Beszámoló a Magyar Evezős Szövetség 2013. évi tevékenységéről
2013. 12. 31.-ei állapot szerint

Közhasznúsági melléklet a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szerint

adatok eFt-ban

1. A 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 sportági szakszövetségek jogállásról szóló tv (Sportörvény) szerinti feladat ellátása, ezen belül a
sportág verseny-, és szabadidős sportjának koordinálása, végzése ehhez a kapott eszközök cél
szerinti felhasználása. 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.
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként):
Evezős szakszövetség

Közhasznú tevékenységből megnevezése:
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat jogszabályhely:

evezős sportág utánpótlás (1018év), felnőtt (19-26év) és
szenior sportolói

Közhasznú tevékenység célcsoportja:
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2004 évi I. tv. Sportörvény

evezés sportág regisztrált
sportolói létszáma: 1 712

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése
Állami támogatás bevétele

Vagyonelem
értéke

Felhasználás
célja

164.325 eFt

Tagdíjbevétel

3.200 eFt

Sportszolgáltatásból származó bevétel

13.781 eFt

Egyéb bevétel

52.132 eFt

2. pont
szerint

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgyév

Sport XXI

15.182 eFt

3.885 eFt

Héraklész Program

18.129 eFt

12.000 eFt

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség

Előző év

Tárgyév

Főtitkár munkabére

0 eFt

2.700 eFt

A Vezetői tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:

0 eFt

2.700 eFt

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év

Tárgyév

B. Éves összes bevétel

103.309 eFt

244.603 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)]

103.309 eFt

2
Magyar Evezős Szövetség – www.hunrowing.hu

244.603 eFt

H. Összes ráfordítás (kiadás)

166.583 eFt

164.150 eFt

14.598 eFt

13.296 eFt

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

140.504 eFt

152.906 eFt

K. Adózott eredmény

-63.274 eFt

80.532 eFt

I.

-ebből személyi jellegű ráfordítás

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

15

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

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

igen

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2O0]

igen
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Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)O0,25]

nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)O0,02]

nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)O0,5]

igen

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2O10 fő]

igen

A Szervezet a törvény szerinti mutatóknak megfelel:
Tagjain kívül mások igénybe vehetik a szervezet által nyújtott
szolgáltatást:
A szervezet nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, a szervezet
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt
A szervezet a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja
A szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
vagy létesítő okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása
érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve
végez

A Szervezet a közhasznú jogállás megszerzésére / fenntartására jogosult:

Budapest, 2014. május 5.
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