérte megtette a felajánlásait, így most 
bizakodva tekinthetünk a jövő évad elé! 
Elkészült a csónaktárolóban kialakított új vizesblokk, az öltöző, és áll az új klubhelység teljes vázszerkezete.  
A munkálatok természetesen igen nagy anyagi ráfordítást is jelentettek, és sok - sok társadalmi munkát, 
amiben jelentős segítséget kaptunk: 
Fekete Gyula elnök - víz-csatorna közmű kiépítés, áram átvezetés 
Tata Város Önkormányzata pályázati támogatás 
Északdunántúli Vízmű Zrt. - a klubhelység vázszerkezetének elkészítése 
Páhy László tervező - épületszekezetek 
Pápai Zoltán - elektromos hálózat kiépítése 
Zentner Ferenc és Péter - belső vízhálózati szerelések, burkolás 
Sashegyi László,  az egész folyamat levezénylője, műszaki vezetője 
Laposa Gergő, Kovács Imre, Schaffer Zoltán; Simon József építők, rakodók, kisegítők,  
és a TAGSÁG minden tagja, akik pakoltak, rámoltak, takarítottak 
  
"Ez jó mulatság, férfi munka volt" mondhatnák, de ez valójában, egy igazi csapatmunka volt! 
  
 
Anyagköltségek:    700 342.- Ft 
Társadalmi munka értéke:            1.823.997.- Ft 
 
26 fm lefektetett D32 ICPE vízvezeték 
22,7 fm SZRMVKVM J 5x2,5mm2 lefektetett elektromos vezeték 
20 fm Na 125 csatornabekötés 

Munka értéke:     750.000.- Ft 
Vizesblokk és öltöző kialakítása: építési, szerelési munkák  

Munka értéke:     360.000.- Ft 
Létrehozott érték:            1.823.997.- Ft 
Pályázott összeg:              500.000.- Ft 
 



Egyletünk a VIZIG által megváltozott működési feltételek miatt, a fellelhető támogatási forrásokra építve, a 
2009-es esztendőben elindított az evezős csónakház szociális helységeinek kiépítését, és az alapvető 
működési feltételek biztosításához a klubház kialakítását.  
A megvalósítást egy 2003-ban kiadott érvényes építési engedély alapján indította el, és pályázatot nyújtott be 
Tata Város Önkormányzatához. 
A kapott 500 000 Ft pályázati összeget a munkálatokhoz szükséges anyagvásárlásra fordította. 
Az építkezés során munkadíj kifizetésére nem került sor. Minden munkát cégek által biztosított munkaerő 
támogatással, illetve a tagság bevonásával tudtunk megvalósítani. 
Jelenleg elkészült a szociális blokk, ezen belül az öltöző külső burkolata még hiányzik. Vázszerkezeti 
állapotban van a klubhelység, amelynek burkolása, lefedése, további forrásteremtés eredményeként 
realizálható. 
Reményeink szerint, a 2010. évi Tatai Regattán már saját létesítményünkben fogadhatjuk a verseny 
résztvevőit. A remény megvalósításához bízunk abban is, hogy az idei esztendőben is sikeres pályázók 
lehetünk a városi pályázaton. 
 
 
 
Tata, 2010. február 21. 
 
 
 
Domonkos Ágnes  
TTVE titkár  


