Tájékoztató a Tisztelt Sportszervezetek részére
a Magyar Evezős Szövetség költségvetése helyzetéről

Kedves Evezős Sporttársak!
Tisztelt Sportegyesületek!

Ezúton tájékoztatom a Magyar Evezős Szövetség Tisztelt Tagszervezeteit a kormányzati
támogatásokkal kapcsolatban a szövetség költségvetéséről.
A szövetség költségvetése hagyományosan, valamint a korábbi évek tapasztalata alapján az
állami támogatásokból származó bevételek esetében immár általánosnak tekinthető elhúzódással
számol:
-

-

az adott időszakra vonatkozó támogatási szerződések alapján a források felhasználása
mindig több hónappal átnyúlik a naptári évfordulón,
ezzel járul hozzá a támogató, hogy a következő időszakra vonatkozó támogatások
általában az év közepéig tartó szerződéskötési folyamatáig a szövetségek gazdálkodását
ne veszélyeztesse a likviditás hiánya,
ennek alapján a szövetség költségvetése is jelentős 2014. évi tartalékkal számolt.

A 2013. évben az állami források közül a szövetséghez elsőként az adósságkonszolidációval
kapcsolatos támogatás jutott el május második felében.
Ezt követően a MOB szakmai támogatásával kapcsolatos, valamint a Heraklész program
támogatási szerződése került aláírásra, a SportXXI. program és a sportágfejlesztési támogatási
szerződés aláírása várhatóan szeptember végéig lezárul.
A szövetség költségvetésének elkészítése és elfogadásának idején a kormányzati támogatások a
Magyar Kormány, valamint a Magyar Olimpiai Bizottság képviselőitől kapott tájékoztatás és
személyes egyeztetések alapján kerültek figyelembe vételre. A költségvetés megfogalmazása is
tartalmazta, hogy a támogatási szerződések megkötéséig a támogatási összegek változhatnak.
http://www.hunrowing.hu/files/MESZ költségvetés 2013 jun 18.pdf
A kiemelt sportágak 2013. évi - sportáganként már meghatározott – fejlesztési támogatása három
különböző formában és időben kerül átadásra:
1. A létesítmény-fejlesztéssel kapcsolatos támogatás (a teljes összeg azonnal felhasználható)
A létesítmény fejlesztéssel kapcsolatos forráson felüli támogatás időben két részletben kerülhet
felhasználásra:
2. A sportágfejlesztéshez kapcsolódó támogatás 2013. dec. 31-ig felhasználható része
3. A sportágfejlesztéshez kapcsolódó támogatás 2013. jún. 30-ig felhasználható része

A fentiek összegszerűen:
1.
2.
3.

Létesítményfejlesztéssel kapcsolatos támogatás
Sportágfejlesztési támogatás 2013.dec. 31-ig (1526/2013 (VIII.12.) Korm. Hat.
Sportágfejlesztési támogatás 2014.jun. 30-ig
Összesen:

53.000.000
93.261.000
93.300.000
239.261.000

A 2013. évi sportágfejlesztési támogatás meghatározásakor az evezés sportág esetében a sportág
számára meghatározott összeg az adósságkonszolidáció összegével csökkentésre került. A soron
következő években ennek következménye, hogy az adósságkonszolidáció mértékével
növekedhet a sportágfejlesztési támogatás összege.
A támogatási szint fenntartásához a kormányzat által meghatározott stratégiai sportági
növekedési program 2013-2020:

felnőtt versenyzői létszám
utánpótlás létszám
edzői létszám

2013. év
350
791
100

2020.év
650
2400
240

A stratégiai növekedési terv sportági összefogás és együttműködés keretében valósítható meg.
A sportágfejlesztési támogatás és az adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás a 2013.
évben még nem kerültek a Magyar Kormány Költségvetésében nevesítésre, ezért 2013-ban önálló
kormányhatározatok biztosították a forrásokat a Miniszterelnökség rendkívüli kormányzati
intézkedések költségvetési előirányzata terhére. A támogatás két részre bontására volt szükség,
hogy a támogatás 2014. év I. félévére eső része már a Magyar Kormány Költségvetésében
nevesítésre kerüljön.
A 2. pont alatti támogatás tartalmazza a kiemelt edzői státuszokkal kapcsolatos 2013. év dec. 31ig felhasználható keretet is, amelyet közvetlenül a MOB juttat az érintettek részére. (A MOB –al
megkötésre kerültek a kiemelt edzői státuszokra vonatkozó munkaszerződések, az evezés
sportágban három sportszakember részesülhet ebben a támogatásban a sportági eredmények
alapján). A fennmaradó 85.505.000 forint támogatási keret a sportágfejlesztési stratégiában foglalt
célok megvalósítása és elősegítése érdekében – a versenysport, élsport szakmai és működési
feladatai, az utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai, valamint az egyesületek,
akadémiák, műhelyek támogatásának feladatai ellátására fordítható 2013. dec. 31-ig.
A támogatás másik fele - 3. pont alatt - azonos feladatokra 2014. jún. 30-ig áll rendelkezésre.
A szövetség költségvetését a támogatások az utolsó oldalon ismertetett módon érintik.

A 2013-2020 időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programmal Magyarország Kormánya biztos
alapokat kíván teremteni az evezős sportág kiszámítható fejlődéséhez. A támogatás alapvető
elemei a sportág alapjainak, bázisának, utánpótlás-nevelési programjainak erősítésére,
fejlesztésére fókuszál, amelyben komoly szerep jut a sportegyesületeknek. További erősítő elem a
szövetség szervezeti rendszerének fejlesztése, az élsport szakmai és működési feladatainak
biztosítása.
A fentiekből is látszik, hogy megannyi fajsúlyos feladat és új kihívás előtt áll az evezős sportág,
hiszen ilyen volumenű állami támogatás még nem állt rendelkezésre fejlesztésekre és a sportág
előre lépése számára.
A célok eléréséhez mindenekelőtt átgondolt szakmai végrehajtásra, egységes szemléletre és
összefogásra lesz szükség, hiszen csak közös munkával lehet elvégezni a támogatások
növekedésével arányos mennyiségű feladatokat és kiérdemelni a kormányzat és a sportirányítás
további bizalmát.
A tervezett Heraklész, SportXXI. és MOB szakmai támogatás esetében nem várható jelenős
változás, a sportág továbbra is élvezi ezeknek a programoknak az előnyeit.
Az adósságkonszolidációval kapcsolatos támogatás – amely más célra nem használható fel –
kivételével minden egyéb 2013. évi támogatás a mai napig történő elhúzódása miatt gyakorlatilag
ismét a „semmiből” és az egyesületek hozzájárulásából kellett idáig minden feladatot ellátni,
értelemszerűen nagyon feszített és gyakran komoly likviditási helyzeteket felvállalva.
Mindezeket összefoglalva elmondható, hogy egy új időszámítás kezdődhet el a sportágunkban.
A fentebb bemutatott célok és feladatok ellátására mindenkitől a legnagyobb odaadást és
együttműködést szeretnénk kérni.
A fentiek alapján kérünk előzetes gondolkodást és várunk javaslatokat a leghatékonyabb
együttműködésre. A szerződéskötés után értesítjük a Tisztelt Sportszervezeteket a részletes
tartalomról.

Budapest, 2013. szeptember 18.

Őszinte tisztelettel,

Regényi Tamás
elnök
Magyar Evezős Szövetség

2013. évi költségvetés terv
BEVÉTELEK
Forrás
Nyitó készlet
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg
Mérleg

Cél

Terv 2013

2013 szept
állapot

-82 615 000 Ft
-64 831 ezer Ft
-4 500 ezer Ft
5 416 ezer Ft
16 554 ezer Ft
5 774 ezer Ft
-41 028 000 Ft

-82 615 000 Ft
-64 831 ezer Ft
-4 500 ezer Ft
5 416 ezer Ft
16 554 ezer Ft
5 774 ezer Ft
-41 028 000 Ft

98 430 000 Ft
74 530 000 Ft
23 500 ezer Ft
18 000 ezer Ft
9 000 ezer Ft
12 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
8 030 ezer Ft
2 000 ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

93 430 000 Ft
75 530 000 Ft
23 500 ezer Ft
18 000 ezer Ft
9 000 ezer Ft
12 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
8 030 ezer Ft
3 000 ezer Ft
ezer Ft
ezer Ft

3 000 ezer Ft

3 000 ezer Ft

19 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
1 000 ezer Ft
16 000 ezer Ft

13 000 ezer Ft
2 000 ezer Ft
1 000 ezer Ft
10 000 ezer Ft

1 900 ezer Ft
400 ezer Ft
1 500 ezer Ft

1 900 ezer Ft
400 ezer Ft
1 500 ezer Ft

B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
Létesítmény bérleti díj

10 000 ezer Ft
10 000 ezer Ft

10 000 ezer Ft
10 000 ezer Ft

C) ADÓSSÁG KONSZOLIDÁCIÓ

95 200 ezer Ft

95 200 ezer Ft

rövid lejáratú kötelezettség
passzív időbeli elhatárolás
aktív időbeli elhatárolás
követelések (MOB)
pénzeszközök
céltartalékok

A) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEVÉTELE
1. Központi költségvetés alrendszereiből
MOB
Heraklész programra
MOB
SportXXI programra
MOB
Műhelytámogatás
MOB
Szakmai feladatokra
MOB
Központi edzőtábor - voucher
MOB
Alap és működési tám.
MOB
Ifj olimp kval.
2. Pályázati úton nyerthető támogatás
működésre
3. Tagdíjak
4. Sportszolgáltatásból származó bevétel
Nevezési díj
Versenyengedélyek
Nk verseny szervezés hozzájárulás
5. Egyéb bevétel
Kamatbevételek
Szponzoroktól

D) SPORTÁGFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS

Változás

+1 000 ezer Ft

-6 000 ezer Ft

261 000 ezer Ft 239 000 ezer Ft

-22 000 ezer Ft

121 015 000 Ft
382 015 000 Ft

-5 000 000 Ft
-27 000 000 Ft

Elszámolás: 2014.05.31-ig

Összesen:
Összesen:

D) nélkül

116 015 000 Ft
355 015 000 Ft

