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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.  
 
A TTVE elnöksége a 2010. évben négy alkalommal tartott elnökségi ülést. 

Az egyletnek közhasznú tevékenységből származó 1.050.725,- Ft bevétele volt.  

Ebből  

SZJA1%    280.725,- Ft 
Tagdíj:    320.100,- Ft 
Pályázat Önkormányzat  350.000,- Ft 
Wesselényi pályázat    70 000,- Ft 
Egyéb közhasznú bevétel   30 000,- Ft 
 
Nyitó 2010. január 01.  
OTP 572.611,- Ft 
Kp. nyitó: 10.790.- Ft 
Kiadás: 809.734,- Ft  
 
Záró 2010. december 31-én  
Bank 361.280,- Ft 
Pénztár 6.524 Ft 
 
Az Egylet bevételei 2010-ben pályázatokból és tagdíjból és egy közhasznú rendezvényből származik. 

- A Wesselényi Alapítvány 70.000,- Ft-os támogatásával a 2009-2010. évi téli alapozó edzések 
teremhasználati díja került rendezésre. 

- Az Egylet 2010-ben  a Tata Polgármesteri Hivatal sport és kulturális alapjából 50.000,- Ft-ot a Tatai 
Regattára, 200.000,- Ft-ot a Csónakház építésére és 100.000 Ft-ot a Tata és Kistérsége Civil Napok 
szervezésére nyert el, melyet maradéktalanul a cél szerint felhasznált. 

- Az adó 1%-ból az alábbi tételeket finanszírozta: 
 

Csónakház 
építés 2009.12.17 22325 
Vízdíj 2009.12.29 112495 

Hajószállító 
utánfutó adó 2010.05.31 9076 

MESZ tagdíj 2010.05.21 21500 
Csónakház 
építés, zöld 
munkák 2010.07.05 12500 



Internet tárhely 2010.06.15 16248 

Konténeres 
hulladékszállítás 2010.08.11 20000 

postaköltség 2010. 1985 
  216129 

 
A fennmaradó 64.596 forintot 2011. évi közhasznú kiadásaiban számolja el. 

 
- Sikeres német partnerkapcsolati programhoz 350 000,- Ft támogatást kaptunk a KEMSZÖSZ –től, amit 

a kiutazó csoport használt fel, és az elszámolást a KEMSZÖSZ felé kellett megtennünk. 
- Az NCA pályázatán még 2009-ben történt sikeres, két partnerrel közösen összeállított pályázati 

programunkat, a bírálók 437 000,- Ft-tal támogatták, mely összegből a 2009. évben csak 156.120 Ft lett 
felhasználva, így a 2010-es költségvetésben  280.880 Ft pályázati költséget számolhattunk el. A 
pályázati összegek maradéktalanul a pályázati célok szerint lettek felhasználva. 

Egyéb pályázatot az Egylet 2010-ben nem nyert. 
 
Az egylet (költségvetési) támogatást csak a fent felsorolt pályázatok 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 2010. 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. 
Ősszel hasonló bemutatót szerveztünk a KEMSZÖSZ szervezésében a tatabányai Vértes Centerben. 
(Képek a honlap galériában) 
 
Tatai Regatta: 
A Tata Tóvárosi Vízisport Egylet 2010-ben a 15. Tatai Regattát szervezte a már majdnem kész 
csónakházának igénybe vételével. Versenyünket Tata városa az első verseny megrendezésétől támogatja. 
2010-ben 50.000 Ft-tal A verseny minden esztendőben a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) 
versenynaptárában szerepel.  
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. 
Az eddigi munkánk eredményekét, 2010-ben a verseny kiegészül a MESZ háromfordulós diákranglista 
versenyének helyszíneként. 
2010. július 25-én 11 órakor a Víz-Zene-Virág Fesztivál nyitó programjaként kerül sor a XV. Tatai Regatta 
lebonyolítására az Öreg-tavon. Az idei verseny tartalmában és a résztvevők számában is lényegesen nagyobb 
volt, mint az eddigi években, hiszen kiegészül a NUPI (Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet) Sport XXI. 
címen támogatott Evezős Diákranglista versennyel, amit a Magyar Evezős Szövetség (MESZ) 
Sportágfejlesztési és Utánpótlás Bizottsága bonyolít le. 



Ez a versenyforma 2009-ben indult útjára, háromfordulós részvétellel. Újdonságnak számít az 500 m-es táv, 
ahol már a 11 évnél fiatalabbak is indulhatnak, de a legidősebbek csupán 14 évesek. A korábbi 1000 és 1500 
m-es távok mellett, most olyanok is összemérhetik tudásukat, akik szívesen elkötelezik magukat e szép 
sportág mellett, de még nincsenek felkészülve a nagyobb teljesítmény elérésére.  
2010-ben a ranglista verseny népszerűségére való tekintettel, négyfordulós lett a versenysorozat, ebből Tata, 
most első alkalommal a helyszínek közül, a második fordulót bonyolítja le. 
Június 25-én, a Tatai Regattán 13 klub részvételével, csak a ranglista verseny futamaiban 92 nevezés 
érkezett. Az egyéb versenyszámokkal együtt a beülések száma több mint 230, akik között 50 aranyérem talált 
gazdára. 
 
Partnerkapcsolat: 

2010-ben egyletünk 8 tagja augusztusban a Worms Blau Weis Ruderclubban tett látogatást. A klub a 
program megvalósítására 350 000 Ft-ot kapott a KEMSZÖSZ részére beadott pályázatára, az utazás további 
költségeit a kiutazók saját forrásból fedezték. A csapat 7 napot töltöttek Wormsban, ahol a szállás sátorban 
volt az evezős telepen. A program képei az egylet honlapján a galériában látható. 
 
 
Éves sportmunka és a téli alapozó edzések: 
Az év során akadozott volt a klub sportmunkája. 2010-ben, a csónakház építése miatt nagyon sok önkéntes 
munkát végzett a tagság, viszont a versenyekre való felkészülést mind ez akadályozta. Egyletünk utánpótlás 
versenyzői a Tatai Regattán kívül, más versenyen nem indultak el az évadban.  
A téli alapozó edzéseket szervezett formában októbertől ismételten a THAC tornacsarnokba végezzük, 
melyre. A Wesselényi Sport Közalapítványnál pályáztunk összeget, mely összeget elszámolás után a 2009-
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. Sajnálatos, hogy 2010. második félévében már nem állt 
rendelkezésünkre hasonló összeg, így csak a Helyőrségi Klubban kialakított szerény konditerem állt a 
Sportolók rendelkezésére. 
 

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 
folyamatosan felkerülnek az aktuális információk. Igazi sikerként könyvelhető el, hogy honlapunkat az 
elmúlt egy év alatt, több mint 123 ezren keresték meg. 
Kiemelném, hogy a honlapunkon a napi hírek közvetlenül is letölthetők a Magyar Evezős Szövetség, a 
Danubius Nemzeti Hajós Egylet, a Worms Ruder Club (partner klub) és a Győri Spartacus Evezős Klub 
honlapjairól. 
Természetesen, elsősorban azokat a szakmai és bemutatkozó anyagokat ajánlom mindenki figyelmébe, ami 
szűkebb egyesületünket érinti.  
 

Csónakház 

A 2010. év legsarkalatosabb pontját továbbra is a csónakházunk körül zajló események jelentették. 

A 2009-es esztendőben elindított az evezős csónakház szociális helységeinek megépítését, és az alapvető 
működési feltételek biztosításához a klubház kialakítását sikeresen megkezdtük. 2010. nyarától folytatódtak a 
munkálatok. A klub aktív tagsága továbbra is jelentős részt vállalt a feladatokból.  
A már elkészült a csónaktárolóban kialakított új vizesblokk, az öltöző mellett kialakításra került a klubszoba, 
átalakításra kerültek a hajótároló konzolok. 



A munkálatok igen nagy anyagi ráfordítást is jelentettek, sok önkéntes munkát, amiben jelentős segítséget 
kaptunk Fekete Gyula elnöktől és Páhy László alelnöktől. 
Tata Város Önkormányzatától 2010-ben kapott 200 000 Ft pályázati összeget a munkálatokhoz szükséges 
anyagvásárlásra fordítottuk. 
Az építkezés során munkadíj kifizetésére nem került sor. Minden munkát cégek által biztosított munkaerő 
támogatással, illetve a tagság bevonásával valósítottunk meg, így 2010. júniusára elkészült a csónakház 
minden külső munkálata. 2010-ben a Tatai Regattán már saját létesítményünkben fogadtuk a verseny 
résztvevőit, és az év további részében tovább szépítettük csónakházunkat és környezetünket.  
Elmondhatjuk, hogy a 2011. évadot már az új létesítményben kezdhettük el. 
 
 
 
Tata, 2011. április 26. 
 
 
 
Domonkos Ágnes  
TTVE titkár  


