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1.
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Magyar Vitorlás Szövetség 2021. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve, egyszerűsített éves beszámolót állított össze.
A mérleg főösszege 256.806 ezer Ft, a saját tőke 90.572 ezer Ft.
Részletes kimutatása, a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített
mérlegéből, a közhasznú szervezeti eredmény kimutatásából, valamint a mérleg kiegészítő
mellékletéből áll.
A 2021. évi beszámolót független könyvvizsgáló auditálta, hiteles záradékkal ellátta.
1. számú melléklet

2.
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK
A Magyar Vitorlás Szövetség által 2021. évben az alábbi támogatások kerültek felhasználásra:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
172.087 eFt
Balatonfüred Város Önkormányzata
1.000 eFt
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be.

3.
VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
A Magyar Vitorlás Szövetség saját tőkéje az előző évhez viszonyítottan 14.608 eFt-tal nőtt.
A Szövetség éves gazdálkodása során arra törekszik, hogy az adott évben kapott bevételeket
teljes egészében felhasználja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását
részletesen a 3. számú melléklet mutatja be.

4.
CÉL SZERINTINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
A Magyar Vitorlás Szövetség nem nyújtott, így 2021. év folyamán cél szerinti juttatás címen kifizetése nem volt.
4. számú melléklet

GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKTÓL, MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL ÉS NEMZETKÖZI SZERVEZETTŐL KAPOTT TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK
A kapott támogatások részletes kimutatását az 5. számú melléklet tartalmazza.
5.

A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
A Magyar Vitorlás Szövetség személyi jellegű ráfordítása 64.891 eFt volt. Vezető tisztségviselők sem pénzbeli, sem természetbeni, sem egyéb juttatásban nem részesültek.
Részletes kimutatás 6. számú melléklet szerint.
6.

7.
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyar Köztársaságban működő, a vitorlás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek és magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, a vitorlás sportágat irányító, önkormányzati elven alapuló szervezet (országos
sportági szövetség). Létesítő okirata szerint, közös társadalmi célokat szolgáló, közös szükségletet kielégítő tevékenységet végez.
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A Szövetség szervezi, irányítja és ellenőrzi a Magyarország területén a vitorlás sportban, mint
közhasznú tevékenységben folyó munkát, közreműködik a törvények és rendeletek által meghatározott feladatok ellátásában. Összehangolja a vitorlás sportért tenni akarók tevékenységét,
szervezi a vitorlázás sport fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítását. Képviseli a sportágnak és a tagjainak az érdekeit a Nemzetközi Sportszervezetek tevékenységében.
Fentiek érdekében 2021. évben elvégzett jelentősebb feladatok:
Online előadások és oktatások - Téli oktatássorozat -webinar
Április-május hónapokban – tekintettel arra, hogy a szezon ismét később kezdődött és a már hagyományosan megrendezésre kerülő oktatások és előadások az elmúlt egy évben csaknem teljes mértékben
elmaradtak – online oktatásokkal kedveskedtünk tagságunknak.
Vitorlás Etikett filmsorozat
Az MVSZ a Magyar Vitorlás Akadémiával együttműködve 2021-ben egy vitorlás etikettel foglalkozó filmsorozat elkészítésébe fogott. A Magyar Vitorlás Akadémia és a Sailing Film öt részből álló rövidfilmsorozatának célja a vitorlázás illemtanának bemutatása volt. A vitorlázó/hajós társadalomban rögzített és
követett normákat, etikai kódexet ismertette meg a produkció - a mai kor gyermekeinek is közérhető
módon -, megőrizve ezzel a vitorlássport hagyományait.
A filmsorozat részei youtube csatornán megtekinthető: Vitorlázz Itthon - a felfedezés élménye - YouTube
Online hirdetőtábla – új szolgáltatás
2021-ben a Magyar Vitorlás Szövetség új szolgáltatással készült versenyzői és tagszervezetei számára,
sőt a sport iránt érdeklődő „nézők” számára is, bevezetésre került ugyanis az online hirdetőtábla. A hirdetőtábla az MVSZ versenyrendszerében lévő összes versenyre alkalmazható. A versenyeket szerkesztheti a szervező tagegyesület, az MVSZ titkársága adminként, valamint versenyzői profillal is elérhető
számos funkció (kérelmek, óvások leadása). Az online hirdetőtábla felületét versenyre szabottan lehet
szerkeszteni.
Széleskörű információkat érhetnek el a versenyzők és érdeklődők: versenyszabályok, egyéb dokumen-

tumok, aktuális időjárás-előrejelzés, nevezési lista, eredmények, hírek. Mindemelett a különböző rangú
szponzorok számára is sokrétű megjelenést biztosít. Megjeleníthetik saját híreiket, szponzorjaikat, minden hivatalos és nem hivatalos versenyinformációt, valamint a versenyen készült fotókat és beszámolókat is. Minden dokumentáció a felületen elkészíthető és egységes formátumban (szponzor logókkal) pdfben letölthető, megkönnyítve ezzel a versenyadminisztrációs munkát.
2021-ben sok versenyen használva megismertük a felület kisebb-nagyobb hibáit, így 2022-re már egy
fejlesztett verziót használhatnak tagszervezeteink.
4

Nyomkövetőrendszer fejlesztése
Az MVSZ elnökségének döntése alapján a Szövetség stratégiai megállapodást kötött az Airmoniq nevű
céggel, 2021. május elejére részben elkészültek a kért fejlesztésekkel a titkárság által összeállított specifikációs igény alapján.
A mobil alkalmazást a Szövetség a Kékszalagon sikerrel alkalmazta és az ott gyűjtött tapasztalatok alapján az együttműködés keretében a program tökéletesítése folyamatban van.
Amennyiben minden a terv szerint alakul egy hosszú évek óta fennálló igény tud beteljesülni és a vitorlásversenyek közvetíthetősége és ezáltal népszerűsége és szponzorációs lehetőségei hatalmas szintet
léphetnek.

Virtual Regatta
2021. február 15-től a magyar e-vitorlás társadalom is kvalifikált a World Sailing által meghirdetett és
lebonyolított Virtual Regatta versenyekre. Mostantól bárki kipróbálhatja tudását a virtuális pályákon,
legyen szó olimpiai helyszínekről, vagy világbajnokságoknak otthont adó pályákról, esetleg az Amerika
Kupa futamairól. A versenyzők több hajóosztály közül is választhatnak. A Nemzetközi Vitorlás Szervezet
és a Magyar Vitorlás Szövetség között született megállapodásnak köszönhetően bárki, aki regisztrál a
játékba, amellett, hogy pontokat gyűjt szereplésével hazánknak, esélyes lehetett a World Sailing által
szeptemberre tervezett e-sailing világbajnokságon való részvételre. Itthon is nagy sikert aratott már az
első virtuális versenyszezon, hiszen több mint 180 játékos részvételével zajlott.
Vitorlázás Versenyszabályai 2021-2024 (Racing Rules of Sailing)
Már elérhető az új olimpiai ciklusra vonatkozó versenyszabályzat magyar nyelven. A
releváns szakbizottságok tagjainak igény esetén az MVSZ térítésmentesen biztosítja
majd a szabálykönyveket.
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség és a Royal Yachting Association által üzemeltetett
online e-book alkalmazásban is elérhető angol-magyar nyelven a szabályzat.
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Támogatott hazai rendezésű nemzetközi versenyek
2021-ben összesen 28 millió forint erejéig támogatta az EMMI a kiemelt jelentőségű hazai rendezésű
nemzetközi versenyeinket. Az MVSZ elnöksége a támogatási összeget a versenyek között a következőképpen osztotta fel:
•

53. Kékszalag Nagydíjat 5.000.000 Ft

•

Finn Masters EB-t 4.000.000 Ft

•

Asso Európa Kupát 2.000.000 Ft

•

Laser Európa Kupát 5.000.000 Ft

•

Finn Ifjúsági Világbajnokság 6.000.000 Ft

•

RS-Feva 3.000.000 Ft

•

BYC Kupa 3.000.000 Ft

Utánpótlás Edző Program
Az EMMI forrásból biztosított támogatás mértéke összesen 7.799.988 forint volt, a nyertes pályázók között egyenlő mértékben felosztva.
A Magyar Vitorlás Szövetség a program keretében a támogatott ifjúsági osztályokban tevékenykedő
sportszakemberek bérezését és szakmai továbbképzését támogatja a keret összegéből. A korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is a Balatonon és a Balatonon kívüli vízterületekről hét ifjúsági versenyzőkkel foglalkozó edző vehetett részt a programban.
A programban résztvevő szakemberek:
• Csomai József
• Dénes Gábor
• Pál Gaszton
• Pertl Dániel
• Szalay Dániel
• Szalontai Bence
• Takácsy Levente
Kiemelt Edző Program
A 2020. évi Kiemelt Edző Program 2021.01.31-én három edző és egy szövetségi kapitány részvételével
zárult Kelemen Tamás, Majthényi Szabolcs, Vadnai Péter, és Brencsán Ábel szövetségi kapitány vesz
részt a programban. Célunk, hogy a felkészült és tapasztalt sportszakemberek megfelelő nemzetközi
szintű edzésmódszereket vezessenek be a vitorlázás hazai rendszerébe.
Gerevich Aladár sportösztöndíj
2021. évben 8.460.000 Ft-ban állapította meg az EMMI a sportösztöndíjasok támogatását. A Versenysport Bizottság javaslatára az MVSZ Elnökségének döntése alapján dr. Rácz Levente sportszakember,
valamint Berecz Zsombor, Érdi Mária, Gyapjas Balázs, Gyapjas Zsombor, Vadnai Benjamin és Vadnai Jonatán élsportolók részesülhetnek az ösztöndíjban.
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Műhelymunka támogatás
11 tagszervezetünk vett részt a pályázatban, melyre összesen 199 versenyző biztosította a lehetőséget a
2020. évi versenyeken való aktív részvételével. A támogatás keretösszegét (5.000.000Ft) az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott Sportágfejlesztési keret biztosította. Az összesen 5.000.074 Ft támogatási összeg egyenlő arányban került felosztásra a lejelentett sportolói létszám alapján.
Klasszikus Kupasorozat
2021-ben új lendülettel indítottuk el ismét a népszerű Klasszikus Kupa versenysorozat, mely 5 nagy
klasszikus regattát ölel fel. A kifejezetten balatoni klasszikus hajók számára kiírt regatta az idei évben
plusz kommunikációs és PR támogatást is kapott a Szövetségtől. A versenyekre fotósokat és videós szakembereket delegált a Szövetség, majdnem minden verseny után beszámolókat készítettünk, melyekben
az aktuális eredmények is folyamatosan nyomon követhetőkké váltak. Az eredményhirdetésre 2022-ben
került sor a Kereked Klasszikus Kupán.
Steering the Course – nemzetközi női vitorláshét
A Nemzetközi Vitorlás Szövetség (World Sailing) „Steering the Course” címmel tematikus, nőknek szóló
„vitorláshetet” szervezett A vitorláshét célja kettős: bemutatni a női vitorlázókat, edzőket, versenyrendezőket, a sportággal kapcsolatos tevékenységet végzőket (kikötővezetőket), valamint népszerűsíteni a
sportágat a nők körében. Hazánkban a sportágnépszerűsítő kampány arca női olimpikonunk Érdi Mári
volt.
Számos tagszervezetünk csatlakozott a kommunikációs kampányhoz, a különböző kommunikációs
felületeinken képeket, történeteket, riportokat osztottunk meg vitorlázó, versenyrendező, edző hölgy
büszkeségeinkről, anyák napja alkalmából, pedig különleges fotókat gyűjtöttünk a sportágban aktívan
szereplő anya-lánya vitorlázó párosokról.
Hazánkban az esemény záró eseménye egy nők számára nők által rendezett vitorlásverseny volt, amit
Balatonfüreden rendeztünk meg. A regattán 10 csapat, 60 versenyző hölgy és kb 10 versenyrendezőszervező hölgy vett részt, felhívva ezzel a figyelmet arra, hogy a sportágban számos szerepben sikeresen kipróbálhatták magukat a hölgyek.

TE vitorlás edzőképzés
A 2021. szeptemberétől induló Testnevelési Egyetem BA vitorlásedző-képzésre összesen 11 fő jelentkezett. A szak célja olyan edzők képzése, akik megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek
birtokában képesek lesznek az utánpótlás és a felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, valamint a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. A képzésre mindössze hárman nyertek felvételt, így valószínűleg az idei évben nem indul el.
A már futó 2020/2021-es tanév 2. félévében április végén Balatonfüreden került sor a Laser hajóosztály,
és szeptemberben a katamarán gyakorlati táborára, ahol a szakedző hallgatók 5 napos oktatás keretében kötelező tantervi anyagként ismerkedtek meg a hajóosztályokkal. Ezeket az alkalmakat kihasználva a
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hazai edzők és más érdeklődő szakemberek is gyarapíthatták a tudásukat az MVSZ és a Testnevelési
Egyetem támogatásával azáltal, hogy részt vettek a képzésen.
Az OKJ-s oktatóképzés június 11-én zárult a gyakorlati táborral, melyet Balatonfüreden tartottunk, a
modulzáró vizsgán 5 tanuló sikeres vizsgát tett.
Az OKJ-s edzőképzés 2. féléves vitorlás oktatási programja 18 fővel zajlott, záróvizsga 2022. tavaszán
várható.
A megújult középfokú edző és oktatóképzés tematikáját, programkövetelményeit, szakmai anyagait a
Képzési Bizottság elkészítette Sigmond András vezetésével.
Edzőbiztonsági- és motorostovábbképzés
Három alkalommal tartott edző továbbképzést az MVSZ a nagyegyesületeivel együttműködve, a képzéseken közel 60 szakember vet részt. A továbbképzésen túl felméréseket is végeztek, illetve kerekasztal
beszélgetések sorén megfogalmazódtak további javaslatok is, mint az edző licence-rendszer szükségszerűsége, valamint a jövőben célszerű lehet még nagyobb hangsúlyt helyezni a gyakorlati, vízi képzésre.
Új hajóosztályok
2020. elejétől 2021. első negyedévéig hat új hajóosztály (L30, Flaar 18, Wasp, NAU10, B25 YS Open) alapításra került sor, ami példa nélküli az utóbbi éveket vizsgálva. Bízunk benne, hogy a megalakult hajóosztályok 2022-ben már megfelelő aktivitást is fel tudnak majd mutatni.
ERASMUS + Program
A közös együttműködésünk keretében először áprilisban Lengyelországban találkozott a három fél, annak érdekében, hogy megismerjék a project célját, a résztvevő szervezetek bemutatkozhassanak és
meghatározzák a feladatok felosztását. Ezt követően az MVSZ Balatonfüreden fogadta a lengyel és román vitorlás szövetségek képviselőit. A nemzetközi delegációk részt vettek az 53. Kékszalag második és
harmadik napján rendezett programokon, egyeztették az Erasmus + program adminisztratív feladatait és
azok határidőit, a meghatározták a Volunsailing honlap struktúráját és kidolgoztak egy kérdőívet, melyet
a tagszervezetik számára küldtek ki az önkéntesség témakörében. A beérkezett válaszokat a novemberi
budapesti ülésen összesítették. AZ MVSZ volt a házigazdája a lengyel és román szövetséggel közösen
elindított ERASMUS + programnak Budapesten. Az önkéntesség a sportban témakört feldolgozó programban értékelték az egyes országokban felvett kérdőíveket.
Magyar-Lengyel együttműködés
Holczhauser András főtitkár 3 napot töltött Gdyniában a Pomerániai Vitorlás Szövetség meghívásra és
részt vett a II. Lengyel Diaszpóra Vitorlásversenyen, mindeközben a két fél a következő együttműködési
lehetőségekről tárgyalt:
•
•
•
•
•

A lengyel fél két fő hajóosztályspecifikus képzését vállal Gdyniában magyar edzők részére.
2022-ben a magyar versenyzők részt vesznek a diaszpóra versenyen, illetve versenyek a Balatonon közös edzőtáborokat szerveznek majd.
Nyílttengeri programokat, oktatásokat szerveznek majd a lengyel szövetség résztulajdonában lévő Pogoria nevű szkúneren.
Lengyel-magyar közös hajózási lehetőségeket keresnek majd a felek a Dunán.
Gdyniai Tengerészeti Akadémia professzionális kereskedelmi célú hajós képzéseinek promóciója
kezdődik meg hazánkban.

Év vitorlázója Díj és az Év Ifjúsági Vitorlázója Különdíj
A Magyar Vitorlás Szövetség elnöksége 178/2021(11.08.) sz. határozatával a versenyengedélyes sporto8

lók és az elnökség szavazatai alapján az Év Vitorlázójának választotta: Berecz Zsombort és Érdi Máriát, az
Év Ifjúsági Vitorlázójának választotta: Fehér Borókát és Tóth Attila - Borda Levente párost. A sportolók
2022. májusában a 2021. évi ranglista díjkiosztón vehetik majd át díjaikat.
Szakmai támogatások felosztása 2021-ben
2021-ben hat kiemelt szerződéses sportolóval és öt támogatott ifjúsági hajóosztállyal büszkélkedett
sportágunk. A felosztási elvek meghatározzák a Műhelymunka, ifjúsági osztályok, olimpiára készülő szerződéses sportolók és a szerződéses ifjúsági sportolóknak nyújtott források elosztásának módját. A fentiek szerint a támogatási összegek január végén-február elején felosztásra kerültek.
2022-ben a VSB javaslatára új támogatási rendszert fogad majd el az MVSZ a szakmai programok támogatására.
2021-ben az MVSZ előzetesen közel 110 millió forintot különíttet el sporttámogatási célokra, melyek a
fentiek alapján az alábbiak szerint oszlanak meg:
•

Műhelymunka támogatás:

5.000.074 Ft

•

Támogatott ifjúsági osztályok támogatása:

9.000.000 Ft

•

Olimpiai sportolók támogatása (MVSZ költségvetéséből):

•

Kvótaszerzési prémium:

5.000.000 Ft

•

YS trophy Kupasorozat:

2.000.000 Ft

•

Támogatott ifjúsági osztályok média és marketing támogatása:

2.000.000 Ft

•

Támogatott ifjúsági osztályok bíró kijelölési program támogatása:

6.500.000 Ft.

78.696.000 Ft

A támogatási összegeket az EMMI szakmai és sportágfejlesztési támogatásaiból és az Szövetség saját
forrásaiból teremtette elő.
Utánpótlás program
Az MVSZ ifjúsági osztályinak támogatása az olimpiaiciklusban érvényben lévő felosztási elvek szerint történt
Az támogatott ifjúsági osztályok az Optimist, Laser 4,7, Laser Radial, 420 és a 29-er osztályok voltak. Az
osztályszövetségek számára elkülönített támogatási összegek mellett, ezen osztályok vehettek részt az
UP edző programban, a versenybírókijelölési programban, továbbá az elnökség 80/2021 (03.30.) sz. határozatával 2M forint értékű médiatámogatást szavazott meg számukra.
Dinamikus Yardstick Szabályzat
2020-ban, hosszú éves munkálatok után került bevezetésre az új Előnyszámításos szabályzat, mely a
Nemzetközi Vitorlás Szövetség ajánlásait figyelembe véve került kialakításra. Az évtizedek óta húzódó
probléma megoldása ezzel megkezdődött, bár már akkor is tudható volt, hogy a végleges rendszer kialakítás évek munkájával és tapasztalatával lehet csak lehetséges. A Nagyhajós társadalmat érintő előnyszámításos rendszer a sport és szabadidős versenyvitorlázás alapját képezi, azokban a hajótípusokban,
melyek aktivitásuk vagy mennyiségük okán nem tudnak osztályokba rendeződni, így a szabályzat több
száz hajót és ezzel ezreket érint. A 2020-as tapasztalatok alapján a szabályzat kialakításával foglakozók
újra gondoltak és a hazai viszonyokhoz igazították a rendszert, beépítve számos sporttárs javaslatát és
észrevételét.
Hajózási szabályzat módosítási javaslatok
Az MVSZ a MAHOSZ tagjaként az ITM felé javaslatokat fogalmaz meg a Hajózási szabályzat, illetve a Képzési és képesítési rendszer átalakítására. A sportolóktól tagszervezetektől érkező javaslatok egyeztetése
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folyamatban van.
Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatások

Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:

IX/7029-4/2020
Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.000.000 Ft
2021. évi Kereked Ifjúsági Kupa

A támogatás keretében megvalósult versenyen optimist, 420, 29er, 49er hajóosztályokban mérettetek
meg az ifjúsági versenyzők.
Az összeget formaruhára, létesítmény bérletre, sportágspecifikus eszközök bérleti díjára, sportegészségügyi szolgáltatásra, versenyrendezési költségre és az érmek, díjak beszerzésére fordítottuk.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elszámolást elfogadta.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:
Támogatás mértéke:

IX/2318-3/2021
Emberi Erőforrások Minisztériuma
11.000.000 Ft
14. Kékpántlika Ifjúsági Távolsági verseny
2.500.000 Ft
Finn Ifjúsági Világbajnokság
6.000.000 Ft
2021. évi Csoki Kupa
2.500.000 Ft

A támogatás keretében ifjúsági versenyek kerültek megszervezésre.
Az összeget formaruhára, létesítmény bérletre, sportágspecifikus eszközök bérleti díjára, sportegészségügyi szolgáltatásra, fotózásra, cateringre, versenyrendezési költségre és az érmek, díjak beszerzésére
fordítottuk.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elszámolást elfogadta.
____________________________________________
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Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:

IX/4141-4/2021
Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.000.000 Ft
RS Feva Európa Kupa

A fenti szerződés a 2021.évi RS Feva hajóosztály Európa Kupa részére nyújtott támogatást.
Az összeget létesítmény bérletre, sportágspecifikus eszközök bérleti díjára, versenyrendezési költségre
és az érmek, díjak beszerzésére fordítottuk.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elszámolást elfogadta.
____________________________________________
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Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:
Támogatás célja:
Támogatás célja:
Támogatás célja:

IX/3171-8/2021
Emberi Erőforrások Minisztériuma
16.000.000 Ft
53. Kékszalag Nagydíj
Finn Masters Európa-bajnokság
ASSO Európa Kupa
Laser Európa Kupa

Támogatás mértéke:
Támogatás mértéke:
Támogatás mértéke:
Támogatás mértéke:

5.000.000 Ft
4.000.000 Ft
2.000.000 Ft
5.000.000 Ft

A támogatás keretében ifjúsági versenyek kerültek megszervezésre.
Az összeget létesítmény bérletre, sportágspecifikus eszközök bérleti díjára, sportegészségügyi szolgáltatásra, fotózásra, cateringre, versenyrendezési költségre és az érmek, díjak beszerzésére fordítottuk.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elszámolást elfogadta.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:

IX/4023-2/2021
Emberi Erőforrások Minisztériuma
3.000.000 Ft
BYC Kupa – ORV Verseny

A támogatás keretében került megrendezésre az Orságos Reménységek ifjúsági verseny.
Az összeget létesítmény bérletre, sportágspecifikus eszközök bérleti díjára, sportegészségügyi szolgáltatásra, versenyrendezési költségre és az érmek, díjak beszerzésére fordítottuk.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az Emberi Erőforrások Minisztériuma az elszámolást elfogadta.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás célja:

IX/3032-2/2020
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Sportágfejlesztési program 2020/21

Támogatás mértéke:

33.000.000 Ft

A Sportágfejlesztési programnak köszönhetően került támogatásra a vitorlás versenysport keretében az
élsportolóink olimpiai felkészülése (19mFt értékben), az utánpótlás-nevelés (10,8mFt értékben), és a
szervezet fejlesztés keretében a Szövetség online felületeinek fejlesztése, az új szabálykönyv kiadásra és
a Tesntevelési Egyetemen folyó vitorlás edzőképzés (3,2mFt értékben).
A támogatás 2020. évben 9.131.651 forint, 2021. évben 23.868.349 forint értékben került felhasználásra.
Az elszámolást 2021.06.15-én nyújtottuk be, a minisztériumi elfogadó nyilatkozat a mérleg készítéséig
nem érkezett be.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogatás célja:

IX/944-4/2021
Sportágfejlesztési program 2021/22
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Támogatás mértéke:

50.000.000 Ft

A Sportágfejlesztési programnak köszönhetően került támogatásra a vitorlás versenysport keretében az
élsportolóink olimpiai felkészülése (37,2mFt értékben), az utánpótlás-nevelés (10,3mFt értékben), és a
szervezet fejlesztés keretében a Szövetség online felületeinek fejlesztése (2,5mFt értékben).
A támogatás 2022. évben 100%-ban felhasználásra került.
Az elszámolást 2022.02.24-én nyújtottuk be, a minisztériumi elfogadó nyilatkozat a mérleg készítéséig
nem érkezett be.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás célja:

IX/1401-2/2020
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Utánpótlás Edző Program 2020/21 Támogatás mértéke: 7.799.988 Ft

Hét utánpótlás edző vett részt a támogatásban: Bakóczy Róbert, Baráth Gábor, Héjj Viktória, Kristóf Julianna, Pál Gaszton, Szalay Dániel, és Takácsy Levente.
A támogatásból 2020. évben 6.480.330 forint, 2021. évben 1.292.552 forint értékben került felhasználásra. A fennmaradó 27.106 Ft 2021.10.06-n került a Minisztérium részére visszautalásra.
Az elszámolást 2021.11.02-án nyújtottuk be, a minisztériumi elfogadó nyilatkozat a mérleg készítéséig
nem érkezett be.
Szerződésszám:
Támogatás célja:

IX/364-2/2021
Utánpótlás Edző Program 2021/22 Támogatás mértéke 7.799.988 Ft

Hét utánpótlás edző vett részt a támogatásban: Csomai József, Dénes Gábor Csaba, Pál Gaszton, Pertl
Dániel, Szalay Dániel, Szalontai Bence és Takácsy Levente.
A támogatásból 2021. évben 6.500.111 forint, 2022. évben 1.299.877 forint értékben került felhasználásra.
Az elszámolás a mérleg készítéséig még nem került benyújtásra.
____________________________________________
Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás célja:
Támogatás mértéke:

IX/235-3/2021
Emberi Erőforrások Minisztériuma
2021. évi szakmai és működési támogatás
54.400.000 Ft

A támogatást 16.000 eFt értékben működési és 38.400 eFt értékben sportszakmai költségekre fordítottuk.
A működési támogatás terhére került elszámolásra a Szövetség irodájának bérleti díja, terem-, hajó- és
konténer területbérlésének díja, könyvelő, könyvvizsgáló megbízási díja, edzői, videós, fotós és másolási
szolgáltatás igénybevétele, érmek, díjak beszerzése, valamint a főtitkár és a versenysport koordinátor
bére részben. A szakmai rész hozzájárult az olimpiai csapat költségeihez, a élsportolók és az utánpótlás
hajóosztályok vitorlázóinak felkészüléséhez.
A támogatás 2021. éven 100%-ban felhasználásra került, az elszámolást 2022.03.22-én nyújtottuk be, az
minisztériumi elfogadó nyilatkozat a mérleg készítéséig nem érkezett be.
____________________________________________
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Szerződésszám:
Támogató:
Támogatás mértéke:
Támogatás célja:

1/3447-8/2021
Balatonfüred Város Önkormányzat
1.000.000 Ft
53. Kékszalag Nagydíj

Az összeget érmek és díjak beszerzésére fordítottuk.
A támogatás de minimis támogatás (árf.: 366,38 – 2.729,41 EUR, mely 2021. éven 100%-ban felhasználásra került.
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Közhasznúsági jelentés
mellékletei
1. számú melléklet

Statisztikai számjel: 18157530-9319-515-13
Egyéb szervezet megnevezése: MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
Egyéb szervezet címe: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2.
(adatok ezer forintban)

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C. Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Előző év
helyesbítés
e

Tárgyév

29 521
0
12 121
17 400
81 425
0
4 772
0
76 653
1 838

17 940
0
14 940
3 000
75 218
0
4 792
0
70 426
163 648

112 784

256 806

75 964
0
56 162
0
0

90 572
0
61 564
0
0

17 969

24 422

1 833

4 586

0
8 091
0
0
8 091
28 729

0
164 887
0
0
164 887
1 347

112 784

256 806

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D. Saját tőke
I. Induló tőke/jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás/eredmény
III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási
tevékenységből
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
G. Passzív időbeli elhatárolások
FORRÁSOK ÖSSZESEN
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Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban)
Összesen

Vállalkozási tevékenység
tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó
árbevétele

0

0

30 397

58 344

30 397

58 344

2. Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb bevételek

298 048

365 119

0

0

298 048

365 119

27 437

30 270

0

0

27 437

30 270

155 379

194 032

0

0

155 379

194 032

-

tagdíj, alapítótól
kapott befizetés
támogatások

-

adományok

0

1 972

0

0

0

1 972

4. Pénzügyi műveletek
bevételei

0

263

0

0

0

263

5. Rendkívüli bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A. Összes bevétel
(1+2+3+4+5)

298 048

365 382

30 397

58 344

328 445

423 726

ebből: közhasznú tevékenység bevételei

298 048

365 382

30 397

58 344

328 445

423 726

6. Anyag jellegű
ráfordítások

186 482

254 724

19 018

40 675

205 500

295 399

42 229

56 548

4 307

8 343

46 536

64 891

0

0

0

0

0

0

3 885

4 488

396

717

4 281

5 205

46 947

24 469

4 788

3 907

51 735

28 376

536

731

55

116

591

847

0

0

0

0

0

0

B. Összes ráfordítás
(6+7+8+9+10+11)

280 079

340 960

28 564

53 758

308 643

394 718

ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai

280 079

340 960

28 564

53 758

308 643

394 718

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

17 969

24 422

1 833

4 586

19 802

29 008

ebből:
-

alapítótól kapott befizetés
támogatások

7. Személyi jellegű
ráfordítások
ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
8. Értékcsökkenési leírás
9. Egyéb ráfordítások
10. Pénzügyi műveletek
ráfordításai
11. Rendkívüli ráfordítások
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0

0

0

0

0

0

D. Adózott eredmény (C12)

17 969

24 422

1 833

4 586

19 802

29 008

13. Jóváhagyott osztalék

0

0

0

0

0

0

E. Tárgyévi eredmény (D13)

17 969

24 422

1 833

4 586

19 802

29 008

134 007

172 087

0

0

134 007

172 087

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

C. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a
Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

0

0

0

0

D. Normatív támogatás

0

0

0

0

0

0

E. A személyi
jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996.
évi CXXVI. törvény alapján
kiutalt összeg

372

154

0

0

372

154

F. Közszolgáltatási bevétel

0

0

0

0

0

0

12. Adófizetési kötelezettség

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás
B. Helyi önkormányzati
támogatás
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MAGYAR VITORLÁS SZÖVETSÉG
2040 Budaörs, Liget utca 3/2.
Adószám: 18157530-2-13

Mérleg Kiegészítő Melléklet
Közhasznúsági jelentés
2021.

Mérleg fordulónapja: 2021. december 31.
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A Sztv. előírja a számszaki adatokat tartalmazó mérleg szöveges magyarázatának elkészítését.
A Sztv. a következőképen rendelkezik: azokat az adatokat kell felvenni, amelyeket e törvény
ezen és a megelőző paragrafusaiban előír, továbbá mindazokat, amelyeket a szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetének működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők számára – a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően – szükségesek.
A kiegészítő melléklet számszerű adatokat és szöveges magyarázatot is tartalmaz.

I. Általános rész
Civil szervezet neve:
Fővárosi Törvényszék bej.sz.:
Adószáma:
Székhely:
Fő tevékenységi kör:

Magyar Vitorlás Szövetség
01-07-0000047
18157530-2-13
2040 Budaörs, Liget u. 3/2.
sport

A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyarországon működő vitorlás szövetségek, egyesületek,
illetve ezek útján a vitorlás szakosztályok tevékenységét összehangoló, munkájukat segítő és
támogató, a vitorlázás sportágat irányító önkormányzati elven alapuló civil szervezet. Tagja lehet minden a sportágban sporttevékenységet folytató jogi személy, amely a sportágban szakosztályt működtet, feltéve, hogy a szövetség alapszabályát elfogadja, a Szövetséget tevékenységével erkölcsileg, illetőleg, ha az alapszabály úgy rendelkezik – anyagilag támogatja.
A Magyar Vitorlás Szövetség Alapszabálya szerint működik.
A Magyar Vitorlás Szövetség képviseletére jogosult személy(ek):
Gerendy Zoltán István – elnök
1124 Budapest, Zólyomi lépcső 22.
Holchauser András – főtitkár
8230 Balatonfüred, Arad u. 16.

1.
2.

A Szövetség támogatói
Lehet az a magánszemély, vagy szervezet, aki (amely) a Szövetség Alapszabályát magára
nézve nyilatkozatával elfogadja és a szövetség működését anyagilag vagy más módon
támogatja.
Szövetség szervei
-

rendes közgyűlés
rendkívüli közgyűlés
elnökség
iroda
felügyelő bizottság
bizottságok
19

Szövetség tisztségviselői
-

elnök
társelnökök
az elnökség tagjai
főtitkár
bizottságok vezetői

Szövetség gazdálkodása és vagyona
A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. Működéséhez szükséges bevételei az alábbiakból tevődnek össze:
-

tagsági díjak,
magán és jogi személyek támogatásai,
alapítványok és közérdekű kötelezettség vállalások,
rendezvények bevételei,
tagszervezetek által befizetett díjak,
szakszövetség által kiszabott pénzbüntetések,
televíziós bevételek jogdíjai,
reklámtevékenységekből származó bevételek,
nemzetközi szervezetektől származó bevételek,
állami támogatás,
gazdasági – vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
egyéb bevételek.

A Szövetség 2021. évre szóló számviteli politikája
Számviteli politikája a Szövetség Alapszabálya, a Számviteli törvény és az egyéb szervezetek
beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII.19.) Korm. rendelet előírásai figyelembevételével készült.
Könyvvezetésének módja: kettős könyvvitel.
A Szövetség a Sztv. szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolóját
készíti, melynek részei:
- mérleg,
- eredménykimutatás,
- kiegészítő melléklet.
A költségek kimutatása költségnemek szerint történik, 6-os, 7-es számlaosztályt nem alkalmazza.
Eredménykimutatását összköltség eljárás alapján készíti.
Az értékcsökkenés elszámolása az eszköz használatbavételekor, a várható élettartam alapján
meghatározott kulcsok szerint történik.
Az 200.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti tárgyi eszközöket egy összegben azonnal
költségként számolja el.
A leltár a fordulónapon mennyiségi felvétellel készült, fordulónap: december 31.
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II. Specifikus rész
A mérleg adatait vizsgálva a tényszámokat az alábbiakban ismertetjük:
Eszközök összetétele
A befektetett eszközök nettó értéke, az elszámolt éves terv szerinti értékcsökkenés után, az
előző évhez képest 11.581 eFt-tal csökkent.
A Szövetség 2021. évi új beszerzései között Kern darumérlegek, Suzuki DF60ATL hajómotor,
takaróponyvák, sólyakocsik, akkumulátorok, telefonkészülékek, irodai felszerelések, Dell Vostro
3500 laptop szerepel, összesen 8.024 eFt értékben. Ebből a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések érteke összesen 748 eFt.
A Magyar Vitorlás Szövetség befektetett pénzügyi eszközei között kimutatott 3.000 eFt, a Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Zrt. alapításának törzstőke 3.000 eFt összege.
A Befektetett eszközök fordulónapi nettó értéke: 17.940 eFt.
A Szövetség készlettel nem rendelkezik, a sporttevékenységhez szükséges sporteszközöket,
sportfelszereléseket, stb. beszerzés után azonnal használatba adják.
A Szövetség követelés állománya az előző évhez képest 20 eFt-tal nőtt, fordulónapi értéke
4.792 eFt, mely a következőkből tevődik össze:
•

2.496 eFt vevőkövetelés, ebből:
- 2021. április 20., a mérlegkészítés időpontjáig befolyt összeg 1.375 eFt,
- Mérlegkészítés időpontjáig még nem realizálódott követelés összege 1.121 eFt,

•

2.296 eFt egyéb követelések.

A Szövetség 70.426 eFt pénzkészlettel zárta az évet, az alábbiak szerint:
•
•

152 eFt pénztári készpénz,
70.395 eFt bankszámla pénz.

Aktív időbeli elhatárolás 2021. évben elszámolt értéke: 163.648 eFt, mely összegből
-

2022. évet érintő, de 2021. évben kifizetett költségek, ráfordítások értéke 6.948 eFt,
2021. évet érintő, de 2022. évben realizálódott bevétel összege 5.000 eFt,
2021. évben elszámolt, de mérlegkészítés időpontjáig még el nem fogadott költségvetési támogatások összege 151.700 eFt.

Források összetétele
A Szövetség saját tőkekéje 90.572 eFt, mely az előző évhez viszonyítva 14.608 eFt növekedést
mutat.
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A Magyar Vitorlás Szövetség 2021. évi összevont mérleg szerinti eredménye 29.008 eFt,
pozitív eredmény, melyből
•
•

tárgyévi eredmény alaptevékenységből:
tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből:

24.422 eFt,
4.586 eFt.

Kötelezettségei az előző évhez képest 156.796 eFt-tal nőtt.

Fordulónapi értéke 164.887 eFt, mely az alábbiak szerint tevődik össze:
-

hosszú lejáratú kötelezettségek:

-

rövid lejáratú kötelezettségek:
-

-

0 eFt
164.887 eFt, ebből

3.282 eFt belföldi szállítói tartozás. Szállítói tartozásokból mérlegkészítés
időpontjáig minden kötelezettség kiegyenlítésre került,
vevőktől kapott előlegek 3.000 eFt,
5.605 eFt egyéb kötelezettség (2021. december havi bér és közteher kötelezettség, IV. negyedévi cégautóadó fizetési kötelezettség, mely kötelezettségek 2021. január hóban kifizetésre kerültek.)
153.000 eFt EMMI támogatás befolyt, de mérlegkészítés időpontjáig még el nem
fogadott összege.

Passzív időbeli elhatárolásként 2021. évre elszámolt összeg: 1.347 eFt, melyből 1.347 eFt
2022. évben kifizetett, de 2021. gazdasági évet érintő költségek, ráfordítások összege,

Az eredménykimutatás vizsgálata:
A Szövetség eredmény levezetésénél, a törvényi előírásnak megfelelően elkülönül a vállalkozási és a cél szerinti tevékenység bevételei és kiadásai.
2021. év folyamán a Szövetségnek pozitív vállalkozási eredménye 3.105 eFt. Társasági adó,
valamint iparűzési adó fizetési kötelezettsége nincs.
Vállalkozási tevékenység bevétele:
Cél szerinti tevékenység bevétele:
Összes bevétel:

58.344 eFt
365.382 eFt
423.726 eFt

Vállalkozási tevékenység ráfordításai:
Cél szerinti tevékenység ráfordításai:
Összes ráfordítás:

53.758 eFt
340.960 eFt
394.718 eFt

Vállalkozási tevékenység eredménye:
Cél szerinti tevékenység eredménye:

4.586 eFt
24.422 eFt

A Magyar Vitorlás Szövetség 2021. évi összevont eredménye:
+ 29.008 eFt
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A Magyar Vitorlás Szövetség támogatói:
(Ft)
MEGNEVEZÉS

ÖSSZEG

Emberi Erőforrások Minisztériuma

172.086.992.-

NAV 1 %

153.942.-

Balatonfüred Város Önkormányzata
Raiffeisen Bank Zrt.

1.000.000.20.000.000.-

Ilcsi Szépítő Füvek Kft.

290.551.-

KPMG Hungária Kft.

500.000.-

Polski Zwiazek Zeglarski

1.972.192.-

ÖSSZESEN:

196.003.677.-

Az eredménykimutatás cél szerinti tevékenységének eredménye megegyezik a közhasznú
tevékenységgel.
Vezető tisztségviselők sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem részesültek.

III. Kiegészítő tájékoztató
A Szövetség 2021. évben átlagosan 12 fő munkavállalót foglalkoztatott.

Budaörs, 2021. május 9.

Gerendy Zoltán
elnök
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