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Közhasznúsági melléklet Magyar Evezős Szövetség 2012. év 

 

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai 

név:    Magyar Evezős Szövetség 

székhely:   1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 

bejegyző határozat száma:   Pk.60.125/2001/1. 

nyilvántartási szám:   Fővárosi Törvényszék – országos sportági szakszövetségek nyilvántartása: 7. 

képviselő neve:   dr. Regényi Tamás 

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 
A Magyar Evezős Szövetség célja a működési területén szervezi, irányítja és ellenőrzi az evezős sportágban folyó szakmai 

tevékenységet, közreműködik a Sporttörvény, valamint az egyéb jogszabályok által meghatározott feladatok ellátásában. 

Összehangolja az evezős sportért tenni akarók tevékenységét, koordinálja munkájukat, szervezi az evezés fennmaradásához és 

fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását. Támogatja és szervezi a túraevezés, az utánpótlás-nevelés, és a diáksport fejlesztését. 

Szervezi a válogatott sportolók munkáját, működteti a felnőtt- és korosztályos válogatott kereteket, képviseli és összehangolja az 

evezős sportág és a Szövetség tagjainak érdekeit. Részt vesz a nemzetközi sportszervezetek tevékenységében. 

A 2004. évi I. törvény 22.§.(1) pontjában meghatározott feladatai közül a tárgyévben: 

1. szabályzatok kiadásával biztosította a sportág rendeltetésszerű működését, 

2. szervezte a sportág versenyeit: Magyar Bajnokság, Simády Béla nemzetközi verseny, Vidék Bajnokság, Kishajós válogató 

verseny, Ergométer Országos Bajnokság, Tavaszi és Őszi hosszútávú versenyek, Diákranglista versenyek, Diákolimpia, stb. 

3. meghatározta a sportág 2012. évi versenynaptárát 

4. meghatározta a sportág nemzetközi versenyeken történő részvételét: Zágráb nemzetközi, Belgrád világkupa, München 

világkupa, Luzern pótkvalifikáció és világkupa, Trakaj U23 VB, Varase EB, Plovdiv VB, London Olimpia, Bled Ifi EB, stb. 

5. részt vett a FISA és a CDJ munkájában, 3 nemzetközi kongresszuson és konferencián, 

6. meghatározta a felnőtt és utánpótlás válogatott keretet, elősegítette a válogatott keret nemzetközi versenyen és edzőtáborozáson 

történő részvételét, 

7. meghatározta a sportág stratégiai fejlesztési koncepcióját 

8. képviselte a sportág érdekeit a Magyar Kormány, az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság, a MOB, valamint az 

MPB előtt, 

9. szolgáltatást nyújtott tagszervezeteinek, 

10. elősegítette a sportszakemberek továbbképzést. 

11. Meghatározta az ösztöndíjakat és díjakat adott a legeredményesebb nemzetközi sportolóknak és diákranglista helyezetteknek. 

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként): 

közhasznú tevékenység megnevezése: sportági szakszövetség 

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, 

jogszabályhely: 

2004. évi I. törvény a sportról 

a közhasznú tevékenység célcsoportja:  evezős sportág utánpótlás (10-18év), felnőtt (18+ év) és szenior sportolói 

a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:  evezés sportág regisztrált sportolói létszáma: 1 650 

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: magyar bajnokságok és egyéb hazai versenyek szervezése és rendezése, 

nemzetközi versenyeken történő részvétel, edzőtáboroztatás, szabályzatok és 

versenynaptár, képviselet 

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

Felhasznált vagyonelem megnevezése Vagyonelem értéke Felhasználás célja 

 Állami támogatás bevétele  52 172eFt  nemzetközi versenyeken 

részvétel, hazai versenyek 



 

rendezése, edzőtáboroztatás 

 Tagdíjbevétel  2 950eFt  Működési költségek, 

könyvelés  

 APEH 1%  0 eFt    

Sportszolgáltatásból származó bevétel 26 546 eFt nemzetközi versenyeken 

részvétel, edzőtáboroztatás 

szervezése 

Egyéb bevétel 1 618 eFt Hazai versenyek, események 

rendezése 

5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgyév 

 Sport XXI központi programok 13 000 eFt 15 182 eFt 

 Héraklész Program (14-18 éves) 21 401 e Ft  18 129 eFt  

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

Tisztség Előző év (1) Tárgyév (2) 

A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:  0  0 

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2) 

B. Éves összes bevétel 132 879 eFt 103 309 eFt 

ebből:     

C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt 

összeg 

0 0 

D. közszolgáltatási bevétel 0 0 

E. normatív támogatás 0 0 

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

nyújtott támogatás 

0 0 

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)] 132 879 eFt 103 309 eFt 

H. Összes ráfordítás (kiadás) 157 440 eFt 166 583 eFt 

I. ebből személyi jellegű ráfordítás 9 560 eFt 14 598 eFt 

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 125 855 eFt 140 504 eFt 

K. Adózott eredmény  -57 218 eFt 

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 

tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően) 

 15 15  

Erőforrás-ellátottság mutatói Mutató teljesítése 

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft] Igen  

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K20]  Nem 

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)0,25]  Nem 

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése  

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)0,02]  Nem 

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)0,5] Igen  

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/210 fő] Igen  

 


