1 mrd különtámogatás visszamérése és az
újrafelosztás szempontrendszere
Előzmények:
A Magyar Evezős Szövetség 2017. év végén kormányzati támogatásból 1 Mrd külön támogatáshoz
jutott (2065/2017 (XII.27.) korm. határozat), melyet infrastruktúra fejlesztés céljából ítélt meg
Magyarország Kormánya a magyar evezős sport számára.
2018-ban a MESZ Elnöksége a tagszervezetek bevonásával kidolgozta a "támogatási" összeg
tagszervezeti felosztásának koncepcióját és ennek megfelelően a klubokkal előzetesen egyeztetve a
szükséges eszközökre megtörtént a közbeszerzés kiírása.
2020 és 2021-ben az első közbeszerzésből az eszközök megérkeztek, illetve úton vannak a klubok és a
válogatott részére.
2020 szeptemberében az elnökség munkacsoportot hoz létre az 1 Mrd–ból beszerzett eszközök és a
használt klub hajók újrafelosztásának szempontrendszerének kidolgozására.

A MESZ Elnöksége az 1 Mrd kormányzati külön támogatás visszamérésére és újraelosztására
felállított szempontrendszert az alábbiak szerint hagyta jóvá 2021. június 28—án:
•
•

•
•
•

a 2018-ban meghatározott pontokat tekintjük 100%-nak
2021-től minden évben visszajelzést kapnak a klubok az aktuális állapotról, azaz az adott évben
érvényes műhelytámogatási szempontrendszer szerint lesz kiszámolva az elmúlt három évre
vonatkozó eredmény (pont) és az kerül összevetésre a 2018-ban kiszámított 100 %-nak
megfelelő eredménnyel.
Amennyiben a csökkenés meghaladja az 5 %-ot, először figyelmeztetést kap az adott klub, majd
egy éve van javítani az eredményeken. Ha következő évben ismételten 5% vagy annál nagyobb
a csökkenés, akkor azonnali beavatkozás történik.
Ha a csökkenés a visszamérés évében meghaladja 15%-ot, akkor azonnali beavatkozás, tehát
nem kap a klub további egy év haladékot. Ez a szabály 2022 őszétől él.
A beavatkozás azt jelenti, hogy az adott klub, ahol a csökkenés mértéke miatt beavatkozás
szükséges, ott a csökkenés arányában kerülhetnek visszavételre eszközök.
Példa: egy klubnak 2018-ban a 100%-os támogatása 30 millió Ft-nak felelt meg, ha a csökkenés
10% a beavatkozás évében, akkor a 2018-ban kapott összeg 10 %-ának megfelelő eszköz kerül
(bekerülési áron számítva) visszavételre, jelen példában 30 millió Ft 10%-a, azaz 3 millió Ft értékű
eszköz. A visszavételezés során figyelembe lesz véve, hogy az adott klubtól olyan eszközök
kerüljenek visszavételre, amelyek kihasználatlanok, illetve az eszköz által kiszolgált
korcsoportban a klubnak nincsen felmutatható eredménye (se létszám, se versenyeredmények).

•

Ha a csökkenés a visszamérés évében meghaladja a 75%-ot, akkor azonnali beavatkozás, minden
eszköz visszavételre kerül már függetlenül a csökkenés mértékétől. Ez a szabály 2022 őszétől él.

•

A bevezetés évében (2021-ben) 2021. július elején minden klub megkapja az aktuális
eredményeket és 2022 őszén (tehát ekkor két OB eredménye lesz még a számításban) azoktól a
kluboktól, akik 5% alatt teljesítenek eszköz kerül visszavételre és azok a klubok kapják meg, akik
látható növekedést mutatnak.
Értelemszerűen a növekedést mutató klubok a visszavett eszközök mértékéig kaphatnak új
eszközöket.
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