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A Magyar  Olimpiai  Bizottság  (MOB)  a  sportról  szóló  2004.  évi  I.  törvény  (továbbiakban 
Sporttörvény) 41. §  (1) b)‐c) pontjában,  valamint  a MOB Alapszabály 7. § b)‐c) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva dönt az állami sportcélú támogatások felosztási elveiről, a 
feladatkörébe  tartozó  állami  sportcélú  támogatások  felhasználásáról  és  folyósítja  a 
támogatásokat.  Magyarország  2013.  évi  központi  költségvetéséről  szóló  2012.  évi  CCIV. 
törvény  (továbbiakban  költségvetési  törvény)  1.  melléklet  XX.  Emberi  Erőforrások 
Minisztériuma  fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23‐24. alcímbe és 30. alcím 
26.  jogcím‐csoportba  sorolt  előirányzatok  tartalmazzák  azoknak  az  állami  sportcélú 
támogatásoknak a körét és pénzügyi forrásait, amelyek felosztása és folyósítása a MOB, mint 
kedvezményezett  feladatkörébe  tartozik. A 27/2013.  (III.29.) EMMI  rendelet  (továbbiakban 
Rendelet)  pedig  meghatározza  az  állami  sportcélú  támogatások  felhasználásának  és 
elosztásának végrehajtási szabályait. 
 
2013.  január  1‐jét  követően  a  költségvetési  törvény,  a  Sporttörvény,  valamint  a  MOB 
Alapszabályában foglaltaknak megfelelően az állami sportcélú támogatások és azok pénzügyi 
forrásai  felosztási  irányainak  és  elveinek  meghatározása  érdekében  a  MOB  valamennyi 
Szakmai  Tagozatával  több  körben  tárgyalások  folytatására  került  sor.  Az  egyeztetések 
eredményeképpen  a  Szakmai  Tagozatok  kialakították  álláspontjukat  és  megtették 
javaslatukat a MOB Elnöksége részére a rendelkezésükre álló keretforrások felosztására.  
 
A MOB Elnöksége 2013. február 23‐i, március 11‐i, április 15‐i és május 6‐i ülésén valamennyi 
‐ a 2013. évben a MOB feladatkörébe tartozó állami sportcélú támogatások és azok pénzügyi 
forrásainak  felosztására  vonatkozó  ‐  javaslatot  tárgyalta  és  49/2013/EH  határozatával 
döntött a MOB 2013. évi költségvetéséről, valamint annak  felosztási elveiről és  irányairól, 
amelyet az alábbiak  szerint  terjeszt elfogadásra a Közgyűlés elé.  (lsd. 1.  számú melléklet  ‐ 
Kiadások/Bevételek táblázat) 
 
Az  olimpiai  mozgalommal  összefüggő,  valamint  egyéb,  a  sport  stratégiai  fejlesztését 
szolgáló feladatok támogatása 
 
I. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása   2 664,9 mFt 
 
A  Rendelet  37.  §‐ában  foglaltakkal  összhangban  az  olimpiai  mozgalommal  összefüggő, 
valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatása előirányzatból a 
következő sportszakmai feladatok megvalósítása támogatható: 
 
a) az olimpiai és paralimpiai felkészülés, az olimpiai és paralimpiai kvalifikációt eredményező 
versenyekre  történő  felkészülés  és  részvétel,  az  országos  sportági  szakszövetségek,  az 
országos  sportági  szövetségek,  a  fogyatékosok  országos  sportszövetségei,  a  sérülés‐
specifikus  sportszövetségek,  valamint  e  sportszövetségek  jogi  személyiséggel  rendelkező 
szervezeti  egységei,  továbbá  ‐  a  sportágak  olimpiai  és  paralimpiai  eredményességét  is 
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figyelembe  véve  ‐  tagszervezeteiként  működő  sportszervezetek  (műhelyek)  szakmai 
feladatainak ellátása; 
b)  az  országos  sportági  szakszövetségek  és  az  országos  sportági  szövetségek  szakmai 
programjai és feladatai megvalósításával összefüggő működési költségei; 
c) a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének  (Sportaccord)  IWGA Világjátékaira, valamint a 
Küzdősportok  Világjátékaira  való  felkészülés  szakmai  feladatainak  ellátása,  valamint  a 
részvétellel kapcsolatos költségei; 
d)  a  versenysport  fejlesztésének  feladatai,  különösen  a  sportági  stratégiai  fejlesztési 
koncepciók  (ideértve  az  utánpótlás‐fejlesztési  koncepciókat  is) megvalósítása,  a  korábban 
felmerült, ki nem egyenlített tartozásállomány kezelése; 
e)  az  olimpiai  központok  működtetését  és  fejlesztését  végző  szervezet  útján  a  Magyar 
Paralimpiai Bizottságnak  (a továbbiakban: MPB) és az országos sportági szakszövetségnek  ‐ 
az  olimpiai  központokról  szóló  jogszabályban  meghatározott  ‐  olimpiai  központban  való 
edzőtáborozása és versenyrendezése; 
f) a Gerevich Aladár‐sportösztöndíj folyósítása; 
g) a II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokra történő felkészülés és kvalifikáció; 
h) a téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvétel; 
i) az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF) történő részvétel. 
 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása       2 664,9 

Olimpiai felkészülés szakmai támogatása (csak olimpiai sportágak)     1 626,9 
[benne: ‐ öttusa ló vásárlás és lótartás 15,0 MFt,  
‐ Szocsi felkészülés és kvalifikáció 40,0 MFt,  
‐ II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékok felkészülés  
  és kvalifikáció 40,0 MFt, doppingellenes tevékenységhez 4,2 MFt] 
2013 EYOF részvétel (téli ‐ nyári)  44,202 
2013 AYOF részvétel  21,35 
Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek  
működési és szakmai támogatása 
(olimpiai és nem olimpiai sportágak összesen)  475,0 
SPORTACCORD világjátékokra való felkészülés támogatása  17,50 
SPORTACCORD világjátékokon való részvétel támogatása  53,948 
KÜZDŐSPORTOK világjátékán való felkészülés támogatása  5,0 
KÜZDŐSPORTOK világjátékán való részvétel támogatása  15,0 
Gerevich Aladár ‐ sportösztöndíj támogatása   120,0 
Ellenőrzés, tanácsadás  3,0 
Fogyatékos sportágfejlesztés  70,0 
Kerékpár sportok támogatása[1134/2013.(III.14.) Korm. hat.]  60,0 
2012. évről áthúzódó támogatás (MVSZ, Dunaújváros) felhasználása      150,0 
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Szöveges kiegészítés: 
Az  olimpiai  felkészülés  szakmai  támogatása  soron  1626,9  mFt.  támogatási  összeg 
megtervezése  érdekében  egyeztetésre  került  sor  az  országos  olimpiai  sportági 
szakszövetségekkel  és  sportági  szövetségekkel,  amelyek  tájékoztatást  adtak  a  2013.  évi 
kvalifikációs versenyekről és a közvetlen felkészülés 2013. évben tervezett költségvetéséről, 
illetve  az  ahhoz  kapcsolódó  támogatási  igényeikről.  A  beérkezett  igények  összegzése, 
értékelése  alapján  készült  el  a mellékletben  szereplő,  sportágankénti  támogatási  javaslat. 
(lsd. 2. számú melléklet) 
Szintén az olimpiai felkészülés szakmai támogatása soron belül került megtervezésre a 2014‐
ben  megrendezésre  kerülő  II.  Nyári  Ifjúsági  Olimpiai  Játékokra  való  felkészüléshez  és  a 
kvalifikációs kiadásokhoz szükséges források biztosítása 40 mFt. előirányzattal. Ez az összeg 
megegyezik a 2009‐ben rendelkezésre álló forrással, ami az érintett korosztályt  is magában 
foglaló Héraklész  Program  lehetőségeivel  összehangolva  elegendő  nagyságrendet  jelent  a 
feladat finanszírozására.  
 
2013. évi téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvétel 44,202 mFt. 
összeggel  került  tervezésre.  A  téli  EYOF‐ot  Románia  rendezte  Brassó  városában  ez  év 
januárjában, a nyári EYOF‐nak pedig júliusban Hollandia, Utrecht ad otthont.  
 
2013. évi Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF) való részvétel 
A MOB és az Ausztrál Olimpiai Bizottság 2012‐ben aláírt együttműködéséi megállapodásának 
eredményeképpen  az  AYOF  programján  szereplő  sportágakban  meghívást  kaptunk  a 
versenyen  való  részvételre,  amelynek  teljes  részvételi  költségét  az  Ausztrál  Olimpiai 
Bizottság biztosította. Az ezen a  soron  tervezett 21,35 mFt. a magyar  csapat kiutazásának 
költségét (repülőjegy) biztosítja. 
 
Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek működési és szakmai támogatása 
(olimpiai és nem olimpiai sportágak összesen) 
Az  ezen  a  soron  tervezett  475,0 mFt  az  országos  sportági  szakszövetségekkel  és  sportági 
szövetségek  szakmai  programjai  és  feladatai  megvalósításával  összefüggő  működési 
költségeinek  finanszírozását  biztosítja,  amely  a  szövetségek  Sporttörvényben  és  az 
alapszabályukban  meghatározott  feladatokra  fordítható.  A  támogatási  összeg  25 
százalékának  felosztása  a  Rendelet  5.  számú  mellékletében  meghatározott  pontérték‐
táblázat  alapján  kiszámított  eredményességi  pontszám  alapján  történik,  75  százalékának 
felosztása  pedig  a  Rendelet  38.  §  (5)  b)  pontjában  felsorolt  szempontok  alapján  kerül 
meghatározásra. (lsd. 3. számú melléklet) 
 
A  Nemzetközi  Világjátékok  Szövetségének  (SPORTACCORD)  IWGA  Világjátékaira  és  a 
Küzdősportok Világjátékaira való felkészülés és részvétel támogatására jelen pillanatban 17,5 
mFt‐ot, a részvétel támogatására pedig 53,948 mFt‐ot lehet tervezni.  
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A MOB elnökségének 2013. február 21. napján hozott 1/2013/Elnökségi határozata szerint: A 
MOB  Elnöksége  egyhangúlag  elfogadta  a MOB  2013.  évi  költségvetésének  keretszámait, 
azzal  hogy  a  Sportaccord  Világjátékokra  elkülönített  140  MFt  támogatásból  70  MFt  a 
fogyatékosok versenysportjára, 70 MFt pedig a nem olimpiai sportágak támogatására kerül 
átcsoportosításra  abban  az  esetben,  ha  júniusban  biztosítva  lesz  a  16  kiemelt  sportág 
rendkívüli támogatása 2020‐ig, valamint, ha a Világjátékokra további állami támogatás kerül 
biztosításra. 
A MOB Elnökségének határozata alapján a MOB megkereste az EMMI Sportért és Ifjúságért 
Felelős  Államtitkárságát,  hogy  a  nem  olimpiai  sportágak  részére  kifejezetten  a 
SPORTACCORD világjátékokra való  felkészülés  támogatására 70 mFt  forrást  szíveskedjenek 
biztosítani. A MOB kérelmére írásbeli válasz még nem érkezett. Tehát jelenleg 70 mFt költség 
igényre nem áll rendelkezésre fedezet a MOB költségvetésében.  
 
A  fogyatékos  sportágfejlesztés  keretén  belül  az  MHSZ/Siketlimpián  való  részvétel,  az 
MSOSZ/Speciális  Olimpián  való  részvétel  és  az MSZSZ/Szervátültetettek  Világjátékán  való 
részvétel finanszírozására 70 mFt többletigényt jelzett a MOB az EMMI Sportért és Ifjúságért 
Felelős  Államtitkársága  felé.  A MOB  kérelmére  írásbeli  válasz  még  nem  érkezett.  Tehát 
jelenleg a 70 mFt igényre nem áll rendelkezésre fedezet a MOB költségvetésében. 
 
Kerékpár  sportok  támogatására  az  egyes  2013.  évi  hazai  rendezésű  sportesemények, 
valamint  kiemelt  sportszövetségek  szakmai  többletfeladatainak  a  rendkívüli  kormányzati 
intézkedésekre  szolgáló  tartalékból  történő  támogatásáról  szóló  1134/2013.(III.14.) 
kormányhatározat  a Magyar  Kerékpársportok  Szövetségének  szakmai  többletfeladatainak 
támogatására 60,0 mFt  támogatás nyújtásáról határozott, amelynek  folyósítása a MOB‐on 
keresztül történik. 
 
A 2013. évi állami támogatást (2 404,9 mFt) ezen a soron a 2012. évről áthúzódó támogatás 
és a marketing bevételek egészítik ki, összesen 260,0 mFt összegben. 
 
 
II. Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése   2 417,332 mFt 
 
A  Rendelet  39.  §‐ában  foglaltak  szerint  a  sporteredmények,  sportszakmai  tevékenység 
anyagi  elismerése  előirányzatból  a  következő  sportszakmai  feladatok  megvalósításához 
nyújtható támogatás: 
 
a) a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítása, 
b) az olimpiai járadék folyósítása, 
c) nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedő 
sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági 
alapon történő költségvetési támogatása, 
d) a Gerevich Aladár‐sportösztöndíj rendszer működtetése, 
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e) eredményességi támogatás. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
 
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése  2 417,332 
 

Olimpiai járadék  1 322,5 
Nemzet Sportolója elismerés  72,0 
Idős sportolók szociális támogatása  18,0 
Ezüstgerely‐pályázat támogatása  10,0 
Gerevich Aladár egységes sportösztöndíj rendszer  973,932 

  2012. évről áthúzódó támogatás (olimpiai jutalom és járadék)   20,9 
 
Szöveges kiegészítés: 
Az olimpiai járadékot illetően elmúlt év végén a MOB jelezte az EMMI Sportért és Ifjúságért 
Felelős Államtitkársága  felé, hogy a  sportról  szóló 2004. évi  I.  törvény 2012.  január 1‐jétől 
hatályos  módosítása  által  a  járadékra  jogosultság  kezdő  időpontjának  változása,  az 
érdemtelenség  körének  szűkítése,  a  várható  2013.  évi  új  igénybejelentések  teljesítése, 
valamint a bérből és fizetésből élők előző évi ‐ a Központi Statisztikai Hivatal által számított ‐ 
országos  szintű  bruttó  nominál  átlagkeresetének  várható  emelkedése miatt  egyértelműen 
megállapítható,  hogy  a  2013.  évi  költségvetésben  előirányzott  összeg  nem  fedezi  annak 
2013.  évben  jelentkező  forrásigényét.  Az  olimpiai  járadék  folyósítását  és  mértékét  a 
Sporttörvény  írja elő, ezért a 2013. évi sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi 
elismerése soron a tervezett támogatás összegének emelése válik szükségessé az év során. 
 
A Mező Ferenc Sportbizottság Ezüstgerely Albizottsága foglalkozik a minden második évben 
kiírásra kerülő Ezüstgerely pályázat 2013. évi előkészületeivel. A Mező Ferenc Sportbizottság 
az Ezüstgerely‐pályázat megvalósulása érdekében kezdeményezte a 2013. évben a pályázat 
10 millió  forinttal  történő  támogatásának  biztosítását.  A  pályázat  célja,  hogy  a művészek 
bemutassák a mozgás  szépségét, a  sport  lényegét  jelentő küzdelmet, kitartást, a Fair Play 
eszméjét, sportolók teljesítményét a nagyközönségnek. 
 
A 2013. évi állami támogatást (2 354,5 mFt) ezen a soron a 2012. évről áthúzódó támogatás, 
valamint a TAO‐val kapcsolatos bevételek egészítik ki összesen 62,832 mFt összegben. 
 
III. Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai   183,5 mFt 
 
A Rendelet 43. §‐ában foglaltak szerint a doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 
előirányzat  terhére  a  nemzeti  doppingellenes  szervezet  (HUNADO)  által  ellátott 
doppingellenes feladatainak megvalósítása támogatható. 
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Számszaki felosztási javaslat: 
 
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai  183,5 mFt 

MACS megbízása, doppingellenőrzés, doppingellenes feladatok  183,5 
 
Szöveges kiegészítés: 
A  doppingellenes  tevékenység  2013.  évi  sportszakmai  feladatainak  finanszírozását  a 
költségvetésben szereplő 183, 5 mFt nem fedezi. A feladat ellátására a HUNADO‐val kötött 
szerződés  szerint  a HUNADO  jogosult  a megbízási  díj  éves  inflációs  rátával  (3,6 %)  növelt 
összegére. Az erről a  sorról hiányzó összeg a  versenysport és olimpiai  felkészülés  szakmai 
támogatása sorról kerül pótlásra 4,2 mFt összeggel. 
 
 
IV. Utánpótlás‐nevelési feladatok     1 517,019 mFt 
 
A Rendelet 44. §‐a alapján az utánpótlás‐nevelési feladatok előirányzat terhére támogatható 
a  Heraklész  Program  és  a  Sport  XXI.  Program megvalósítása,  a  sportiskolák  és  az  egyéb 
utánpótlás‐nevelési feladatok ellátása. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
Utánpótlás‐nevelési feladatok  1 517,019 mFt 

Héraklész Bajnok és Csillag Program  550,1 
Sport XXI. Program  530,0 
Sportiskolai Program  232,5 
Olimpiai Reménységek Versenye Program  20,0 
MOB UP neveléssel összefüggő kiadásai   164,039 
Egyedi (SIOSZ)  5,0 

  2012. évről áthúzódó támogatás  15,380 
 
A 2013‐ban a Héraklész Programban a sportágankénti szakmai támogatás a 2012. évi szinttel 
azonos  mértékben  került  megtervezésre.  A  TAO‐ban  érintett  látvány‐csapatsportágak 
utánpótlás‐nevelési  programjai  állami  támogatásainak  egy  része  már  2012‐ben 
átcsoportosításra  került  más  sportágak  utánpótlás‐nevelési  feladatainak  támogatására, 
amelynek összege 2013‐ban növekedni fog az érintett ‐  jégkorong, kézilabda, kosárlabda és 
vízilabda ‐ sportágak tekintetében. 
Az  idei évben a várható 15 milliárd  forint rendkívüli sport támogatás megjelenése azonban 
előreláthatóan  jelentős mértékben  bővíti  a  programokban  szereplő  sportágak  utánpótlás‐
nevelésre  fordítható költségvetési kondícióit. Ebből  fakadóan  jelenleg kizárólag a TAO‐ban 
nem  érintett  sportágak  támogatására  készült  javaslat.  A  javaslat  kialakításánál  kiinduló 
pontként a 2012. évi átcsoportosítás előtti bázist vettük figyelembe. A Héraklész Programban 
ehhez viszonyítva két olyan sportág esetében kisebb mértékű emelést javaslunk (súlyemelés, 
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triatlon 2‐2 mFt), amelyek sem a TAO‐ban, sem pedig a rendkívüli támogatásban részesülő 
16 sportág között sem szerepelnek. (lsd. 4. számú melléklet) 
 
A  2013.  évi  állami  támogatást  (1 487,605  mFt)  ezen  a  soron  a  2012.  évről  áthúzódó 
támogatás,  valamint  a  TAO‐val  kapcsolatos  támogatás  és  egyéb  bevételek  egészítik  ki 
összesen 29,414 mFt összegben. 
 
 
V. Fogyatékosok sportjának támogatása  280,8 mFt 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
Fogyatékosok sportjának támogatása   280,8 

MPB és tagszervezetei  230,0 
FODISZ, MSOSZ (spec. Szöv), MSZSSZ (szervátültetettek szöv) 
Fogyatékosok sportjának támogatása  50,0 
2012. évről áthúzódó támogatás    0,8 
 

A  fogyatékosok  sportjának  támogatására  biztosított  280,0  mFt.  támogatási  összeg 
felosztására a Fogyatékosok sportjáért felelős Szakmai Tagozat tett javaslatot. (lsd. 5. számú 
táblázat) 
 
Az  egyes  2013.  évi  hazai  rendezésű  sportesemények,  valamint  kiemelt  sportszövetségek 
szakmai  többletfeladatainak  a  rendkívüli  kormányzati  intézkedésekre  szolgáló  tartalékból 
történő  támogatásáról  szóló  1134/2013.(III.14.)  kormányhatározat  a  fogyatékosok 
sportjának támogatására 50,0 mFt támogatás nyújtásáról határozott, amelynek folyósítása a 
MOB‐on keresztül történik. 
 
A  2013.  évi  állami  támogatást  (280 mFt)  a  2012.  évről  áthúzódó  támogatás  egészíti  ki, 
összesen 0,8 mFt összegben. 
 
 
VI. Szabadidősport támogatása   288,790 mFt 
 
A Rendelet 52. §‐ alapján a szabadidősport támogatása előirányzat terhére támogathatók: 
 
a) a kiemelkedő szabadidősport rendezvények, 
b) a nők és családok szabadidősportjának fejlesztése, 
c) a hátrányos helyzetűek és a fogyatékos személyek szabadidős sporttevékenysége, 
d) az idősek szabadidősportja, 
e) a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások, 
f)  a  szabadidősport  területén működő  országos  sportszövetségek  szakmai  programjait  és 
feladatai, valamint az ezek megvalósításával összefüggő működési költségei, 
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g) szabadidősport programok céljára is szolgáló létesítmények működése, igénybevétele, 
h)  szabadidősport  céljára  szolgáló  sporttelepek,  sportpályák  építése,  fejlesztése, 
korszerűsítése, felújítása, 
i)  egyéb,  az  egészséges  életmód  terjesztésével,  a  szabadidősport,  az  iskolai,  diák‐  és 
felsőoktatási szabadidősport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátása, 
j) a szabadidősport  területén működő szakemberek képzését szolgáló  jegyzetek elkészítése 
és kiadása, továbbá a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelő lapjainak kidolgozása 
és expediálása, 
k) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények 
és  a  mellettük  működő  sportegyesületek  műhelyeinek  szabadidősporttal  kapcsolatos 
tevékenysége, 
l) a munkahelyi sport fejlesztése, 
m) a hagyományos magyar sportok, 
n) a 2015. évi, Budapesten megrendezendő TAFISA (Trim and Fitness International Sport for 
All Association) Világkongresszus előkészítése. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
Szabadidősport támogatása   288,790 

Szabadidősport programok, pályázatok támogatása felnőtt,  
fogyatékos, iskolai, diák és felsőoktatás, nők, családok,  
hátrányos helyzetűek, idősek, stb. (sport for all).  
Kiemelt jelentőségű szabadidősport események  
megrendezésének támogatása,  
helyi jelentőségű szabadidős sporttevékenység támogatása  261,5 
 
Magyar Szabadidősport Szövetség  4,5 
2012. évről áthúzódó támogatás  22,790 

 
Szöveges kiegészítés: 
 
A  költségvetési  törvény  a  szabadidősport  támogatására 372,0 mFt.  támogatást biztosított, 
azonban  a  372,0  mFt  előirányzatból  261,5  mFt  felosztására  tehetett  javaslatot  a 
Szabadidősportért  felelős  Szakmai  Tagozat.  (lsd. 3.  számú melléklet) A  további  106,0 mFT 
előirányzatra az EMMI Sportért és  Ifjúságért Felelős Államtitkársága köt szerződést. Ezen a 
soron  további 4,5 mFt  támogatásban  részesül a Magyar Szabadidősport Szövetség szakmai 
többletfeladatainak ellátására. 
A  2013.  évi  állami  támogatást  (266,0 mFt)  a  2012.  évről  áthúzódó  támogatás  egészíti  ki, 
összesen 22,79 mFt összegben. 
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VII. Diák‐ és hallgatói sport támogatása  505,740 mFT 
 
A  Rendelet  53.  §‐  alapján  a  diák‐  és  hallgatói  sport  támogatása  előirányzat  terhére 
támogathatók a következő feladatokat: 
 
a) a diáksport rendezvények, diák szabadidősport‐rendezvények, programok, 
b) a diákolimpiai versenyrendszer, 
c) a diák önkéntesek képzési rendszere, 
d)  a  Magyar  Diáksport  Szövetség  által  delegált  iskolai  csapatok,  versenyzők  és  nemzeti 
válogatott részvétele a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein, 
e)  a  felsőoktatási  intézményekben  tanulók  országos  bajnoksága,  hallgatói  szabadidősport 
rendezvények, valamint a Magyarországon megrendezésre kerülő egyetemi világ‐ és Európa‐
bajnokságok, 
f) a felsőoktatási intézmények mellett működő sportegyesületek műhelyei, 
g) a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott 
részvétele  a  külföldön  megrendezendő  2013.  évi  főiskolai  világbajnokságokon  és 
Universiadékon, 
h) a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatása, 
az iskolai testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvései, pályázatai, 
i) a testkultúrával kapcsolatos felsőoktatási képzésben részt vevő felsőoktatási intézmények, 
j)  a Magyar Diáksport  Szövetség,  valamint  a Magyar Egyetemi és  Főiskolai  Sportszövetség 
szakmai  programjai  és  feladatai,  továbbá  az  ezek megvalósításával  összefüggő működési 
költségei, 
k)  a  sportszakmai  képesítések modul  rendszerű  szakmai  és  vizsgakövetelményein  alapuló 
kerettantervei, oktatási  segédletei,  valamint  a  szakmai  vizsga  szóbeli és  írásbeli  tételeinek 
kidolgozása és kiadása, 
l)  a  Semmelweis  Egyetem  Testnevelési  és  Sporttudományi  Kara  szakmai  feladatainak  és 
szabadidős sportprogramjainak megvalósítása, 
m) az iskolai, diák‐ és felsőoktatási sporttal összefüggő szakmai feladatok ellátása, 
n) az iskolai, diák‐ és felsőoktatási sport népszerűsítésével összefüggő feladatok. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
 
Diák‐ és hallgatói sport támogatása  505,740 
  Magyar Egyetemi‐Főiskolai Sportszövetség  120,6 
  Közép‐Magyarországi egyetemi sportfejlesztés (TÁMOP kiváltás)   44,5 
  Universiade (téli ‐ nyári)   20,0 
  Magyar Diáksport Szövetség – Diákolimpia   166,6 
  MDSZ/Megyei diákolimpiák   80,0 
  MDSZ/Felekezeti diáksport szövetségek (SZODSE)   5,7 
  MDSZ/Felekezeti diáksport szövetségek (KIDS)   5,7 
  MDSZ/Felekezeti diáksport szövetségek (RIDISZ)   0,6 
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  Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesületének támogatása  6,0 
  Testkulturális Felsőoktatási Intézmények szakmai programjának  
  támogatása (7 főiskolai sportegyesület)   14,0 
  Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete (TFSE)   15,0 
  Semmelweis Egyetem ‐ Testnevelési és Sporttudományi Kar   15,0 
  Sportkutatások a köz ‐ és felsőoktatásban   8,0 
  2012. évről áthúzódó támogatás  4,040 
 
Szöveges kiegészítés: 
 
A  diák‐  és  hallgatói  sport  támogatására  biztosított  505,740  mFt.  támogatási  összeg 
felosztására  a Diák‐  és  főiskolai‐egyetemi  sportért  felelős  Szakmai  Tagozat  tett  javaslatot. 
(lsd. 3. számú melléklet) 
A 2013. évi állami támogatást (501,7 mFt) a 2012. évről áthúzódó támogatás egészíti ki, 
összesen 4,04 mFt összegben. 
 
VIII. Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és projektjei 37,2 mFt 
 
A Rendelet 55. §‐ alapján a stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és 
projektjei előirányzat terhére támogathatók a következő feladatok: 
 
a) a Magyar Sporttudományi Társaság sporttudománnyal kapcsolatos szakmai programjainak 
megvalósításával összefüggő feladatok ellátása, 
b) a Magyar Edzők Társasága szakmai programjainak megvalósításával összefüggő feladatok 
ellátása. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
 
Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működése és projektjei  37,2 
  Magyar Edzők Társasága (MET)  6,9 
  Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT)  30,3 
 
IX.  Sportági  fejlesztési  koncepciók  megvalósításával  összefüggő  feladatok  támogatása, 
valamint sportszövetségek adósságrendezése (adósságkonszolidáció)  480,0 mFt 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
 
Adósságkonszolidáció  480,0 mFt 
  Meghatározott országos sportági szakszövetségek  
  adósságkonszolidációjának 
  felmérésével összefüggő feladatok  40,018 
  Meghatározott országos sportági szakszövetségek adósságrendezése  439,982 
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A  Kormány  célul  tűzte  ki,  hogy  a  sportszövetségek  által  felhalmozott  adósságállomány 
problémáját  rendezze  annak  érdekében,  hogy  a  sportszövetségek  sikeres  működéséhez, 
szakmai  feladatainak ellátásához minden  feltétel adott  legyen és a  szükséges állami  forrás 
rendelkezésre állhasson. 

Fentiek  érdekében  a  Kormány  1133/2013.  (III.  14.)  határozatával  a  kiemelt  sportágak 
adósságkonszolidációjának  támogatására  480,0  millió  forint  egyszeri  átcsoportosítását 
rendelte el sportszövetségek adósságrendezése céljából. 

A  Magyar  Olimpiai  Bizottság  a  Kormányhatározatban  foglaltak  szerint  az 
adósságkonszolidációs támogatás biztosításában és ellenőrzésében közreműködik. 

 
X., XI., XII., XIII., XIV., XV., XVI., XVII., XVIII., XIX. sorok  1 125,273 mFt 
Sport társadalmi, civil és non‐profit szervezetek 
Magyar Olimpia Bizottság működési támogatása 
A  Rendelet  60.  §‐  alapján  a Magyar  Olimpiai  Bizottság  előirányzat  terhére  költségvetési 
támogatásban részesül a MOB 

a) a MOB, 
b) az MPB, 
c) a FODISZ megyei tagszervezetei, 
d) a budapesti székhelyű nemzetközi sportszövetségek, szervezetek 

szakmai  programjaihoz  és  feladataihoz,  valamint  az  ezek  megvalósításával  összefüggő 
működési költségeihez. 
 
Számszaki felosztási javaslat: 
 
MOB Iroda működési kiadásai                                                                                              838,589 
Marketing feladatokkal kapcsolatos költségek  22,6 
Sportkiadványok költségei  18,0 
Marketingkommunikációs és média tevékenység költségei  23,360 
Sportszakmai konferenciák költségei  59,3 
Személyi jellegű ráfordítások   304,068 
Járulékok, közterhek költsége  81,599 
Szellemi tevék. költségei (szakértői, könyvvizsgálói tev. stb) kiadások  8,0 
Székház bérleti díjak   129,500 
Működési kiadások, szolgáltatások, beszerzések költségei   157,962 
Eszközbeszerzés  18,2 
2017. évi Győri EYOF pályázat  6,0 
Nemzetközi sportdiplomáciai tevékenység költségei  10,0 
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Magyar Olimpiai Akadémia  17,182 
Személyi jellegű ráfordítások   5,153 
Járulékok, közterhek költsége  1,389 
Működési költség  10,640 
 
Nemzetközi Súlyemelő Szövetség  43,147 
Személyi jellegű ráfordítások   33,950 
Járulékok, közterhek költsége  9,197 
 
MOB Fair Play és a Nemzetközi Fair Play Bizottság kiadásai  10,0 
Személyi jellegű ráfordítások   0,4 
Járulékok, közterhek költsége  0,2 
Működési költség  4,4 
Támogatás  5,0 
 
Magyar Paralimpiai Bizottság működési támogatása  17,0 
FODISZ működési kiadások támogatása  10,0 
 
Olimpiai felkészülés sportszakmai támogatás (MOB)  60,0 
Az olimpiai mozgalommal együttműködő szervezetek támogatása  15,0 
(Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja 6 mFt; Halhatatlan magyar Sportolók Egyesülete 2 mFt; 
TF Alapítvány 2 mFt; Magyar Edzők Társasága 2 mFt; Sportjus 1 mFt; 
Magyar Sportújságírók Szövetsége 2 mFt) 
Életút program  20,0 
Támogatások sportszövetségek részére, szponzorok által meghatározva  15,0 
Rendkívüli támogatások elnökségi döntések alapján  10,0 
 
MOB bizottságok kiadásai  8,0 
NOB egyéni sportolói ösztöndíj Szocsi 2014.  41,355 
Tartalékképzés  80,0 
 
Szöveges kiegészítés: 
 
A MOB működési kiadásait a részére állami forrásból biztosított 450,0 mFt nem fedezi. Ezen 
összegen felüli kiadásait saját, egyéb bevételekből kell finanszíroznia.  
 
Az állami forrásból finanszírozott működési kiadások döntően a MOB Iroda elhelyezésével, a 
foglalkoztatottak  személyi  jellegű  kifizetéseivel,  a  működéshez  szükséges  üzemeltetési, 
fenntartási,  irodai  költségekkel  kapcsolatban  merülnek  fel.  Ezen  a  soron  került 
megtervezésre  továbbá  a Magyar Olimpiai Akadémia,  a  Fair  Play  Bizottság,  a Nemzetközi 
Súlyemelő  Szövetség,  illetve  a  Magyar  Paralimpiai  Bizottság  és  a  FODISZ  működési 
támogatása is. 
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A TAO‐val kapcsolatos bevételek fedezik a látvány‐csapatsport támogatással, sportfejlesztési 
programmal  összefüggő  személyi  jellegű  kiadásoknak,  valamint  sportszakmai  konferenciák 
költségeinek meghatározott mértékű ráfordításait (123,6 mFt). 
 
A  Nemzetközi  szervezetektől  (Nemzetközi  Olimpiai  Bizottság,  Európai  Olimpiai  Bizottság) 
kapott támogatásokból (147,4 mFt) az olimpiai mozgalom részesül támogatásban, amely az 
olimpiai  mozgalommal  összefüggő  nemzetközi  sportdiplomáciai  feladatokkal  összefüggő 
költségekre,  NOB  ösztöndíjra,  a  2017‐es  győri  EYOF  pályázat  kiadásaira,  valamint  a MOB 
Iroda működési kiadásaira fordítható.  
 
A  MOB  támogatói  az  olimpiai  mozgalomhoz  kapcsolódó  feladatokat  finanszírozzák,  a 
közvetlen  olimpiai  felkészülésen  kívül  az  ezzel  összefüggő  marketing, 
marketingkommunikációs  tevékenység,  az  olimpiai mozgalomhoz  közvetetten  kapcsolódó 
kiadások forrását (206,5 mFt) is biztosítják. 
 
Az  egyéb  bevételek  között  a  Nemzetközi  Súlyemelő  Szövetség  az  általuk  ellátott 
feladatokhoz  foglalkoztatottakkal  összefüggésben  felmerült  személyi  jellegű  ráfordítások 
állam  által  nem  finanszírozott  fedezetét  biztosítja  (28,1  mFt).  A  pénzügyi  műveletek 
bevételei  (35,0  mFt)  elsősorban  a  banki  költségeket,  árfolyamveszteségeket  fedezik.  A 
közhasznú  tevékenység  bevételeként  (19,0  mFt)  döntően  a  versenyengedélyekkel 
kapcsolatos  regisztrációs díjbevétel  jelenik meg, mely a kártyakibocsátási,  illetve biztosítási 
költségek fedezetéül szolgál. Az előző évi maradványból 35,7 mFt felhasználást a működési 
feladatokhoz tartozó kiadások áthúzódó teljesítésére fordítunk. 
 
A Közgyűlés döntése alapján a biztonságos működési feltételek fenntartása érdekében 80,0 
mFt tartalékot képzünk.  
 
 
 
Budapest, 2013. május 24. 


