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I. A MOB SPORTIGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 

 

1. OLIMPIAI VERSENYSPORT OSZTÁLY 

 

1.1. Kiemelt Sportágfejlesztés (KSF) 

A Magyar Kormány sportpolitikájának fontos eleme az egyes kiemelt sportágak fejlesztése. A 
elképzelések megvalósításában történő kormányzati szerepvállalásról 2012. október 25-én, valamint a 
2013. február 20. és 25. napján lefolytatott egyeztetések alapján döntött a Kormány. Az egyes kiemelt 
sportágak fejlesztési feladataival összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1145/2013. (III. 21.) 
Kormány rendelet kijelölte a kiemelt sportfejlesztéssel összefüggő feladatokat és azok felelőseit.  
A Kormányhatározatban meghatározott feladatok végrehajtására az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága kezdeményezésére a Minisztérium, a 
MOB és a Nemzeti Sportközpontok részvételével Munkacsoport alakult, mely kidolgozta a sportági 
fejlesztési koncepciók elvárt tartalmát, egyeztetést folytatott a kiemelt sportágak szövetségeivel. A 
benyújtott koncepciók alapján a Munkacsoport további egyeztetéseket folytatott az érintett 
szövetségekkel, valamint felkérte azokat a projekt-szemléletű fejlesztési irányok kialakítására.  
Az egyes kiemelt sportágak a következők: asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, dzsúdó, kajak-kenu, 
kerékpár, korcsolya, ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás. 
 
A versenysport, élsport szakmai és működési feladatainak támogatása összesen 1.436,485 millió forint, 
mely összeg nem tartalmazza a feladathoz kapcsolódó felzárkóztatási keretből történő támogatásokat 
(300 millió forint 
 
Az utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatainak támogatása összesen 1.024,128 millió forint.  
 
Az egyesületek, akadémiák, műhelyek támogatásával összefüggő feladatok támogatása összesen 
990,028 millió forint.  
 

1.2. Kiemelt Edzői státusz (felnőtt és utánpótlás korosztályban) megteremtése 

A sportszakemberek presztízse, megítélése, szakmai elismerése romlott az elmúlt évtizedekben. A 
Kiemelt Edző státus megteremtése történelmi jelentőségű a magyar sportban. Az állami támogatásból, a 
Magyar Olimpiai Bizottság által foglalkoztatott edzői rendszer bevezetése kiemelt feladat, melynek 
segítségével megvalósítható a legeredményesebb, legtehetségesebb edzők pályán tartása, 
továbbképzése, magyarországi foglalkoztatása, illetve munkavégzésük egységes 
követelményrendszerének kialakítása.  
A Kiemelt Edző státusz bevezetésének pozitív hatásai között kell említeni, hogy az újonnan létrehozandó 
státuszok által az utánpótlás-nevelés területén is lehetőség nyílik szabályozott, áttekinthető, biztos 
finanszírozási háttérrel rendelkező edzői álláshelyek fenntartására. 
A Kiemelt Edző státuszhoz kapcsolódó edzőkategóriák kialakítása során az alábbi alapelvek kerültek 
rögzítésre:  

- az elért eredmények számításának időszaka: 2009. január 1. – 2012. december 31, 
- az eredmények értékelésének tekintetében az alábbi világesemények kerülnek 

figyelembevételre: Olimpia, világbajnokság, Európa-bajnokság, Ifjúsági Olimpia, illetve a sportág 
felnőtt alatti első utánpótlás korosztályának világ- és Európa-bajnoksága, 

- az edzőkhöz kapcsolódó eredményt elérő sportoló 2013. január 1-től is válogatott kerettag, 
valamint magyar színekben vesz részt a világversenyeken, 
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- státuszt kizárólag azok a válogatott sportolókkal foglalkozó edzők kaphatnak, akik az adott 
sportágban legalább középfokú edzői végzettséggel rendelkeznek, 

- külföldi állampolgárságú edző is státuszba kerülhet, ha mellékeli a sportszervezetével, 
szövetségével kötött munkavégzésre irányuló szerződést, az edzői végzettséget igazoló okirat 
honosított példányának másolatát, a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására 
alkalmas okirat másolatát, valamint annak igazolását, hogy magyar bankszámlával rendelkezik. 
Rendelkeznie kell továbbá a magyar hatóságok által kiadott adóazonosító jellel, TAJ-kártyával, 
tartózkodási engedéllyel, amely legalább a munkavégzésre irányuló szerződés időtartamával 
megegyező. 

 
A fenti elvek alapján kialakított edzői kategóriák: 

I. Olimpián 1-3. helyezést elért sportoló edzője, 
II. Olimpián 4-6. helyezést, Világbajnokságon 1-3. helyezést elért sportoló edzője, 
III. világbajnokságon 4-6., Európa-bajnokságon 1. helyezést, legmagasabb utánpótlás 

kategóriájú világbajnokságon és Európa-bajnokságon 1. helyezést elért sportoló edzője, 
IV. a vizsgált időszak előtt eredménnyel rendelkező edző, akinek jelenleg is van olimpiai 

kerettag tanítványa. 
 
Azoknál a szakszövetségeknél, melyek nem rendelkeznek a fentebb meghatározott eredményekkel, és 
nincs olyan edzőjük, aki megfelelne a fenti kritériumoknak, de a sportág kivívta részvételét a 2012. 
Londoni Olimpiai Játékokra, a sportág fejlesztése érdekében 1-2 fő IV. kategóriájú edzői státusz 
alakítható ki. 
A Kiemelt Edzők foglalkoztatása feladatainak támogatási igénye összesen (2013. szeptember 1. – 2014. 
január 31.) 666,902 millió forint, mely összeg nem tartalmazza a feladathoz kapcsolódóan az egyéb 
sportágakban történő Kiemelt Edzők foglalkoztatásának költségeit (88,605 millió forint).  
 

1.3. Sportlétesítmény-fejlesztés feladatai 

Figyelembe véve az országos sportági szakszövetségekkel történt egyeztetéseket, továbbra is 
prioritásként javasolt kezelni a 38/2004 (III.12.) Kormányrendeletben nevesített olimpiai központok 
fejlesztését és hatékony üzemeltetését. Ezek a létesítmények kiemelt fontosságúak az olimpiai 
felkészülés, a különböző szintű válogatottak felkészülésének tekintetében.  
A sportlétesítmény- fejlesztés feladatainak támogatási igénye összesen 4.277,980 millió forint. 
 

1.4. Felzárkóztatási kerettel kapcsolatos feladatok 

Szükséges, hogy olyan sportágak is támogatásban részesüljenek (lovassport, sí, triatlon), amelyek az 
alábbi feltételek valamelyikének megfelelnek: 

 természetben űzhető, illetve életmód sportág, 

 a sportágban foglalkoztatott sportolói létszám, illetve bővítési lehetőségei alapján támogatásra 
érdemes, 

 a veszélyeztetett élethelyzetben lévő fiatalok számára alternatív mozgásformát kínáló sportág, 

 média érzékeny, az átlagosnál jobban szponzorálható sportág, 

 erős sportszakmai hagyományokkal, illetve háttérrel rendelkező sportág, 

 az olimpiai játékokra sportolókat kvalifikálni képes sportág. 
 
A felzárkóztatási keret összege 300 millió forint. 
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1.5. Az olimpiai tagozat 2013. évi egyéb tevékenysége 

 

 Valamennyi nyári olimpiai sportággal külön-külön konzultáltunk - a Sporttörvény által 
meghatározott 2013. június 15-ig beérkezett, 2014. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi 
tervekkel kapcsolatban 

 Értékeltük a sportágak eredményeit és kitűzött céljaik teljesítését, valamint megbeszéltük a 
felmerülő problémákat. 

 A téli olimpiai sportágakkal külön történt konzultáció három alkalommal, melynek 
középpontjában az olimpiai kvalifikáció megszerzése állt. 

 Közreműködtünk a 2013. Téli és Nyári EYOF csapat kijelölésében, valamint a kiutazó csapatok 
körüli sportszakmai feladatok megoldásában. 

 A 2014. évi támogatások elosztása előtt decemberben a 41 olimpiai sportág szövetségével, 
három-három alkalommal konzultáltunk, hogy számukra biztosított támogatás szinkronban 
legyen a célkitűzésekkel. 

 2013.07.19-i határidőre elkészítettük a 2012. évi Európa-bajnokságok és világbajnokságok 
eredményességi támogatására a MOB javaslatát, amely több mint 600 főt érintett 

 A Gerevich ösztöndíjakkal foglalkozó Szakmai Kollégium nyolc alkalommal ülésezett és 584 
versenyző, 489 sportszakember ösztöndíjára tett javaslatot az év során összesen 1 023 806 000 
Ft értékben 

 Megtörtént a KEP edzők kiválasztása és megkezdődött munkájuknak az ellenőrzése. 

 Rendszeresen látogattuk az olimpiai sportágak válogatott kereteinek edzéseit, edzőtáborait, 
hazai versenyeit, eseményeit 

 Nyilvántartottuk az olimpiai sportágak világversenyeken élért eredményeit 

 Szakmailag közreműködtünk az edzői továbbképzések és konferenciák szervezésében 

 A minisztériummal együttműködve előkészítettük, véleményeztük a kiemelt sportági projekteket, 
szerződések megkötését 

 Rendszeresen véleményezzük a kiemelt sportági projektek teljesítését és tanácsadással, 
konzultációkkal segítjük a szövetségek munkáját 

 Szakmailag segítettük a kiemelt sportágak auditálását 
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2. UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI OSZTÁLY 

A sporttörvény 2011. évi módosításának megfelelően 2012-től kezdődően az utánpótlás-nevelés 
irányítása is a MOB feladatai közé tartozik. 
A MOB feladatai között szerepel, hogy „irányítja, felügyeli és működteti a tehetséggondozó, 
élutánpótlás-nevelő programokat és a sportiskolai programot, együttműködik a programokban szereplő 
országos sportági szakszövetségekkel”. 
A tehetséggondozó, élutánpótlás-nevelő programok irányításán és felügyeletén belül a Magyar Olimpia 
Bizottság feladatkörébe tartozik a fejlesztési programok fedezetéül szolgáló állami sportcélú 
támogatások felhasználásáról szóló döntés és a támogatások folyósítása.  
A 2013. évre vonatkozó költségvetési törvény „Utánpótlás-nevelési feladatok” előirányzatával 
összhangban a MOB elnökségi ülése április 15-i, illetve a május 5-i ülésén az alábbiak szerint döntött a 
Héraklész és a Sport XXI. Programok sportági támogatásairól. 
 

Utánpótlás-nevelési programok sportági 
támogatása 2013. 

Sportágak Héraklész Sport XXI 

Asztalitenisz 18 000 000 12 000 000 

Atlétika 33 500 000 60 000 000 

Birkózás 42 000 000 30 000 000 

Evezés 23 500 000 18 000 000 

Judo 29 000 000 30 000 000 

Kajak-kenu 63 000 000 60 000 000 

Ökölvívás 25 000 000 25 000 000 

Öttusa 23 500 000 20 000 000 

Röplabda 24 000 000 35 000 000 

Sportlövészet 21 000 000 10 000 000 

Súlyemelés 20 000 000 10 000 000 

Tenisz 19 000 000 26 000 000 

Torna 22 500 000 20 000 000 

Triatlon 21 000 000 30 000 000 

Úszás 63 000 000 30 000 000 

Vívás 34 500 000 38 000 000 

Sakk 0 25 000 000 

Jégkorong 4 000 000 3 000 000 

Kézilabda 6 300 000 10 000 000 

Kosárlabda 5 700 000 9 000 000 

Vízilabda 5 900 000 7 000 000 

Összesen 504 400 000 508 000 000 

 
A TAO-ban érintett sportágak (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, vízilabda) költségvetése lényegesen 
mérsékeltebb a többi sportághoz viszonyítva.  
Ennek az az oka, hogy a TAO-ban érintett látvány-csapatsportágak utánpótlás-nevelési programjai állami 
támogatásainak egy részét átcsoportosítottuk más sportágak utánpótlás-nevelésének támogatására.  
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2.1. Héraklész Programok 

 A Héraklész Bajnok Program (továbbiakban: Bajnok Program) 2001-től sikeresen támogatja a 
legtehetségesebb 13-18 éves korú sportolók folyamatos felkészítését. A Bajnok Program jól definiálható 
szakmai feladata szerint a felnőtt kor küszöbére olyan versenyzőket kell felnevelnünk, akik elérik a 
korosztályos nemzetközi színvonalat. Ennek hiányában nem képzelhető el a felnőtt nemzetközi 
élmezőnyben való eredményes szereplés. Ezt a feladatot az egyéni sportteljesítmény növekedésének 
szenzitív időszakában, a 14-18 éves kor között lehet leghatékonyabban megvalósítani. Ennek elérése 
érdekében ebben a korosztályban kiemelt feladat a rendszeres, folyamatos képzést biztosító 
edzőtáborok és keretedzések biztosítása.  
A Bajnok Programból kikerülő sportolók további foglalkoztatását a Héraklész Csillag Program 
(továbbiakban: Csillag Program) biztosítja. A Csillag Programban 2006 januárjától olyan munkaformák 
jelentek meg, melyek legfeljebb 23 éves korig biztosítják a további rendszeres felkészítés, a nemzetközi 
versenyeztetés, de egyben a sportolói egzisztenciateremtés feltételeit is. 
A Csillag Program támogatási szerződés keretében a sportolók eredményes felkészítését szolgáló, a 
szövetségek, illetve a kijelölt szakemberek által fontosnak ítélt feladatokat, illetve szolgáltatásokat 
finanszírozhatja. A legtöbb sportágban (különösen az egyéni sportágakban) erősen differenciált, egyénre 
bontott programok és költségvetések készültek. A sportági szövetségi támogatásokat a legnagyobb 
arányban nemzetközi versenyeztetésre, edzőtáborozásra és központi edzésekre fordították. Ezen kívül 
többek között felszerelés, táplálék-kiegészítők, étkezés, különböző szakemberek időszakos díjazása (pl.: 
gyúró, orvos, pszichológus) is elszámolásra került. 
A programok működési elvei 

 A sportágak számára biztosított létszámok alapján, illetve az egyeztetett elvek (korosztály, 
eredményesség) figyelembe vételével a szakszövetségek választják ki a programban résztvevő 
sportolók és edzők személyét. 

 A szakszövetségek a központilag biztosított lehetőségekre építve éves (féléves), illetve a London 
Program esetében három éves sportági szakmai programokat, illetve értékeléseket készítenek. 

 A NSI egyrészt közvetlenül finanszírozza a sportágakat (edzőtáborok, központi edzések, edzői 
juttatások, tudományos és egészségügyi vizsgálatok, események egyedi elbírálású támogatása), 
másrészt a szövetségeknek támogatási szerződések elszámolása útján átadott pénzeszközökkel 
segíti az utánpótlás korú sportolók menedzselését. 

A programok támogatási területei 

 Főfoglalkozású és Gerevich ösztöndíjban részesülő sportágvezetők, illetve edzők foglalkoztatása 
(szövetségi utánpótlásedzők).  

 A központi felkészülés létesítmény-feltételeinek biztosítása. 

 Edzőtáborok, összetartások támogatása.   

 Tudományos háttér, rendszeres antropometriai, pszichológiai, pedagógiai, terhelés-diagnosztikai 
mérések biztosítása.  

 A sportegészségügyi ellátás.  

 Sporteszközök és felszerelések beszerzése. 

 Hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel. 

 A programban szereplő sportolókra vonatkozó valamennyi információt tartalmazó 
sportinformatikai rendszer létrehozása.  

A Héraklész Programok 2013. évi költségvetése 
A Héraklész Programokban szereplő húsz sportággal kötött támogatási szerződéseknek megfelelően az 
elszámolás kizárólag 2013. január 1. és 2014. február 28. közötti időszakban kelt, az adott időszak 
gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal volt teljesíthető. 
A program a sportági szakszövetségekkel kötött támogatási szerződések útján kétféle formában, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a 
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továbbiakban: Ávr) 78. § (6) bekezdés bb) pontja alapján, dologi kiadásokkal, illetve az Ávr) 78. § (6) a) 
pontja alapján átadott pénzeszközökkel támogatja a sportágakat. 
A húsz támogatási szerződés 504 400 ezer forintos teljes összegéből 164 362 ezer forint dologi kiadás 
szerepelt. 
A dologi kiadások döntő részben a program szereplő, 18 éves kor alatti sportolók edzőtáborok és 
keretedzések formájában megvalósuló központi felkészítését szolgálja. 
A program legfontosabb szakmai törekvése a kiválasztott sportolók foglalkoztatásában a hosszú távú, 
folyamatos képzés feltételeinek megteremtése, amelynek érdekében jelentős mennyiségű edzőtábori 
nap, illetve válogatott (keret) edzés finanszírozását valósítja meg a program. A sportágak az 
edzőtáborokat, keret edzéseket egy egységes, a személyenkénti igénybevételt regisztráló rendszer 
alapján vehetik igénybe. 
A tavalyi évben a dologi keretből 169 partnernél 444 db edzőtábori megrendelővel segítettük a 
legtehetségesebb 18 év alatti fiatalok felkészítését. 
Az átadott pénzeszközök a héraklész keretekre vonatkozó, a szövetségek éves szakmai programjában 
szereplő szakmai feladatokra, döntően hazai és nemzetközi edzőtáborokra, hazai és külföldi 
versenyeken való részvételre, sporttudományos és egészségügyi szolgáltatásokra, sporteszköz, 
sportruházat és bevizsgált táplálék kiegészítők beszerzésére fordíthatók. 
Nemzetközi eredményesség 
A program által több éve biztosított feltételrendszernek köszönhetően ismét sikeres évet zárhattunk, a 
sportágankénti eredményesség az alábbiak szerint alakult. 
  



 

Héraklész sportágak eredményessége 2013. 

Sportág 
Európa-bajnokság EYOF Világbajnokság 

Összes 
I II III IV V VI VII VIII ∑ I II III IV V VI VII VIII ∑ I II III IV V VI VII VIII ∑ 

Asztalitenisz 1 
 

1 
 

3 1 
  

6 
        

0 
        

0 6 

Atlétika 1 3 1 3 
 

5 2 3 18 4 1 1 2 
 

1 
 

1 10 1 2 
 

1 
 

1 2 5 12 40 

Birkózás 1 4 4 
 

6 
 

2 4 21 
        

0 1 1 3 
 

2 
  

1 8 29 

Evezés 
      

1 1 2 
        

0 
   

3 
  

1 5 9 11 

Jégkorong 
        

0 
        

0 
        

0 0 

Judo 2 1 4 
 

6 
 

8 
 

21 1 1 
  

1 
 

1 
 

4 1 1 
  

1 
 

2 
 

5 30 

Kajak-kenu 8 5 6 1 2 5 3 2 32 
        

0 13 6 7 2 
 

1 1 3 33 65 

Kézilabda 
        

0 
        

0 
        

0 0 

Kosárlabda 
  

1 
     

1 
  

1 
     

1 
        

0 2 

Ökölvívás 1 1 2 
 

8 
   

12 
        

0 1 
 

1 
 

4 
   

6 18 

Öttusa 2 2 
 

5 2 3 
  

14 
        

0 4 4 1 1 2 1 2 3 18 32 

Röplabda 
        

0 
        

0 
        

0 0 

Sportlövészet 1 4 1 2 3 2 
 

1 14 
        

0 
        

0 14 

Súlyemelés 
 

1 
  

4 2 1 
 

8 
        

0 
     

1 
  

1 9 

Tenisz 1 2 3 1 1 1 1 
 

10 
        

0 
   

1 
    

1 11 

Torna 
        

0 
   

1 1 1 3 
 

6 
        

0 6 

Triatlon 
  

1 
 

3 1 1 
 

6 
   

1 
  

1 
 

2 
        

0 8 

Úszás 2 2 4 3 3 1 1 4 20 3 1 1 4 4 3 2 
 

18 
 

3 
   

2 3 1 9 47 

Vívás 8 1 3 4 3 3 4 3 29 
        

0 1 2 1 
 

2 2 1 2 11 40 

Vízilabda 
   

1 
    

1 
   

1 
    

1 
        

0 2 

Összesen 28 26 31 20 44 24 24 18 215 8 3 3 9 6 5 7 1 42 22 19 13 8 11 8 12 20 113 370 

 
 



2.2. Sport XXI. Program  

A Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program (továbbiakban: Sport XXI. Program) a jövő élsportolóit a lehető 
legszélesebb körből, a sportoló gyerekek összességéből igyekszik kiválasztani maximum 14-15 éves 
korig. Az egységes utánpótlás-nevelési rendszer lényege, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak egyenlő 
esélyt nyújtson: a tehetséges fiatalokat eljuttatja a versenysportig és az élsportig, a versenysportból 
kieső fiatalokat pedig más rendszerben működtetett, állandó sportolási lehetőségek felé irányítja. Célja 
a sportági alapok szélesítése érdekében minél több gyerek bevonása a rendszeres testedzésbe, valamint 
az, hogy kiválasztási bázist nyújtson a Héraklész Programhoz. 
A program működésének alapelvei 

 Elsősorban a korosztályos és utánpótlás eredményességet és utánpótlás-nevelő munkát alapul 
véve a sportági szakszövetségek kijelölték a Programban résztvevő iskolákat és 
sportegyesületeket, szervezeteket. 

 A sportági szakszövetségek szakmai programja és a programban résztvevők körének megjelölése 
alapján a MOB támogatási szerződéseket kötött, amelyek megközelítőleg 15-20 ezer sportoló 
részvételét biztosították a programban egyesületi szinten és további 10-15 ezer fiatalt a 
támogatott versenyrendszerekben. 

 A támogatottak körét nagy részben sportszervezetek (egyesületek, gazdasági társaságok és 
szövetségek) alkotják, akik a hatályos jogszabályok által meghatározott módon kötelesek 
elszámolni. 

 A támogatásokat elő- és utófinanszírozás útján folyósítottuk, illetve a beérkezett pénzügyi 
elszámolások alapján jelenleg is folyósítjuk.  

 A sportági keretek terhére közvetlenül, úgy nevezett dologi formában bonyolítunk szakmai 
programok (pl. sportesemények, képző- és kiválasztó edzőtáborok, továbbképzések), valamint 
sporteszközök illetve központilag szakkiadványok beszerzését biztosítottuk. 

A program költségvetése  
A 2013-ban 21 sportágat (asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, judo, kosárlabda, tenisz, kajak-kenu, 
kézilabda, vízilabda, ökölvívás, öttusa, vívás, sakk, sportlövészet, röplabda, triatlon, úszás és jégkorong, 
súlyemelés és torna) valamint módszertani központokat (20 000 000 Ft) összefogó utánpótlás program 
528 000 000 Ft-os kerettel rendelkezett.  
 
A támogatáskezelés folyamata három markáns fázisból áll a jogszabályban előírtaknak megfelelően: 

 Támogatásról történő kiértesítés. 

 Szerződéskötés. 

 Pénzügyi és szakmai elszámolások ellenőrzése, majd a támogatások lezárása. 
 
A MOB elnöksége április közepén döntött a sportági keretekről, ezt követően kiértesítettük az országos 
sportági szakszövetségeket.  
2013. április 30-án és július 2-án utánpótlás értekezletet tartottunk az utánpótlás sportágvezetők részére 
a sportági programok elkészítése és benyújtása érdekében. 
2013. május, június, július folyamatos sportági egyeztetéseket szerveztünk a sportági programokról. 
A szövetségek június végéig, illetve meghosszabbítás alapján július hónap folyamán nyújthatták be éves 
szakmai programjukat, költségvetésüket és a támogatásra javasolt sportszervezetek listáját testületi 
döntéssel megerősítve. 
Július, augusztus és szeptember hónapokban elindult a támogatás kiértesítési folyamat, valamint a 
támogatási szerződések megkötése.   
2013. Szeptembertől és decemberig folyamatosan megkötöttük a szerződéseket és elindítottuk a 
támogatások folyósítását egyesületi, régiós és szövetségi szinten. 



 11 

A támogatási szerződések alapján több mint 50 db szállítói megrendelés és/vagy megbízási szerződés 
került megkötésre, majd teljesítésigazolásokat követő számlázás alapján pénzügyi teljesítésre 
edzőtáborok és edzői továbbképzések lebonyolítása céljából.  
Az elmúlt évben a Sport XXI. Programban 450 db támogatási szerződést kötöttünk. Ebből 404 db 
egyesületi, 20 db szövetségi, 25 db régió vagy UP központi, 2 db versenyrendezési támogatási szerződés.  
A támogatások elszámolása és lezárása jelenleg is folyik. Az áthúzódó pénzügyi rendezések oka, hogy a 
támogatott időszak a támogatott egyesületek esetében 2013. december 31-ig, a szövetségek, a 
módszertani és regionális központok esetében pedig 2013. március 31-ig tartott. Ennek megfelelően az 
elszámolási határidő 2013. január 31, illetve 2014. április 30.  
Jogcímek szerinti arányosított felhasználás összesítése a teljes támogatási keret tekintetében az alábbiak 
szerint alakult a sportágak szakmai programja alapján. A végleges és pontos arányok csak a támogatások 
teljes körű feldolgozása és lezárás után adható meg, előreláthatólag 2014 májusában. Jogcímek 
alakulása a 2014. február 28-i állapot szerint: 

 Egyesületi támogatások: 58 % 

 Utánpótlás vagy régió központ: 10% 

 Központi szakemberek díjazása: 5% 

 Versenyrendezés: 8% 

 Nemzetközi versenyeztetés: 3% 

 Központi edző, tehetséggondozó vagy kiválasztó tábor: 8% 

 Edzői továbbképzés vagy szakmai anyag kiadása: 5% 

 Központi eszköz vagy felszerelés beszerzés: 3% 
 

2.3. Sportiskolai program 

A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sport Államtitkárságának, 
illetve jogelődjeinek irányításával 2002. év óta dolgozik az új típusú sportiskolai rendszer jogi és tartalmi 
szabályozásán. A 2007 szeptemberében felmenő rendszerben induló Sportiskolai program egy olyan 
komplex sportpedagógiai rendszer, ami magába foglalja az akkreditált sportiskolai kerettanterveket, 
azokat a köznevelési intézményeket, akik ezeket a kerettanterveket alkalmazzák, és ezért az 
adaptációért sportcélú állami támogatást kapnak, továbbá ennek az egész rendszernek az országos 
szakmai irányítását. A Sportiskolai program fő célja a köznevelési tankötelezettség minél sikeresebb 
segítése és a sportkarrier lehetőségeinek maximális biztosítása, továbbá e két terület összehangolása a 
sportoló gyerekek és fiatalok érdekében. Ennek eredményeként jelenleg 59 köznevelési intézmény (ún. 
sportiskolai módszertani központ) részesül ún. létszámalapú sportcélú állami támogatásban. Az ilyen 
jellegű állami támogatásban nem részesülő ún. sportiskolai követő iskolák száma ebben a tanévben 
megközelíti az ötvenet.  
 
A program működésének és támogatásának alapelvei 
A módszertani központok fő feladatai: 

 A sportiskolai kerettanterv helyi adaptációja, és elszámolási időszakonkénti szakmai 
beszámoló készítése a tapasztalatokról. 

 A kerettanterv alkalmazása által a sportoló diákok közoktatásbeli és sportbeli terhelésének 
optimális összehangolása. 

 Kapcsolattartás és együttműködés a MOB-bal, a sportegyesületekkel és a sportági (szak) 
szövetségekkel. 

 A vonzáskörzetükbe tartozó sportegyesületek, valamint az érdeklődő közoktatási 
intézmények részére szakmai segítségnyújtás, annak érdekében, hogy közülük minél több 
kezelje kiemelt célként a sportot, illetve válassza és alkalmazza a sportiskolai kerettantervet, 
továbbá az ezzel kapcsolatos munkáról és eredményekről szakmai beszámoló készítése. 
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 Az élsportolói fiatalok pedagógiai eszközökkel történő segítése a közoktatási 
kötelezettségekből eredő feladatok teljesítésében. 
 

A pályázaton nyertes iskolákat, módszertani központokat 2013. augusztus 31-ig tanulólétszám-alapú 
céltámogatásban részesítettük 30 eFt/tanuló/éves egységes „normatíva” alapján. Ez az egységes 
„normatív” támogatás 2013. szeptember 1-től megváltozott, és a továbbiakban korosztályonkénti 
differenciált támogatást vezettünk be. Az alsó tagozatos gyerekek (1-4. évfolyamon) csak akkor kapnak 
15 eFt/tanuló/éves támogatást, ha a torna-, és/vagy a vizes-, és/vagy a jeges sportágakat választották. A 
felső tagozatos gyerekek (5-8. évfolyamon) 30 eFt/tanuló/éves, a középiskolások (9-12/13. évfolyamon) 
45 eFt/tanuló/éves támogatásban részesülnek. A módszertani központok a sportiskolai támogatást 
széleskörűen használhatják fel, megosztva a köznevelési és a sportszakmai/sportági képzési területek 
között a Támogatási szerződés jogcímei alapján.  
 
A sportiskolai program irányításaként a következő feladatokat végezzük folyamatosan, részben 
együttműködve a Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézettel: 

 Intézménylátogatások 

 Intézményi „anamnézisek” elkészítése 

 Folyamatos kapcsolattartás 

 Információs adatbank létrehozása, fejlesztése 

 Szakmai továbbképzések szervezése 

 Pedagógiai és sportszakmai tanácsadás, esetleg segítségnyújtás 

 Benchmarking-rendszer kiépítése 

 Pedagógiai akciókutatások irányítása, koordinálása 

 Az utánpótlás-neveléssel összefüggő minőségirányítási rendszer működtetése 
 
További feladatunk szakmai továbbképzések és konferenciák szervezése, a sportiskolai kerettantervhez 
kapcsolódó módszertani szakanyag-fejlesztések és az ezekhez kapcsolódó pedagógus-továbbképzési 
programok kidolgozásának támogatása, mind a közismereti, mind a sportági tantervi blokk tekintetében.  
 
A Sportiskolai programok 2013. évi költségvetése 

A 2013. évi pénzfelhasználásunkat az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Sorszám Tétel (feladatellátás) Összeg (eFt) 

1. 2012. költségvetési évről átnyúló 2013. 01-04. havi támogatása  95 014 

2. 2013. költségvetési év 05-12. havi támogatása 58 664 

3. Dologi kiadások a 2012. évi költségvetés terhére 130 

4. Dologi kiadások a 2013. évi költségvetés terhére 450 

Összesen:  154 258 

 
A létszámalapú céltámogatást a köznevelési intézményekben vezetett, és a hivatalosan lejelentett 
tanulói létszámstatisztikák alapján folyósítottuk, elvileg előfinanszírozási formában.  
 
A 2013. költségvetési évben felhasznált állami támogatást részben a 2012. és részben a 2013. 
költségvetési forrásból biztosítottuk az alábbiak szerint. A 2013. 01. 01-től 04. 30-ig tartó időszakot a 
2012. évi forrásokból finanszíroztuk. A 2013. évi állami támogatást, 2013. 05. 01-től 12. 31-ig tartó 
időszakban használtuk fel, de a 2013. évi forrásokból még a 2014. 01. 01-től 03. 31-ig tartó időszak is 
finanszírozásra kerül. Az eddigi intézményenkénti külön támogatási szerződésekkel szemben 2013. 
január 1-től – a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) létrejöttével – átalakult a korábbi 
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szerződéskötési gyakorlatunk. Azok a köznevelési típusú sportiskolák, akik a KLIK fenntartásába kerültek 
– jelenleg 50 intézményről van szó, 1, ún. központi szerződés keretében kapják meg a támogatást, amit a 
MOB köt a KLIK központtal. Ezen kívül külön-külön szerződést kötünk a 4 gyakorló iskolai státuszú 
sportiskolával, a 3 egyházi fenntartású sportiskolával, az 1 minisztériumi fenntartású és az 1 közhasznú 
Zrt. fenntartásában lévő sportiskolával. Mindezek ellenére továbbra is annyi elszámolással kell 
foglalkoznunk, ahány sportiskolát támogatunk, mert a KLIK központi és tankerületi igazgatóságainak 
apparátusai nem alkalmasak a sportiskolai támogatások szakszerű kezelésére és ellenőrzésére. Így, az 
elszámolási időszakokat is beleszámolva kb. 200 elszámolás-ellenőrzést végeztünk el a 2013. 
költségvetési évben.      
 
A dologi kiadások összege tartalmazza a 2013. évi sportiskolai szakmai látogatásokat és ellenőrzéseket, 
továbbá a tanév eleji szokásos országos igazgatói konferenciát. Az intézménylátogatásokat nem csak a 
MOB Sportiskolai program, de az érintett intézmények is nagyon fontosnak tartják. A Sportiskolai 
programnak fontos, hogy minél hitelesebb képet kapjunk egy-egy támogatott sportiskola pedagógiai és 
sportszakmai működésének színvonaláról. A módszertani központok számára azért fontos a szakmai 
látogatás, mert szükségük van megerősítésre, arra, hogy közvetlenül a munkájuk helyszínein nézzük meg 
őket, és ott a helyszínen beszéljünk az általuk végzett munka minőségéről. Itt van arra lehetőségünk, 
hogy az érintett szakemberekkel (intézményvezetők, testnevelők, osztályfőnökök, edzők) és a sportoló 
tanulókkal találkozzunk, továbbá a fenntartó (KLIK) és a működtető (KLIK vagy önkormányzat) 
képviselőivel is megbeszéléseket folytassunk.  A 2013. évben összesen 43 település 85 intézményében 
(sportiskolájában) tettünk szakmai ellenőrző látogatást. Mindezeken felül több mint 10 tárgyalást 
folytattunk önkormányzatokkal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi igazgatóságaival.  
 
A programokat szolgáló informatikai rendszer 

Az utánpótlás nevelési programokat, az átfogó utánpótlás-nevelési rendszert szolgáló korszerű 
informatikai háttér gondozására és fejlesztésére 2013-ban is nagy figyelmet fordítottunk. Az informatikai 
rendszer az alábbi funkciókkal rendelkezik. 

• Segítséget nyújt a programok mindennapi működtetéséhez. 
• Hozzájárul a programok finanszírozásának átláthatóságához.  
• Elősegíti a rendelkezésre álló adatok, információk akadálymentes áramlását.  
• Racionalizálja és megkönnyíti az adatkezeléssel kapcsolatos munkát. 
• Segíti a beszámolók, kimutatások elkészítését és az elszámolások ellenőrzését.  
• Megfelelő környezetet teremt az esetlegesen felmerülő egyedi igények kielégítéséhez.  
• A programban érintett sportolókon és vezetőkön túl az érdeklődők szélesebb köre számára is 

lehetővé teszi az alapvető információk megtekintését. 
• Szükség esetén kapcsolódik egyéb sportinformációs rendszerekhez. 

A kialakított informatikai rendszer alapvetően két egységből épül fel, egy belső, úgynevezett adatgyűjtő 
egységből és egy mindenki számára elérhető, publikus adatokat tartalmazó felületből.  
A jól strukturált adatbázisok eredményeképp, mint a publikus, mint az adatgyűjtő felületen on-line 
lekérdezések végezhetők, amelyek így lehetővé teszik területi-alapú, egyesületi szintű vagy akár 
eredmény orientált elemzések elvégzését is. A rendszer kiterjedt gazdasági elemzések elvégzésére is 
lehetőséget kínál.  
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2.4. Olimpiai Reménységek Versenye 

 A Visegrádi Konferencia után a résztvevő országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország és 
Szlovákia) között a kapcsolatok fejlesztésére való tekintettel a kölcsönös sportegyüttműködés is 
felértékelődött. Ennek talán legjelentősebb eleme az utánpótlás korosztályokat érintő Olimpiai 
Reménységek Versenye (ORV) rendezvénysorozat. 
A versenyek több éves tapasztalatai kedvezőek. A megrendezett versenyek jól szolgálják az utánpótlás 
korosztályok általános felkészülését a kiemelt nemzetközi versenyekre (korosztályos EB-re és VB-re). 
Megfelelő motivációt biztosítanak a magas szintű, nemzetközileg is eredményes versenyzés 
folytatásához. 
A rendezők egyre inkább arra törekszenek, hogy a Visegrádi Négyeken kívül más nemzetek is 
bekapcsolódhassanak a versenysorozatba.  Örvendetes, hogy ez egyre több sportágban meg is valósul, 
ami biztosítja a versenyek magasabb színvonalát. 
A Visegrádi Négyek valamennyi országa, illetve a programban szereplő sportágak döntő többsége 
továbbra is folytatni kívánja az ORV események megrendezését.  
 
A Visegrádi Országok együttműködésén belül a Magyar Olimpia Bizottság Elnöksége által elfogadott 
sportágankénti támogatási összegeknek megfelelően 20 sportággal mindösszesen 19 300 000 forint 
összegben kötöttünk támogatási szerződést.  
A szövetségek a szerződésnek megfelelően rendben elszámoltak. 
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3. SZAKMAI TAGOZATOK OSZTÁLYA 

 

3.1. MOB Fogyatékosok Sportjáért Felelős Szakmai Tagozat (MOB-FST) 

Tagozati koordináció 

A MOB közgyűlése által meghatározott állami támogatások továbbszerződése folyamatosan megtörtént, 
2013-as áthúzódó támogatási szerződések módosítása még 2014-ben is aktuális. Ennek koordinációját a 
MOB iroda alkalmazottja, a szakmai tagozat koordinátora végzi. A támogatások kiutalásának 
előkészítése, a szerződések további ügyvitele (részletek kiutalása, elszámolások ellenőrzése) folyamatos 
figyelmes munkát igényel.  

A legjelentősebb feladatra a Magyar Olimpiai Bizottság 2012. 07. 05-én támogatási szerződést 
kötött az Emberi Erőforrások Minisztériumával a 2013. évre vonatkozó „Fogyatékosok sportjának 
támogatása” (280 M Ft) előirányzat felhasználását illetően.  

A támogatási szerződések az alábbi feladatok ellátására és összegekkel kerültek véglegesítésre. 
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Magyar Paralimpiai Bizottság és 
tagszervezetei 

működési és sportszakmai 
támogatás 

105 400 000 Ft 

Magyar Paralimpiai Bizottság 
sportszakmai támogatás 
(RKI) 

50 000 000 Ft 

Fogyatékosok Országos Diák-, 
és Szabadidősport Szövetsége 

működési és sportszakmai 
támogatás 

68 500 000 Ft 

Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség 

működési és sportszakmai 
támogatás 

38 000 000 Ft 

Magyar Szervátültetettek 
Szövetsége 

működési és sportszakmai 
támogatás 

18 100 000 Ft 

 
A támogatási összegek első részletei - az előlegek valamint az MSH bérleti díj levonása után - 

átutalásra kerültek. Az év közben nehézséget okozott a 30 napon belül fel nem használt összegek EMMI 
részére történő visszautalása, ezzel együtt az EMMI-MOB illetve a MOB-fogyatékosok országos 
sportszövetségek szerződéseinek módosítása és az elszámolások ellenőrzésének fokozott üteme. A 
fogyatékkal élők sportjában a 2013 évben: az összes fogyatékkal élő sportoló versenyzői létszáma 
21.682 fő, 348 tagszervezet, 662 verseny (ebből integrált 24), 12 – 21 sportágban. 
A Speciális Világjátékok esetében a finanszírozás összetett volt.  A szükséges források a 2014 év elejére 
érkeztek meg és így belső átcsoportosításokkal sikerült megoldani a finanszírozási problémát. 
 
A 2013. évben három nagy Speciális Világjáték került megrendezésre: 

1. Speciális Olimpia X. Téli Világjátékai – Pyeong Chang 2013. 01. 29. – 02.05. 
2. XIX. Szervátültetettek Világjátéka - Dél-Afrika, Durban, 2013. 07.28.- 08.03. 
3. 22. Siketlimpia - Szófia 2013.07.26-08.03. 

 
A Speciális Világjátékokon eredményesen szereplő versenyzők és felkészítőik állami jutalmainak 
megítélésével kapcsolatos javaslat kidolgozásra került. A vonatkozó – 200/2013.(VI.13.) Korm. 
rendeletnek megfelelően - az országos szövetségek megküldték javaslataikat a MOB részére. A MOB 
elnöksége mind a három Speciális Világjáték esetében megvizsgálta a javaslatokat majd továbbította 
javaslatát az EMMI felé.  
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2014. február végi állapot szerint csak a Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportszakemberi állami 
jutalmazás javaslatáról még nem született végleges döntés, jogértelmezési nézetkülönbség miatt. 
A „Fogyatékosok sportjának támogatása” fejezeti kezelésű előirányzaton kívül (280 M Ft), további 
támogatásokhoz is jutott a fogyatékosok sportjának rendszere 149,2 M Ft értékben az alábbi táblázat 
szerint. 
 

2
0

1
3 

Előirányzat Feladat 
Szerződés 
dátuma 

Kedvezményezett neve Össztámogatás 

1 20/23/6/8 
Fogyatékosok sportjának 
támogatása 2013.07.30 Magyar Paralimpiai Bizottság 155 400 000 

2 20/23/6/8 
Fogyatékosok sportjának 
támogatása 2013.07.31 

Fogyatékosok Országos Diák 
és Szabadidősport 
Szövetsége 68 500 000 

3 20/23/6/8 
Fogyatékosok sportjának 
támogatása 2013.08.15 

Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség 38 000 000 

4 20/23/6/8 
Fogyatékosok sportjának 
támogatása 2013.08.15 

Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 18 100 000 

5 20/30/26/2 
MPB működése - "Magyar 
Olimpiai Bizottság" 2013.06.28 Magyar Paralimpiai Bizottság 17 000 000 

6 20/30/26/2 

FODISZ megyei 
tagszervezeteinek működése - 
"Magyar Olimpiai Bizottság" 2013.08.15 

Fogyatékosok Országos Diák 
és Szabadidősport 
Szövetsége 10 000 000 

7 20/23/6/1 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása 2013.06.25 

Magyar Hallássérültek 
Sportszövetsége 12 000 000 

8 20/23/4 Versenysport Támogatása 2013.09.23 
Magyar Hallássérültek 
Sportszövetsége 12 000 000 

9 
20/23/6/1 
és 20/23/4 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása/Versenysport 
Támogatása 2013.09.18 

Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség 15 000 000 

10 20/23/6/1 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása 2013.09.04 

Magyar Szervátültetettek 
Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 31 000 000 

11 20/23/6/1 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása 2013.10.28 Magyar Paralimpiai Bizottság 46 000 000 

12 20/23/6/1 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása 2013.10.28 Magyar Paralimpiai Bizottság 5 000 000 

13 20/23/6/1 

versenysport és olimpiai 
felkészülés szakmai 
támogatása 2014.01.31 

Magyar Speciális Olimpia 
Szövetség 1 200 000 



A tagozat munkája 

A tagozat elnöke: dr. Deutsch Tamás 
A tagozat tagjai: Berente Judit, Döme István, dr. Lelik Ferenc, dr. Tapolczai Gergely, Gódor László, 
Gömöri Zsolt, Lengyel Lajos, Szabó László, Tardos János (írásban lemondott) 
 
Tagozati ülések 
A 2013 évben 6 db tagozati ülést hívott össze dr. Deutsch Tamás tagozati elnök úr.  
A tagozati összetételben változások történtek. Toponáry Gábor helyett Szabó László lett a diáksport 
terület képviselője Prohászka Csaba helyett pedig Döme István lett az új tag a mozgássérültek 
sportjának képviseletében. Időközben Tardos János a látássérültek sportjának képviselője lemondott, 
akinek helyére a 2014. január 27-i MOB közgyűlés új tagot választott Kovács Brigitta személyében, ezzel 
egyidejűleg Gódor László helyett Wisinger Jánost választotta meg tagozati tagként.  
 
A tagozat 2013 évben 40 db határozatot hozott. 
 
A tagozat 2013 évi munkája alatt rendkívül aktív volt a költségvetési javaslatok (tervezés, igények 
megfogalmazása, átcsoportosítás, kiegészítés) kidolgozásában. Az ösztöndíj, költségek, jutalmak 
kérdésében karakteres álláspontokat fogalmaztak meg. A jogi szabályzások, rendeletek kapcsán 
rendszeresen javaslatokat tett. A MOB belső szabályzási alapdokumentumait megvizsgálták és 
javaslataival ellátták. Kifejtették véleményüket az ajánlott szabályzási utakkal kapcsolatban. 
A Tagozat figyelemmel kísérte a MOB által gondozott fogyatékos sportra vonatkozó szerződések 
helyzetét. A Tagozat tevékenységével áttekinthetőséget támogató folyamatokat indított meg pl. 
fogyatékos sportban versenyengedélyek kiadásának megindítása. Megvizsgálta a sport folyamatban lévő 
trendjeit pl. sportágfejlesztési programokat. Javaslatokat dolgozott ki a MOB folyamatban lévő 
munkálataival kapcsolatban pl. megyei sportirodák. Beszámolókat hallgattak, vizsgáltak meg a 
kiemelkedő világeseményekre (Világjátékok, Siketlimpia) történő felkészülés és szereplés 
kérdésköreiben.  
Javaslataival felhívta a figyelmet fontos kérdésekre pl. szegregált sport pályázatok kérdésköre, Országos 
Fogyatékosügyi Program. Döntött, szavazott a tagozat tagjainak változásaival, az ügyrend változásaival 
kapcsolatban. A MOB közgyűlésre, elnökségi ülésekre folyamatos volt a felkészülés, javaslatok, 
véleményezések kidolgozása. 
 

3.2. MOB Nem Olimpiai Sportágak Versenysportjáért Felelős Szakmai Tagozat 

A tagozat elnöke: dr. Leyrer Richárd 
A tagozat tagjai: Besenyei Péter, dr. Mészáros János, dr. Nyíri Iván, Ferjáncz Attila, Járosi Péter, Mihalik 
Hunor, Somkuti Annamária, Varga István 
Erőss Zsolt sajnálatos halála miatt a tagozat létszáma jelenleg 9 fő.  
Új személy választására 2014 elején kerül sor.  
 
Tagozati ülések 
2013-ban a tagozat az ügyrendének megfelelően négyszer ülésezett: 
2013.03.19-én, 2013.05.21-én, 2013.06.17-én és 2013.11.21-én.  
Az ülések mind a négy alakalommal határozatképesek voltak, 17 határozatot hoztak. 
 
A tagozat létrehozott ügyrendjét szükség esetén módosította (pl. együttműködő tagság). 
A tagozat működése során véleményezte és javaslatokat tett a 2013. évi nem olimpiai 
sportszövetségeket érintő költségvetéshez, Magyar Olimpiai Bizottság Szervezeti és Működési 
Szabályzatához és a Magyar Olimpiai Bizottság irodája szervezeti egységeinek feladat és hatáskör 
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megosztásról szóló szabályzatához. A tagozat kiemelkedő figyelemmel vizsgálta a 2013- Caliban 
megrendezésre IWGA Világjátékra és Szentpétervári World Combat Games - re történő felkészülést, a 
szereplésről szóló beszámolót. 
A tagozat elfogadta a nem olimpiai sportágak fejlesztési stratégiájának alapjait, prioritásait.  
A tagozat egyhangúlag támogatta Magyar Szkander Szövetség és a Magyar Országos Horgász Szövetség  
tagfelvételét. A tagozat néhány felvételt igénylő sportág esetében adat kiegészítést és pontosítást kért 
és elhalasztotta a felvételt. 
A tagozat egyhangúlag üdvözölte azt a szakmai munkát, amit a MOB Sportigazgatóság az irányába 
kifejtett és elfogadta a szakmai beszámolót a sportági konzultációk eredményeiről, tapasztalatairól.  
 
Szakmai és működési támogatás 
A nem olimpiai sportágak esetében 2013-ban a szövetségek működési és szakmai támogatása:  
186 883 000 Ft  
 
A MOB koordinációs osztálya 40 sportág működésével és szakmai működésévek kapcsolatos 
szerződések ügyeit kezelte. 
 
Létszám 
A Sportinformációs Rendszer és a szövetség saját bevallása alapján a 2013. év végén 50259 fő és 3553 
tagszervezet volt a nem olimpiai sportágak keretében.  
 
OKJ képzés 
A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi közösen a Magyar Olimpiai Bizottság egy 
rendkívül kedvezményes, egyszeri képzési lehetőséget alakított ki a nem olimpiai sportágak számára. Az 
ezen a területen eddig nem alkalmazott e - learning, távoktatási modellt alakítottunk ki, ahol a diákok 
számítógépen tanulhatnak, írhatnak tesztet, és e mellett négy nap  lehetőségük van a konzultációra. A 
szakképesítés államilag elismert. Az általános elméleti képzés minden sportág hallgatóinak azonos, ez 
konkrétan 5 távoktatási modult jelent. Több mint 900 fő adta le a jelentkezését a 31 sportágban.  
A képzést végül 508 hallgató végzete el, ők 2013. szeptember 30-án ünnepélyes keretek között vették át 
oklevelüket. 
 
Szakmai konzultációk 
Az olimpiai sportágak rendszeréhez hasonlóan a nem olimpiai sportágakkal is elindult egy sportszakmai 
konzultációs folyamat, ahol bővebbe betekintést kaphatunk a sportágak működésébe, 
létesítményhelyzetéről, sport szakemberképzésének helyzetéről és a mindennapi problémáiról. 
Szeptember első hetétől október végéig szerdán és csütörtökön napi 3 - 4 szövetségi konzultáció zajlott 
le a Sportigazgatóság vezetői, Györfi János osztályvezető és Holló Viktória koordinátor részvételével. A 
megbeszéléseken szó esett a szövetségek működéséről, felépítéséről, versenyzők klubok létszámáról, 
létesítményhelyzetről, sport szakemberképzésről és továbbképzésről, 2014-es és hosszabb távú 
terveikről. Összességében mind a 41 szövetséggel lezajlott sportági konzultáció. 
 
Világjátékok – Cali 

A Világjátékokat az olimpiához hasonlóan négyévente rendezik meg, mindig a nyári játékokat követő 
évben. Az olimpián kívüli sportágak seregszemléjét a Világjátékok Nemzetközi Szövetségének (IWGA) 
égisze alatt rendezik. Az esemény 11 napon át tart. 2013-ban Kolumbiában, Cali városában került 
megrendezésre a IX. World Games.  
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Magyarország 12 sportágban képviseltette magát: aerobik, búvárúszás, erőemelés, fallabda, íjászat, 
ritmikus gimnasztika, siklóernyőzés, strandkézilabda, sumo, tájfutás, táncsport, maratoni kajak-kenu 
 
Eredmények: 
Aranyérem  Székely Lilla (búvárúszás) 100 m felszíni uszonyos 

Csay Renáta (maratoni kajak-kenu) női kajak 
Petrovics Máté (maratoni kajak-kenu) férfi kajak 
Kövér Márton, Györe Attila (maratoni kajak-kenu) kenu kettes 
Noé Bálint, Noé Milán (maratoni kajak-kenu) kajak kettes 
Csay Renáta, Bara Alexandra (maratoni kajak-kenu) kajak kettes 

 
Ezüstérem Női strandkézilabda-válogatott (Fekete Bozsana, Gróz Kitti, Győri Ágnes, Hajdú Ágnes, 

Kókai Ágnes, Sidó Krisztina, Kretz Fruzsina, Tóth Emese Szilvia, Zsigmond Adrienn) 
   Kiss Tamás (maratoni kajak-kenu) kenu 

Kiszli Vanda (maratoni kajak-kenu) női kajak 
 
World Combat Games-Szentpétervár 

Magyarország 6 sportágban képviseltette magát: birkózás (grappling, MMA és pankráció), kendo, kick-
box, savate (canne de combat), sumo, vívás 
 
Eredmények: 
Aranyérem  Görbics Gábor- kick-box 

Gömbös László – kick-boksz 
Szász Emese – vívás 

 
Ezüstérem Nyilasy Péter – canne de combat 

Dubi Sándor – kendo 
Veres Richárd – kick-boksz 
Boczkó Gábor - vívás 

 
Bronzérem Szilágyi Áron – vívás 
 

3.3. MOB Szabadidősportért Felelős Szakmai Tagozat 

Tagozati koordináció (a MOB Iroda és a Koordinátor szabadidősport szakterületen végzett 
tevékenysége) 

2012. évi „Szabadidősport támogatása” 150 M Ft (forrás: központi költségvetés, 29434-1/2012 számú 
EMMI-MOB szerződés) 
 
A MOB elnökségének döntése alapján a MOB Iroda 2012-ben a teljes keretösszegre együttműködési 
megállapodást kötött a Magyar Szabadidősport Szövetséggel. Tárgy a MOB-HSZE-12 és MOB-HSZT-12 
pályázatok, és a pályázatkezelési díj volt. 
 
A forrás egy része a pályázók által kezdeményezett lemondás, vagy a pályázók hibájából meghiúsult 
felhasználás következtében 2013-ban több körben is újra elosztható keretet képezett a MOB részére. Az 
Iroda és a Koordinátor a 2013-ban visszaérkező és újrafelhasználható forrásokat folyamatosan 
nyilvántartotta, a párhuzamosan a beérkező egyedi kérelmeket összegyűjtötte és javaslattal ellátva a 
tagozat rendelkezésére bocsátotta.  
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A Koordinátor gondoskodott a tagozat javaslatainak MOB elnökség elé kerüléséről, illetve az ott 
meghozott döntések végrehajtásáról: a döntésekről szóló értesítésekről, a szerződéskötésről, esetleges 
szerződés-módosításokról, a támogatás Kedvezményezett részére történő eljuttatásról, valamint az 
elszámolás szakmai és pénzügyi ellenőrzéséről. Az ilyen módon újra felosztott összeg: 23.510.650 Ft 
(részletesen lásd 1. sz. táblázat). 
  
A 150 M Ft forrás biztosító 29434-1/2012 számú EMMI-MOB szerződés módosítását a felmerülő igények 
szerint a MOB Iroda három alkalommal kezdeményezte. A teljes 150 M Ft támogatási összeg 
felhasználásáról szóló elszámolást a szerződésben rögzített határidőre, 2014.02.15-i dátummal 
benyújtotta a minisztérium felé.  
 

1. sz. táblázat 

Támogatott szervezet és program 
Támogatás 

(Ft) 

Magyar Szabadidősport Szövetség (pályázat kezelés; MOB-HSZE-12 pályázat 
nyertes 228 db; MOB-MSZT-12 pályázat nyertesei 15 db) 

121.039.350 

Magyar Szabadidősport Szövetség (a szabadidősport pályázatokkal kapcsolatos 
kutatáshoz) 

300.000 

Magyar Szabadidősport Szövetség („Kihívás Napja 2013”) 8.000.000 

Magyar Szabadidősport Szövetség (pályázatkezelés kapcsán megnövekedett 
feladatokra) 

1.700.000 

Szupermarathon Közhasznú Sportegyesület (Futóklub és a Mindenfutás 
Egyeteme) 

800.000 

Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata Egyesület („Egészséges, Komfortos 
Óvoda”) 

800.000 

Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége („Elfogadás-
Sport-Aktivitás” Integrációs sportnap és szakmai fórum road show) 

500.000 

Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány (a 2013. május 26-án megrendezésre 
kerülő Gyereknap sportprogramjaira) 

400.000 

Magyar Jóga Társaság Egyesület (jógagyakorlás hatásai) 2.159.553 

Nagy Sportágválasztó Szervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (XII. 
Budapesti Nagy Sportágválasztó Budapest, 2013. május 24-25.) 

5.000.000 

Magyar Tai-Jitsu Szövetség (Nordic Walking mozgásforma népszerűsítéséhez, 
valamint oktatásához) 

400.000 

Táplálkozás, Életmód és Testmozgás Platform (az egészséges életmód és a 
szabadidő tudatos szervezésének, a testmozgásban gazdag életmód minél 
szélesebb körű reklámozására és népszerűsítésére) 

6.600.000 

Lakossági sport kiadványok (prevenciós füzetek újra nyomtatása) és molinók 2.300.000 

 
2012. évi „Szabadidősport támogatása” 22,79 M Ft (forrás: központi költségvetés, 55949-3/2012 számú 
EMMI-MOB szerződés) 
 
A MOB Iroda és a Koordinátor a fenti, egyedi kérelmeket érintő munkametódus szerint gondoskodott a 
forrás felhasználásáról (kérelmek összegyűjtése, döntés-előkészítés, a döntés végrehajtása, 
elszámolások ellenőrzése és a minisztérium felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése).  Az Iroda 
a 22,79 M Ft forrás biztosító 55949-3/2012 számú EMMI-MOB szerződés módosítását a felmerülő 
igények szerint egy alkalommal kezdeményezte. A felhasználás a 2. sz. táblázatban olvasható. Az 
összesített elszámolás a minisztérium felé határidőben, 2013. október 15-én megtörtént. 
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2. sz. táblázat 

Támogatott szervezet és program 
Támogatás 

(Ft) 

Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület (munkahelyi sportnagykövet 
képzés országos program) 

7.000.000 

Magyarországi Éjféli Sportegyesület (2013. 1. félévi események támogatása) 1.000.000 

Egészségesebb Életért Hit és Sport Alapítvány (2013. 1. félévi események 
támogatása) 

790.000 

Magyar Szabadidősport Szövetség (Az önkormányzat, a megyei 
szabadidősport szövetségek bevonásával lakossági szabadidősport - gyaloglás 
és nordic walking) 

7.000.000 

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága (Az önkormányzat, a megyei 
szabadidősport szövetségek bevonásával lakossági szabadidősport – 
gimnasztika) 

7.000.000 

 
A minisztérium 2014. január 14-én értesítette a MOB Irodát az elszámolás elfogadásáról. 
 
A Wesselényi Mikós Sportközalapítvány megszűnésekor a szabadidősport támogatására rendelkezésre 
bocsátott keret felhasználása 

Az Iroda és a Koordinátor a fenti, egyedi kérelmeket érintő munkametódus szerint gondoskodott az 
ügyintézésről. A 2013-ban felhasznált rész 3,5 M Ft.  (lásd 3. sz. táblázat.) 
 

3. sz. táblázat 

Támogatott szervezet és Program 
Támogatás 

(Ft) 

Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány (támogatás 
szabadidősportot/vízitúrázást népszerűsítő televíziós filmsorozat 
befejezéséhez „Szép, szőke szerelmünk, a Tisza” címmel 

1.023.140 

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskolája (állami gondozásban élők 
sportjának 2013. évi támogatási kérelme) 

2.000.000 

Debreceni Egyetem („Útban a sportoló nemzet felé: Szabadidősport gazdasági, 
társadalmi és egészségügyi megközelítése” munkacímű tanulmánykötet 
támogatása) 

500.000 

 
A WSKA forrás terhére került 2012-ben kiírásra a MOB-KJSZE-12 „Kiemelt események megrendezésének 
támogatása” pályázat, amelyre 2012.04.16. és 2013.04.15 között megrendezett szabadidős programok 
pályázhattak. A 84 M Ft keretből 31 db pályázat került támogatásra. 
A felhasználás és ellenőrzés a szerződések szerinti módon jelenleg is folyamatban van. 
A 150 M Ft-os WSKA forrás terhére biztosított, 2012. évi támogatások a szerződések (és a módosítások) 
értelmében a Magyar Szabadidősport Szövetség és a Magyar Természetjáró Szövetség működését és 
szakmai programjait támogatta (MSZSZ-nek összesen 44,5 M Ft-ot, az MTSZ-nek összesen 16,55 M Ft-
ot). A támogatások felhasználása, elszámolása, valamint ellenőrzése, hiánypótlása és lezárása 2013 
novemberéig folyt.  
2013. évi „Szabadidősport támogatása” 266 M Ft (forrás: központi költségvetés, 21993-4/2013 számú 
EMMI-MOB szerződés) 
 
A szerződés előkészítését (gondoskodás a minisztérium felé történő dokumentumról) az Iroda és a 
Koordinátor folyamatosan ellátta. Szerződéskötés dátuma: 2013. július 2. 
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A MOB elnökségének döntése alapján az Iroda keretösszegre az 4. sz. táblázatban összefoglalt 
szerződéseket kötötte. 
 

4. sz. táblázat 

Támogatott szervezet és program 
Támogatás 

(Ft) 

Magyar Szabadidősport Szövetség (pályázat kezelés; MOB-KJSZE-13 pályázat 
nyertes 20 db; MOB-HSZE-13 pályázat nyertes 217 db) 

199.000.000 

Magyar Szabadidősport Szövetség (2013. évi működési és szakmai programok 
támogatása) 

51.200.000 

Magyar Természetjáró Szövetség (2013. évi működési és szakmai programok 
támogatása) 

15.800.00 

 
A MOB 2013. évi pályázatai  

A változó jogszabályok miatt júniusban és júliusban a pályázati anyagok véleményezése folyt. 
Az egyeztetés része volt a szakmai tagozattal, a közreműködő szervezet munkatársaival, MOB jogi 
munkatársával valamint az EMMI -vel történt egyeztetés.  
 
A forrást biztosító 21993-4/2013 számú EMMI-MOB szerződés 2013.07.02-i dátummal jött létre, majd a 
30 napos szabály következtében fennálló felhasználási feltételeknek megfelelően az utalási ütemezést 
módosítottuk, és 2013. augusztus 1-én kapta meg az Iroda az első részletet. Ezzel egy időben a pályázat 
megjelentetése is lehetővé vált szintén 2013. augusztus 1-i dátummal.  
2013. július 19-i dátummal pályázatkezelés tárgyban a korábbi évhez hasonlóan a Magyar 
Szabadidősport Szövetséggel kötött együttműködési megállapodást az Iroda. 
 
Pályázati témák 
MOB-KJSZE-13 „Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatása”; és  
MOB-HSZE-13 „Helyi jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására” lásd 5. 
sz. táblázatot. 
 

5. sz. táblázat 

Pályázatkezelés a 199 M Ft-os keretösszeg  
5%-a (9.950.000 Ft) 

MOB-KJSZE-13 MOB-HSZE-13 

Szétosztott keret: 61.750.000 Ft 127.300.000 Ft 

Megjelenés: 2013. augusztus 1. 2013. augusztus 1. 

A pályázat beadási határideje: 2013. szeptember 5. 2013. október 3. 

A beérkezett pályázatok száma: 40 db 380 db 

Formai hibás pályázatok száma: 5 db 80 db 

Értékelt pályázatok száma: 35 db 300 db 

Támogatott pályázatok száma: 20 db 217 db 

 
Működési és szakmai támogatások 

A 2013. évi támogatásokkal kapcsolatban a Kedvezményezettek (lásd 4. sz. táblázat: MSZSZ, MTSZ, 
pályázatkezelő szervezet) felé a szerződések szerinti különböző részletek utalása a 30 napos szabály 
betartásával sikeres volt, a MOB-nak szabadidősport feladat tekintetében egy alkalommal kellett 
támogatásrészt visszautalnia az EMMI felé.  
A szerződések dátuma: MOB-MSZSZ 2013. július 19.; MOB-MTSZ 2013. július 16. 
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A két Szövetség az lenti 6. és 7. sz. táblázatban feltüntetett feladatokat valósította meg 2013-ban a 
MOB-tól kapott állami támogatásokból. Ezek közül kiemelésre érdemes az MSZSZ „Szabadidősport 
minőségbiztosítási program” keretében folytatott munka, amely a szabadidősport események 
szervezésének segítésére létre hozott egy Gyakorlati kézikönyvet, illetve megkezdte egy Minősítési 
rendszert kialakítását. Ezzel beindítva a sport többi területén is szükséges minőségi elemek 
pontosításának rendszerét.  
Az MSZSZ 2013 októberében, mint a következő, 2015-ben Budapesten megrendezésre kerülő TAFISA 
(Trim And Fitness International Sport for All Association) Világkongresszus házigazdája sikeresen 
bemutatkozott a hollandiai Enschede-ben megrendezett TAFISA Világkongresszuson és Közgyűlésen. 
 

6. sz. táblázat: az MSZSZ 2013. évi működési és szakmai programok 

Feladat 
Támogatás 

(Ft) 

működési támogatás:  22.500.000 

Országos Nordic walking program 5.000.000 

Szabadidősport minőségbiztosítási program 7.000.000 

Szakemberképzés, továbbképzés 1.200.000 

Szabadidősportos sportdiplomáciai költségek 6.500.000 

Országos Női Mozgásfesztivál 6.000.000 

Szépkorúak Sportfesztiválja 3.000.000 

Kihívás Napja (2012. évi maradvány forrásból külön szerződéssel) 8.000.000 

Pályázatkezelés plusz támogatás ((2012. évi maradvány forrásból külön 
szerződéssel) 

1.700.000 

Pályázati kutatás támogatása (2012. évi maradvány forrásból külön 
szerződéssel) 

   300.000 

Pályázatkezelés (2013. évi pályázatok kezelési díja) 9.950.000 

Összesen: 71.150.000 

 
Az MTSZ 2013. évi kiemelésre érdemes eredménye a megújult szervezet és szolgáltató központ 
létrehozása; az Országos Kéktúra projekt – a megismerhető Magyarország program létrehozása; a 
természetjáró tevékenységgel kapcsolatban álló, azt segítő minisztériumokkal, hivatalokkal, 
önkormányzatokkal kötött együttműködési (stratégiai) megállapodások megkötése; a természetjáró 
kártya megújításával kapcsolatban végzett előkészületek és az új csoportok megszólítására is alkalma, 
megújult Turista Magazin (offline és online változatban) történő bevezetése voltak. 
 

7. sz. táblázat: az MTSZ 2013. évi működési és szakmai programok 

Feladat 
Támogatás 

(Ft) 

működési támogatás:  9.000.000 

Szakemberképzés, továbbképzés   800.000 

Szabadidősportos sportdiplomáciai költségek 1.000.000 

Túramozgalmak szervezése, turistautak karbantartása 5.000.000 

Összesen: 15.800.000 

 
A két Szövetség 2013 novemberében sportági meghallgatáson számolt be az elmúl évi tevékenységéről a 
MOB Sportigazgatóság, Szakmai tagozatok koordinációjáért felelős osztályán. 
 
2013. évi „Szabadidősport támogatása” 9,958 M Ft (forrás: központi költségvetés, 59894-3/2013 számú 
EMMI-MOB szerződés). 
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Az Iroda a gondoskodott a minisztériummal kötött szerződés létrejöveteléről. A szerződés értelmében a 
támogatás 2014. december 31-ig használható fel. 
A fentiekben leírt koordinátori és ügyintézői feladatokon túl a MOB szabadidősport forrásának 
felhasználása érdekében a Koordinátor folyamatos kapcsolatot tartott fenn a Szabadidősportért felelős 
szakmai tagozattal, a tagozat vezetőjével. Részt vett a tagozati üléseken, a tagozati üléseken tárgyalt 
anyagok előkészítésében, - véleményezésében, ellátta a tagozati üléseken hozott döntések/javaslatok 
MOB Iroda felé történő továbbításának feladatát. Pl.: elnökségi anyagok előkészítése. Meghívás alapján 
részt vett a szakterületet érintő külsős munkaértekezleteken, egyeztetéseken, konferenciákon (felkérés 
alapján előadásokat tartott a megjelölt témában).  Folyamatosan kapcsolatot tartott az EMMI 
ügyintézőivel a szükséges munkafolyamatok ellátása érdekében. 
 
EMMI-MOB szabadidősport szerződés keretében 2012. évi forrás felhasználásával kapcsolatban 2 db 
szerződés, 2013. évi forrás felhasználásával kapcsolatban szintén 2 db szerződést gondoztunk. A MOB 
szabadidősportos kedvezményezetteivel kapcsolatban (továbbadás), 2012. évi forrás felhasználás 
keretében 26 db szerződést (benne 2 előlegszerződést), kezeltünk. A 2013. évi forrás felhasználással 
kapcsolatban: 3 db szerződést (benne 1 előlegszerződést). 
 
A Tagozat tevékenysége/munkája 

Tagozati ülésre általában havonta egy alkalommal került sor.  
Időpontok: 2013.01.10., 2013. 03.06., 2013. 04.03., 2013. 05.02., 2013.06.19., 2013.09.11., 2013.10.16., 
2013.11.20. Helyszín: Magyar Sport Háza, kezdési időpont: 16 óra.  
 
A tagozat éves ülés és munkatervet fogadott el, az ügyrendjét egy alkalommal módosította és a 
következő kiemelt témákat tárgyalta a MOB Irodától kapott kérés alapján: MOB 2013. évi 
szabadidősport támogatása keret felosztása; a szabadidősport pályázatok dokumentumai; a beérkezett 
támogatási kérelmek; tagjelölés a MOB Nemzetközi Bizottságába. 
 
Az üléseken az elnök tájékoztatta a tagokat az elmúlt időszak történéseiről, a MOB elnökségben végzett 
munkájáról; a pályázatkezelő Magyar Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) képviselője tájékoztatást adott 
a pályázatok aktuális helyzetéről. Az MSZSZ képviselője tájékoztatást adott a szervezet tagságával 
(tagfelvételi szabályok módosulásával) kapcsolatos fejleményekről.  
A Magyar Természetjáró Szövetség vezetői beszámoltak a szervezet átalakításáról, a kitűzött célokról és 
az elért eredményekről. A két szövetség szóban tájékoztatást adott a MOB-tól kapott támogatásból 
megvalósított szakmai tevékenység eredményéről. 
 
2013. december 19-én az MSZSZ közgyűlése Czene Attilát választotta elnöknek, illetve javaslatot tett a 
tagozat tagjaira: Czene Attila, Garancsi István, Horváth András,  Katus Tamás, Máth István, Nádas Pál, 
Péter Zoltán, Pogány Éda, Salga Péter, Schneider Béla. 
 

3.4. MOB Diák- és Főiskolai - Egyetemi Sportért Felelős Szakmai Tagozat 

A tagozat tevékenysége és munkája 

Tagozat elnöke: Dr. Tóth Miklós 
Tagozat tagjai: 
MEFS: Dr. Kiss Ádám, Dr. Székely Mózes, Dr. Freyer Tamás, Skultéty Tamás 
MDSZ:  
Balogh Gábor, Rádics Balázs, Csaszni László, Daragó Lászlóné, SIOSZ: Kovács Géza 
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A 2013. január – 2013. december közötti időszakban tagozatunk kétszer ülésezett (2013. március 19-
én és november 27-én), és hatszor szavazott elektronikusan. A tagozat összetételét tekintve az év 
során változások történtek, a tagozat 13 db határozatot hozott  a fent nevezett időszakban. 

 
A Tagozat költségvetésével kapcsolatosan a tagozati tagok 2013. év elején egyeztettek felosztást 
illetően és javaslatot tettek a MOB Elnökség felé, melyet az elnökség tagjai elfogadtak. Működése 
során javaslatot tett a 2012. évről visszamaradt források felosztásáról, mely összeget egyenlő 
arányban osztotta fel a MEFS és az MDSZ között. A Tagozat folyamatosan figyelemmel kísérte és 
elfogadta a MEFS, MDSZ, KIDS/RIDISZ/SZODSE, valamint az e területekhez köthető sportkutatásról 
szóló beszámolókat. A Tagozat a részleteket is figyelmesen követte: elfogadta a Magyar 
Sporttudományi Társaság 2013. évi kongresszusáról; a Tagozatot érintő tudományos felmérések 
állásáról; a FISU tisztségviselőinek látogatásáról; a 2012/13-as Diákolimpiáról, valamint a Diákolimpiai 
rendszer megújításának megkezdéséről; a Hajós Alfréd Tervről és a MEFS 2013. évi programtervéről; 
a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének 2013. évi programtervéről, Szakszervezetek Országos 
Diák Sportszövetsége Egyesület 2013. évi programtervéről szóló beszámolókat és tájékoztatókat.  
A Katolikus Iskolák Diáksport Szövetsége, Szakszervezetek Országos Diák - Sportszövetsége Egyesület, 
Református Iskolák Diáksport Szövetség ügyeinek intézése, segítése a Tagozat kérésére MOB 
Koordinációs osztály munkatársának közvetlen ellenőrzése alá került, ahol a MOB koordinátor segíti 
munkájukat. 
A Tagozat tagjai között beállt változásokat a tagok egyhangúlag elfogadták (a KIDS elnök lemondását 
követően  Csaszni Lászlót jelöli az MDSZ, valamint a Szlatényi György  főtitkár visszahívását követően 
Rádics Balázst jelöli az MDSZ).  
A Tagozat a 2013. évi „20/23/24 Diák és hallgatói sport támogatása” előirányzatot érintő 35.000.000.- 
Ft-os zárolást – jelzéseinek illetékesekhez történő eljuttatása mellett - tudomásul vette és 
átstrukturálta a költségvetését, majd javaslatot tett a Diák- és főiskolai-egyetemi sportért felelős 
szakmai tagozat módosított költségtervét illetően a MOB elnökség felé, amely változtatásokat az 
elnökségi tagok elfogadtak.  
A Tagozat tudományos kutatás támogatását is kitűzte célként: a stressz tolerancia vizsgálat 
fejlesztésének támogatásáról döntött, így a tagozat is hozzájárul a diákok és hallgatók körében 
végzett kutatások sikerességéhez. 

 
A koordinátor tevékenysége és munkája 

A MOB Diák- és Főiskolai- Egyetemi sportért felelős szakmai tagozatának koordinátora a következő 
előirányzatokat és forrásokat kezelte 2013-ban: 

1) 20/23/24 előirányzat szerint a Diák- és hallgatói sport támogatása;  
2) 20/23/28 előirányzat szerint Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok 

működtetése és projektjei; 
3) a MOB 16/KH/2013. számú határozat alapján   Magyar Edzők Társaság szakmai 

munkájának támogatása; 
4) WSKA forrás alapján a Magyar Diáksport Szövetség és a Területi Kollégium szakmai 

munkájának támogatása. 
 
2013 – ban a 2012. évben megkötött szerződéseket ellenőriztük. 
2013 – ban kezelt szerződések: 

• 13 db 2012-es szerződés ellenőrzése 2013-ban; 
• 18 db 2013-as szerződés ellenőrzése; 
• 21 db WSKA forráshoz köthető szerződések kezelése; 
• 1 db saját forrásból származó szerződés kezelése; 
• 2 db maradványból, amelyre 2013-ban szerződtünk; 
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• 14 db szerződés-módosítás lebonyolítása; 
• 9 db előleg megállapodás megkötése; 
• 2 db EMMI szerződés és 4 db EMMI szerződés-módosítás adminisztrációja; 

 
2013. év során részletesebben a következő koordinátori feladatok kerültek elvégzésre: 

1) A 2012. évi állami támogatással összefüggő szerződések elszámolásának ellenőrzése; 
o 355.200.000 Ft értékben a 20/23/24 előirányzaton (11 db szerződés) 
o 37.200.000 Ft értékben a 20/23/28 előirányzaton (2 db szerződés) 

2) a 2013. évi szerződések megkötése és a hozzá kapcsolódó elszámolások első részleteinek 
ellenőrzése; 

o 466.700.000 Ft értékben a 20/23/24 előirányzaton (16 db szerződés) 
o 37.200.000 Ft értékben a 20/23/28 előirányzaton (2 db szerződés) 

3)  a WSKA forrásból származó támogatás kezelése a Területi Kollégium esetében, 
o 80.000.000 Ft értékben (20 db szerződés) 

4) a WSKA forrásból származó támogatás kezelése a Magyar Diáksport Szövetség esetében; 
o 60.000.000 Ft értékben (1 db szerződés) 

5) a MOB saját forrásából biztosított támogatás kezelése a Magyar Edzők Társaságának 
esetében 

o 2.000.000 Ft értékben (1 db szerződés) 
6) valamint a 2011.évről visszamaradt támogatások ismételt felhasználásával 

o 4.040.000 Ft értékben (2 db szerződés) 
 

 2012. év eseményeihez kötődő támogatás értéke összesen: 
472.400.000 Ft 

 2013. év eseményeihez kötődő támogatás értéke összesen: 
569.940.000 Ft (ellenőrzés nem befejezett, folyamatban van) 

 
A 2012. évről áthúzódó támogatási szerződések módosítása, illetve azok pénzügyi elszámolásának 
ellenőrzése (472.400.000 Ft értékben), hiánypótoltatása 2013. év elejét jellemezték, amely ügyek 
intézése a MOB koordinátor feladatát képezte. A szervezetekkel való elszámoltatás egységessé tétele 
folyamatosan haladt előre ebben az időszakban. A benyújtott elszámolások minősége sok esetben 
lassította a koordinátorok egyéb szakmai feladatainak elvégzését, egyéb elvárásoknak való 
megfeleselést. Az előlegekkel kapcsolatos kérelmek kezelése, ügyintézése ugyancsak az év elejéhez 
köthető elintézendő feladatok közé tartozott. A rendelet módosításának véleményezését, azok 
szervezeteinkkel történő egyeztetését is a koordinátor végzte el. Ahogyan az év elejére jellemző 
versenynaptárak bekérése, illetve év eleji egyeztető tagozati ülések összehívása, megszervezése, 
jegyzőkönyvvezetése is koordinátori tevékenységéhez tartozott. A MOB tagozatának, elnökségének és 
közgyűlésének döntése alapján felosztott 2013. évi állami támogatások EMMI felé történő leszerződése, 
illetve annak a tagozathoz tartozó szervezetek felé történő továbbszerződése az év közepén történtek 
meg, aminek adminisztrációs, egyeztető jellegű feladatait a tagozathoz tartozó koordinátor végzte el 
(569.940.000 Ft értékben).  A támogatások kiutalásának előkészítése, a szerződések további ügyvitele 
(részletek kiutalása, elszámolások ellenőrzése, szerződések módosítása, kérelmek MOB-on belül, illetve 
EMMI -vel történő egyeztetése) folyamatos munkát igényeltek végig az év folyamán. Az elszámolásokkal 
kapcsolatos személyes megbeszélések, egyeztetések levezetése a szervezetek gazdasági munkatársaival, 
ugyanúgy a koordinátor feladatai közé tartoztak, mint a szervezetek vezetőségével történő szakmai 
jellegű egyeztetések lebonyolítása. A 2013-ban bevezetett 30 napos szabályzat miatt az EMMI - vel 
történő folyamatos szerződés-módosítások elintézését is a koordinátor végezte el. 
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A „20/23/24 Diák és hallgatói sport támogatása” előirányzati támogatásból megvalósuló események 
2013-ban a következők voltak a MEFS esetében: 

 A Kazanyban megrendezett XXVII. Nyári Universiade, ahova 129 magyar sportoló, 13 játékvezető 
és bíró, valamint 49 edző, orvos, gyúró és kísérő utazott ki. Magyarország 15 éremmel (4 arany, 2 
ezüst, és 9 bronzéremmel) zárta az Universiade-t, amelyre 43 éve nem volt példa. A XXVI. Téli 
Universiade-n hasonlóan nagyon szép sikerekkel szerepelt a magyar hallgatóság 

 Jelentős esemény volt a MEFS életében 2019-es Universiade pályázat elkészítése és benyújtása, 
amely az ajánlás szerint egy későbbi időpontban kerül ismét benyújtásra. 

 VI. Európai Egyetemek Karate Bajnokságát 2013. július 19-21. között szervezte a MEFS 
Budaörsön 27 ország 127 intézmény 350 résztvevőjével. Az eseményen 4 magyar érem született. 

 A támogatás terhére a MEFS az alábbi Európai Egyetemek Bajnokságán való részvételt 
biztosította 2013-ban: Kosárlabda Európai Egyetemek Bajnoksága, Rögbi Európai Egyetemek 
Bajnoksága, Labdarúgó Európai Egyetemek Bajnoksága 

 A MEFS a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség, a Miskolci Egyetem, valamint Miskolc város 
támogatásával benyújtotta pályázatát a 2016. évi Egyetemi Világbajnokságra, melynek rendezési 
jogát megnyerte 

 2013-ban megkezdődött a 2014-es Pécsi Birkózó Egyetemi Világbajnokság Szervező 
Bizottságának összeállítása, a költségvetés megtervezése és a szervezéssel kapcsolatos feladatok 
részleteinek kidolgozása. 

 „Sport a felsőoktatásban” TÁMOP pályázat mintájára, saját támogatásának terhére a MEFS 
elkezdte szervezni a KMR régióban intézményi sportirodák hálózatát, amely új 
sportszolgáltatások bevezetéséhez és az élsportolók tanulmányainak támogatásához járult hozzá. 

 2013-ban a MEFS a HÖOK-kal kialakított együttműködésének keretében országos hallgatói 
szabadidős kampányba kezdett bele SportPont Program néven, amely 130 intézményt és azok 
hallgatóit regisztrálja és kíséri figyelemmel sportolói szokásukat. 

 A támogatásból a MEFS 32 sportágban rendezte meg az őszi és tavaszi szemeszterben MEFOB 
eseményeit, 2800 fő élsportoló, versenysportoló, illetve amatőr sportoló részvételével. Hatalmas 
sikere volt az MVLSZ szakmai támogatásával első alkalommal megrendezett a vízilabda MEFOB-
nak. Szabadidősportos eseményei mellett (Medikus Kupa, Szarvasűzők, Sportszakos Hallgatók, 
Sportszakos Hallgatók Országos Sporttalálkozója, Műszaki Felsőoktatási Sportnapok) 2013-ban 
sportmenedzser tábort is szervezett 

 Az előirányzatból a MEFS saját szakmai tevékenysége mellett tagszervezetei tevékenységét is 
támogatta 
 

Az MDSZ esetében az állami támogatás terhére az alábbi tevékenységek kerültek elvégzésre: 

 Diákolimpia rendszerén belül 13 sportágban, 6 korcsoportban, felmenő rendszerben 10 
országos elődöntőt és 34 országos döntőt tartottunk. Ezeken 267.647 résztvevő volt. A 
korábbiakhoz képest 3 új sportággal bővült a sportágak sora. (strandkézilabda, strandlabdarúgás, 
strandröplabda) 

 A 2012/13-as tanévben 40 szövetséggel kötöttünk védjegyhasználati szerződést. Ennek 
keretében a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége is csatlakozott a 
Diákolimpia rendszeréhez. 

 Az MDSZ szakmai tevékenysége 2013-ban: 
o diákolimpia megújítása érdekében felmérés végzése 
o kiválósági díj kidolgozása testnevelők részére 
o presztízs helyszínek bevonása (pl. Puskás Ferenc Stadion) 
o a Diákolimpia országos döntőin példaértékű sportolók meghívása (pl. Cseh László) 
o KLIK megállapodás: a Klebersberg Intézményfenntartó központtal együttműködés 
o Telekom Labdarúgó Diákolimpia (multinacionális cég bevonása) 
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o megújult arculat (új logó, honlap, arculati kézikönyv) 

 Magyar Diáksport Napja 533 iskola részvételével 140.000 tanulót mozgatott meg, ezzel 
csatlakozott a szervezet az International Sport and Culture Association (ISCA) „Move week” 
elnevezésű kampányhoz.  

 2013-ban az MDSZ részt vett ISF által rendezett világjátékokon kosárlabdában és labdarúgásban 
(lányok 3.-3. hely, fiúk 6. hely) 

 2013-ban volt a szintén ISF megrendezésű GYMNASIADE. Magyarországot 3 sportág képviselte 
(úszás, szertorna, aerobic) 12 arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet szereztünk. A 37 ország 
rangsorában ezzel hazánk a 4. helyen végzett. 

 Az MDSZ pályázatot nyújtott be és nyert el a 2016-os a mezei futó világjátékok megrendezésére. 
A prezentációt Kovács Koko István mutatta be.  

 2013-ban volt a varsói Nemzetközi Atlétikai Játékok, ahol a 36 versenyszámból 16 esetben a 
magyar diákok aranyérmet hoztak el, további 16 számban pedig ezüst vagy bronzérmet 
szereztek. 

 

3.5. A MOB szakmai tagozatok osztályának munkája 2013-ban 

Az osztály munkája a különböző heterogén sportterületek (nem olimpiai sportágak, egyetemi – főiskolai 
sport, fogyatékkal élők sportja, szabadidősport) ügyeinek bonyolításakor heterogén modelleket kezel.  
A tagozatok koordinációjáért felelős osztály magas szinten ellátja a sportterületeket képviselő 
szervezetek, az állami forrást - működésükhöz és szakmai programjaihoz - felhasználó szervezetek és a 
tagozatok felvetődő problémáinak becsatornázását, és lehetőség szerinti  megoldását. Az állami forrást 
használó szervezetek szakmai és pénzügyi ellenőrzése mellett, fontos érték az EMMI Sportért és 
Ifjúságért felelős államtitkárságával fenntartott szoros együttműködő szakmai kapcsolat fenntartása. 
A rendszeres EMMI koordinációs tárgyalások következtében a kapcsolattartás - elektronikusan és 
személyesen is – folyamatos. A minisztérium munkatársaival, kiváló munkakapcsolat áll fenn. 
A sportigazgatóság vezetői és az osztály szakemberei 2013.év október – novemberében minden 
tagozathoz tartozó sportszervezet vezetőivel személyesen találkoztak. A megbeszéléseken áttekintésre 
kerültek a sportterületek, sportszervezetek, sportági szakszövetségek, országos hatáskörű 
sportszervezetek helyzete, problémáik, hosszú és rövidtávú célkitűzéseik. A megbeszéléseken 
meghatározásra került a 2014 – es év meghatározó szakmai pontjai, teendői. A szakmai találkozók 
minden évben – szükség vagy igény esetén félévenként is – rendszeresen megismétlésre kerülnek, 
amikor is a sportszakmai megbeszéléseken egyaránt áttekintésre kerülnek az elért eredmények, 
megoldandó problémák.  
Az osztály a 2013 év során tevékenységével több - komplex módon - területen érintett pl. a 
sporttörvény változtatására vonatkozó javaslatok megtétele, a 2014. év költségvetési tervezésben való 
aktív részvétel, szakmai javaslatok megtétele, a támogatási rendelet, támogatási szabályzat szakmai 
pontosítása, eredményességi - jutalmazási döntések előkészítése, MOB mint utódszervezet átadás – 
átvétel folyamatai (FONESZ, NSZSZ, NSSZ). 
Munka operatív részét képezi: az iktatási feladatok végzése, feljegyzések készítése, levelezések 
bonyolítása, szerződések sportszakmai előkészítése, organizálása, a megküldött elszámolások 
ellenőrzése, a szakmai munka felügyelete. Fontos feladat a Tagozatok felöl érkező kommunikációs 
üzenetek továbbítása, a kommunikáció gördülékenységének biztosítása. 
Az osztály sportterületéhez tartozó szövetségek szerződéseinek aktuális helyzetéről a MOB vezetése 
felé heti jelentések készültek és kerültek megküldésre. 
A tagozatok koordinációjáért felelős osztály minden héten (keddenként 14.00) munkaértekezletet tart, 
aminek tartalmáról emlékeztető készül. Az osztályértekezleteken belső (MOB igazgatóság, marketing és 
kommunikációs igazgatóság vezetői, munkatársai, jogász kollégák), ill. külső meghívottak (EMMI sportért 
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és ifjúságért felelős államtitkárságának európai ügyekért felelős munkatársai) rendszeresen részt 
vesznek a megbeszéléseken. 
Az osztály munkáját képezte a Tagozatok általános ügyeinek folyamatos figyelemmel kísérése pl. a 
Tagozatok ügyrendje, működésének kérdései, éves versenynaptár összeállítása, pontosítása, a MOB 
világversenyekre történő felkészülésének (pl. Világjátékok) szakmai segítése. Természetesen a MOB 
közgyűlésre, elnökségi üléseire, vezetői üléseinek szakmai előkészítése az osztály feladatkörébe tartozik 
pl. éves beszámolók készítése. 
A nem olimpiai sportágak ügyeinek intézésében kiemelkedő a felelősség az osztály munkájában, mert 
nincs egy köztes ernyőszervezet a 43 sportági szövetség fölött, így az osztálynak közvetlenül, 
fokozottabban és folyamatosan kellett támogatni a tagozat munkáját. 
Munkánk kiterjedt a vezetői felkészítők, szakmai anyagok elkészítésére. A 2013 – as évben is 
előadásokat, MOB prezentációkat állítottunk össze és szükség esetén ezeket ez előadásokat különböző 
fórumokon előadásokat tartottunk (pl. Velence – szabadidősport konferencia, Léc fölött konferencia).  
Munkánkból következően a stratégiai adatokat gyűjtjük, a stratégiai folyamatokat figyelemmel kísérjük.  
A tagozatok koordinációjáért osztály munkájához tartozik - a Sportinformációs Rendszeren keresztül 
megvalósított - versenyengedélyek kiadásának felügyelete, a munka feltételrendszerének biztosítása, a 
szakmai munka ellenőrzése. A versenyengedély kártyák kiadása zökkenőmentesen történt, a munkában 
fennakadás nem fordult elő. A SIR rendszerben regisztrált sportolók adatait folyamatosan ellenőrizzük, 
rendezzük és megküldjük a sportbiztosításokat bonyolító szervezet felé (Magyar Posta Biztosító Zrt.).  
Az osztály ösztönözte, kezdeményezte a Nemzeti Sportinformációs Rendszer beindítását. A 
versenyengedély kártyarendszer tökéletesítését célzó munkálatokat, előkészítő tárgyalásokat szakmai 
javaslatainkkal segítjük. 
Az osztály munkája szervesen kapcsolódik a MOB más szervezeti egységeinek munkájához, így felkérés 
esetén áttekintettünk más területek stratégiai, fejlesztési anyagait pl.16 sportág sportágfejlesztési 
projekt, sportaudit áttekintése, véleményezése. 
A MOB tagozatok koordinációjáért felelős osztály az európai sportfolyamatokat figyelemmel kísérési pl. 
EU Erasmus + projekt figyelése. Élő napi, heti kapcsolatot tartunk fenn az EMMI felelős munkatársaival, 
ill. Fiatalok Lendületben Programirodával. 
Sportszakmai munkánk végzéséhez - a naprakészség és tájékozottság érdekében - folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni más sportterületeket is érintő problémákat és legmodernebb megoldásokat, 
ezért át kellett tekinteni és figyelemmel kell kísérni pl. a felnőttképzés folyamatait, sportolók egyetemi – 
főiskolai felvételi folyamatait, akkreditációs folyamatokat, sport és turizmus folyamatainak 
összefüggéseit, egymásra hatásait, az utánpótlássport folyamatait, szűkebb sportterületek pl. budo 
sportágak trendjeit. 
A 2013 – as év folyamán korábbi kapcsolathálónkat megerősítettük és az új egységes sportági 
szerkezethez szükséges módon újakkal egészítettük ki pl. külső szervezetekkel - sportterületeinkhez 
kapcsolódóan - Sport és Turizmus Bizottsággal, a Dopping csoporttal. Kezdeményeztük új kapcsolatok 
kialakítását, régi kapcsolatok felújítását pl. TS Szakmai Kollégium. 
Munkánk során preventív módon innovatív projektjavaslatokat dolgozunk ki pl. e – learning szakmai 
továbbképzési rendszerekbe bevezetésével kapcsolatban. Projektek kidolgozása több a magyar sport 
szempontjából jelentős területet érintett pl. egyesületek revitalizációja, megyei sportirodák előkészítő 
tevékenysége (tárgyalás, koncepció kidolgozása), indikátorrendszer javaslat, minőségbiztosítás a 
sportban, szabadidősportban, fair play szellemiségének oktatási lehetőségeinek áttekintése. 
Az osztály lehetőségeihez képest gyorsan, szolgáltató szellemiséggel segíti az általa áttekintett 
sportterületeket és azok szervezeteit, innovatív javaslataival előkészíti a sportjövő lehetséges 
alternatíváit. 
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4. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK SPORTSZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLYA  

 

4.1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatásának kezelése 

A versenysport és olimpiai felkészülés területén az Állami támogatások sportszakmai és pénzügyi 
ellenőrzések osztálya fő tevékenységi körét az alábbi feladatok ellátása jelenti: 

 Az állami sport célú támogatások felhasználásának és kezelésének ellenőrzése; 

 A versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatására szolgáló támogatási keret 
elosztásának, felhasználásának figyelemmel kísérése; 

 A támogatási szerződések és a hozzá kapcsolódó adminisztratív ügyek intézése. 
Szerződések, elszámolások, kezelése, nyilvántartások vezetése, átutalások 
kezdeményezése, ezekkel kapcsolatos ügyintézés; 

 Kapcsolattartás a támogatott szervezetekkel a szerződésekkel kapcsolatos ügyekben. 
2013-ban két nagy feladatcsoport teljesítésére lehet munkánkat osztani: egyrészt a 2012. évi 
támogatások kezelése, ellenőrzése, lezárása, a szükséges beszámolók minisztérium részére történő 
elkészítése, másrészt a 2013. évi támogatások biztosításával összefüggő feladatok folyamatos ellátása. 
A 2012. évi támogatások sokrétűsége és nagyságrendje folytán az elszámolások véglegesítése és 
lezárása egészen 2014-ig elhúzódott. Több mint 2 milliárd forint értékben kellett a szövetségi és 
műhelytámogatások ellenőrzését lefolytatni. 
A 2013. évi források esetében a szövetségnek átutalt támogatások a következő feladatokra terjednek 
ki: 

- olimpiai felkészülés szakmai támogatása: 1.064.900.000 Ft 
- működési támogatás: 281.952.000 Ft 
- Világjátékok (Sportaccord + Küzdősport) felkészülés támogatása: 12.800.000 Ft 
- Világjátékok kiutazás támogatása: 20.656.000 Ft 
A fenti 4 feladat mindösszesen 1.380.308.000 forint feladatonkénti kezelését, tételes 
ellenőrzését jelenti. 
 

Olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

A költségvetési források terhére az olimpiai felkészülésre összesen 1.481.100.000 Ft állt rendelkezésre, a 
következő célokra: 

1) szakmai feladatokra 1.064.900.000 Ft 
2) edzőtábori voucherre 144.000.000 Ft 
3) műhelytámogatásra 272.200.000 Ft 
 
1) A rendelkezésre álló költségvetési keretekből 40 sportági szövetség részesült szakmai 
támogatásban, támogatási szerződést 39 olimpiai sportági szakszövetséggel kötöttünk. A Magyar 
Szinkronúszó Szövetséggel nem tudtunk szerződést kötni, ezért a szövetség szakmai támogatását 
a sportág műhelytámogatási keretére engedélyeztük felhasználni, edzőtábori voucher keretét 
pedig – a szövetség kérelmére – a Magyar Úszó Szövetséghez allokáltuk. A szövetségi támogatási 
összegek folyósítása – a 30 napos szabályra figyelemmel – a szövetségek által kért ütemezésben 
és időpontokban történt meg, teljesen egyénre szabva. A második illetve további részletek 
átutalásának feltétele volt az előző részletekkel történő elszámolás elfogadása. 
 
2) Az edzőtábori voucher támogatások felhasználása az előző évi konstrukcióhoz hasonló 
módon valósult meg. A támogatás értékéig a szövetség a Nemzeti Sportközpontok (NSK) 
költségvetési szerv létesítményeiben igénybe vehet edzőtábori szolgáltatást. A financiális háttér 
mielőbbi megteremtése érdekében július hónapban kétoldalú (NSK-MOB) szerződést kötöttünk a 
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szolgáltató költségvetési szervvel, ezáltal folyósításra kerülhetett a voucher keretösszeg első 
részlete, 116.000.000 forint. A szerződést a szövetségi kérelmek miatt történt változtatások 
szerint, szeptember 5-én módosítottuk. A háromoldalú (MOB-NSK-szövetség) szerződések 
aláírása az érintett 19 sportági szakszövetséggel megtörtént. 
 
3) A műhelytámogatások biztosítására közvetlenül a sportszervezetekkel kötöttünk 
támogatási szerződést. A támogatandó sportszervezetekre vonatkozó javaslatot a sportági 
szövetségek készítették el. 23 sportág részesült műhelytámogatásban, mindösszesen 272,2 millió 
forint értékben. 198 egyesület, illetve szakosztály kapott a szövetségi javaslatok jóváhagyása 
után műhelytámogatást, mely 156 támogatási szerződést jelent. 
 

Szövetségek működésének támogatása 

A támogatási keretösszeg felhasználása az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról 
szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 38. § (3)-(5) szakaszaiban meghatározott rendszer szerint történt 
meg. 
Az olimpiai és nem olimpiai sportágak szövetségeinek működési támogatására meghatározott 
összegeket a szakmai támogatásokkal közös támogatási szerződés tartalmazza, a feltételrendszer és a 
finanszírozás módja tehát azonos.  
Mind az olimpiai, mind a nem olimpiai sportágak közül azon szövetségek esetében, amelyek a Magyar 
Sport Házában irodát bérelnek, a BMSK Zrt. által kiállított számlákat havonta közvetlenül a MOB fizeti ki.  

 
Sportaccord Világjátékokra történő felkészülés támogatása 

A Sportaccord Világjátékokra (Cali-Kolumbia, 2013. július 25. - augusztus 4.) történő felkészülésre 10 
sportági szövetség érintett szakága (aerobik+ritmikus gimnasztika, búvárúszás, erőemelés, íjászat, 
karate, strandkézilabda, sumo, siklóernyőzés, tájékozódási futás, táncsport) összesen 35 millió forint 
támogatást kapott (3 olimpiai, 7 nem olimpiai szövetség). Két kvalifikációt szerzett sportág nem részesült 
felkészülési támogatásban: a fallabda szabadkártya révén tudott részt venni a Világjátékokon, a 
maratoni kajak-kenu esetében pedig a szövetség – a többi sportág javára – lemondott a felkészülési 
támogatásról. A támogatásokat a szakmai és működési feladatok támogatását rögzítő sportági 
szerződések tartalmazzák. 
A Cali Világjátékok felkészülés érdekében a szövetségek részére biztosított összegeknek korábban csak 
az 50%-a volt biztosított költségvetési forrásból, a fennmaradó összeget a MOB saját forrásai terhére 
előfinanszírozta. Mivel az 54393-4/2013 számú, 2013. december 12-én megkötött EMMI – MOB 
szerződés utólagosan 35 millió forint céltámogatást biztosított a Cali Világjátékok részvétel 
finanszírozására, lehetőség nyílt arra, hogy erről a költségvetési sorról 17,5 millió forint értékben 
átcsoportosítsunk részvételi kiadásokat az új szerződéshez, helyette pedig a szövetségekkel leszerződött 
teljes, 35 millió forintos felkészülési támogatást költségvetési forrásból tudjuk biztosítani. 
A felkészülésen kívül a kiutazást is részben a szövetségeken keresztül finanszíroztuk. 

 
Küzdősport Világjátékokra történő felkészülés támogatása 

A Küzdősport Világjátékokra (Szentpétervár – Oroszország, 2013. október 18.-26.) történő felkészüléshez 
4 szövetség (3 nem olimpiai: karate, kendo, kick-boksz valamint 1 olimpiai: birkózás) összesen 5 millió 
forint értékben részesült felkészülési támogatásban. A támogatásokat a szakmai és működési feladatok 
támogatását rögzítő sportági szerződések tartalmazzák. 
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Egyedi támogatások 

Feladatunk volt egyes kormányhatározatok által meghatározott támogatások kezelése is, ebbe a körbe 
tartoztak a következők: 

 a Magyar Vívó Szövetség 100 millió forint összegű támogatása, 2012. évi forrásból 

 a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 50 millió forint összegű támogatása, 
2012. évi forrásból 

 a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 50 millió forint összegű támogatása, a Magyar 
Kézilabda Szövetségen keresztül, 2012. évi forrásból 

 a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 50 millió forint összegű támogatása, 2013. évi 
forrásból 
 

4.2. Adósságkonszolidáció 

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. A 
sportszövetségek adósságállományának hitelt érdemlő megállapítása céljából a Magyar Olimpiai 
Bizottság külső auditort, a PriceWaterhauseCoopers Kft-t bízta meg. Az auditor a sportszövetségek 
nyilatkozatában szereplő tételeket megvizsgálta, és szakvéleményében rögzítette az adósságuk 
mértékét. A PriceWaterhauseCoopers szakvéleményét a Magyar Olimpiai Bizottság már korábban az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma rendelkezésére bocsátotta. 
Fentiek nyomán 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. Az 
adósságkonszolidáció célú támogatás megvalósítása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma és 
a Magyar Olimpiai Bizottság között 2013. április 12-én, 18247-10/2013 számon támogatási szerződés 
jött létre. 
A sportszövetségek adósságállományának – a hivatkozott kormányhatározat napján érvényes 
összegének- felméréséhez, illetve a támogatási igények (költségterv) pontos meghatározása, illetve 
megalapozottságának vizsgálata céljából a Magyar Olimpiai Bizottság dr. Pintérné Csermák Jolán, 
könyvvizsgáló, államháztartási szakértőt bízta meg tanácsadói feladatokkal. A sportszövetségek kivétel 
nélkül elfogadták, szívesen vették a szakértő segítségét. 
A fent hivatkozott kormányhatározat, illetve az EMMI és MOB között a tárgyban kötött 18247-10/2013 
számú támogatási szerződés alapján a Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2013. április 15-i ülésén 
döntött egyes sportszövetségek adósságkonszolidációjának támogatásáról. A támogatási döntést 
követően, 2013. április 15-én a Magyar Olimpiai Bizottság gondoskodott a támogatás mihamarabbi 
felhasználásáról, ezért haladéktalanul szerződéskötést kezdeményezett az érintett sportszövetségekkel. 
A szerződéskötések folyamatosan történtek, április második felétől júliusig minden – támogatási 
döntéssel érintett - partnerünkkel érvényesen szerződtünk.  
A Magyar Vívó Szövetség esetében a 1133/2013. (III. 14.) kormányhatározatban foglalt 55.110.000 Ft 
összeggel szemben a sportszövetség 45.255.000 Ft összegben nyújtott be költségtervet, majd a 
szerződéskötést követően – kérelme alapján – a támogatási összeg 48.625.327 Ft-ra emelkedett. Habár 
a támogatás felhasználása már meglévő számlák, szerződések, hatósági előírások, kiadási bizonylatok 
alapján történtek, az elszámolások összeállítása – a támogatás atipikus jellege miatt – nagy 
körültekintést, hosszabb ügyintézést igényelt.  
Az elszámolások a nyár folyamán sorban érkeztek. A benyújtott elszámolásokhoz minden esetben 
hiánypótlásra került sor. A hiánypótlások teljes körű benyújtására és elfogadására 2013. szeptember 
utolsó hetében került sor.  A támogatás kezelésével kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az 
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államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 84. § (4.a.) 
bekezdésében szereplő, ún. 30 napos szabály alkalmazása megnehezítette, több esetben lassította a 
támogatások folyósítását és jelentős mértékű, indokolatlan banki kiadásokhoz vezetett. 
A Magyar Olimpiai Bizottság, a 18247-10/2013 számú támogatási szerződésben foglalt elszámolási 
kötelezettségének eleget téve, 2013. október 3. napján benyújtotta az elszámolási dokumentációt, 
melyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. január 16. napján elfogadott. A MOB Irodán található 
– az adósságkonszolidációs támogatás tárgykörében képződött – iratanyag helyszíni ellenőrzése 2013. 
november 20. napján történt. Az EMMI helyszíni ellenőrzése az adósságkonszolidációs támogatás 
ellenőrzése során szabálytalanságot nem tárt fel. 

 

4.3. A 2012. évi eredmények alapján történő eredményességi támogatás 
előkészítése 

Egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján, 
2013 júniusában a Magyar Olimpiai Bizottság bekérte az országos sportági szakszövetségek, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság, illetve Magyar Speciális Olimpia Szövetség javaslatát, és az eredményességi 
támogatást alátámasztó indoklást, állami jutalomra jogosító eredmények igazolását a 2012. évi 
eredmények vonatkozásában. 
A Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége 2013. július 18-án jóváhagyta a sportszövetségek illetve az MPB 
összesített javaslatát, 2013. július 22-én pedig a  Magyar Speciális Olimpia Szövetség javaslatát.  A 
Magyar Olimpiai Bizottság Elnöksége által jóváhagyott javaslat, illetve a Magyar Olimpiai Bizottság 
Elnökségének döntéséről szóló jegyzőkönyv az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága 
részére továbbításra került.  

 

4.4. Szakértői közreműködés  

Kiemelt sportágak rendkívüli fejlesztési támogatása 

A kiemelt sportágak fejlesztési támogatásához kapcsolódóan, de nem kizárólag erre a feladatra, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Nemzeti Sportközpontok és a Magyar Olimpiai Bizottság 
részvételével ún. Koordinációs Munkacsoport jött létre. A Koordinációs Munkacsoport – a sportági 
stratégiai elképzelések összeállítását segítendő – konzultációra hívta az érintett sportszövetségek 
képviselőit. Osztályunk munkatársai valamennyi (16) sportági konzultáción részt vettek, a konzultációkat 
követően pedig a sportszakmai és pénzügyi tervezés folyamatát segítették. A sportági konzultációkat 
követően a Koordinációs Munkacsoport értékelte a benyújtott stratégiai elképzeléseket és – a realitást 
figyelembe véve – arra kérte a sportszövetségeket, hogy a készítsék el a fejlesztési feladatok 
megvalósításának konkrét (projekt) terveit. A sportszövetségek által elkészített és benyújtott 
projekttervek alapján a MOB elkészítette és benyújtotta az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős 
Államtitkársága részére a rendkívüli támogatás odaítélésére vonatkozó jogi norma szakmai tervezetét. 

 
Sportcsillagok ösztöndíja 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjról szóló 165/2013. (V. 28.) Korm. rendelet alapján, az EMMI Sportért 
és Ifjúságért Felelős Államtitkársága kérésére, a tárgyban történt személyes egyeztetést követően a 
Magyar Olimpiai Bizottság megtette javaslatát az ösztöndíjas sportolók személyére.  
A javaslat kialakítása során több kérdést is felvetett a sportteljesítmények értékelésének 
szempontrendszere. Erre való tekintettel a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezte, hogy a tárgyban a 
MOB és az EMMI Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága egyeztessen, és dolgozzák ki közösen az 
ösztöndíj odaítélésének és mértékének alapjául szolgáló sportszakmai szempontrendszert, illetve a 
javaslattevő szervek előzetes bírálatának ügymenetét. 
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A benyújtott javaslattal összefüggésben érdemes megjegyezni, hogy Magyar Olimpiai Bizottság a 
pályázati jelentkezési lapok, illetve a rendelkezésére álló sportági eredményességi adatok alapján, 
kizárólag sportszakmai szempontokat vett figyelembe, a jelentkezők egyéb alkalmasságát, illetve a 
pályázati dokumentáció jogszabálynak való megfelelését nem vizsgálta. 

 
Sportszakmai audit 

Közreműködtünk a Sportági Audit elkészítésének folyamatában is, amely segíteni fogja lemérni és 
folyamatában figyelemmel kísérni a KSF programban szereplő sportágakban bekövetkező remélhetőleg 
pozitív irányú  változásokat. 

 
Duna Kupa 

Szakmai tanáccsal segítettük a nagy hagyománnyal több mint húsz éve működő, jelenleg hat sportágat 
magába foglaló osztrák és szlovák partner szövetségekkel együttműködő Duna Kupa versenysorozat 
tevékenységét.  

 

4.5. Támogatási költségvetés tervezése 

A Magyar Olimpiai Bizottság a sportról szóló 2004. évi I. törvény 41. §-ában foglalt feladatát teljesítve, a 
sportterületekért felelős tagozatokkal folytatott szakmai konzultációk, illetve a sportszövetségek 
részéről benyújtott fejlesztési elképzelések értékelése nyomán elkészítette a 2014. évi sport célú 
támogatások elosztására vonatkozó konkrét javaslatát. A javaslatunk alapját a Magyar Olimpiai Bizottság 
tagozatai által megtárgyalt, illetve benyújtott sportterületi és sportági fejlesztési koncepciók alkották. A 
Magyar Olimpiai Bizottság 2014. évi sport célú támogatásokra vonatkozó javaslata a 2013-ban a MOB 
által – részben, vagy teljes körűen - kezelt előirányzatokra irányult. A sport célú támogatások 
felhasználási területeire és nagyságrendjére vonatkozó MOB javaslat elkészítésében az osztály 
munkatársai oroszlánrészt vállaltak. 

 

4.6. Keretgazdai feladatok  

Osztályunk ellátja a felelősségi területén lévő (Versenysport és Olimpiai felkészülés, KEP, UP, 
adósságkonszolidáció, egyedi szerződések) támogatási keretek keretgazdai feladatait. Ennek értelmében 
megtervezi a kiadásokat, előkészíti az EMMI-vel megkötendő támogatási szerződéseket, figyelemmel 
kíséri a bevételek és kiadások egyensúlyát, megakadályozza a túlköltést, összeállítja és benyújtja az 
EMMI felé az elszámolási dokumentációt. 
 

4.7. Elnökségi előterjesztések, szabályzatalkotás, UP támogatási szerződések 

Osztályunk tevékenyen részt vesz a MOB Elnökségének készülő – sport célú támogatásokról szóló – 
előterjesztések elkészítésében. Az Állami támogatások sportszakmai és pénzügyi ellenőrzések osztálya – 
konzultálva a MOB Iroda munkatársaival és államháztartási szakértővel – elkészítette a MOB 
támogatáskezelési szabályzatát, melyet a MOB Elnöksége jóváhagyott, és számos támogatott 
partnerünknek nyújt segítséget az elszámolási dokumentáció elkészítésében. Osztályunk segítséget nyújt 
az utánpótlás-nevelési osztálynak is, a támogatási szerződések – illetve azok mintadokumentumai – 
elkészítésében, a szerződések módosításával, lezárásával összefüggő ügyintézésben. 
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II. A MOB MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS 
IGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 

1. MARKETING BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

Az MKI munkájának köszönhetően a MOB 2013-ban összesen 239 millió Ft pénzbeli és mintegy 105 
millió Ft nem pénzbeli bevételhez (70 millió Ft termékben és 35 millió Ft szolgáltatásban) jutott. A nyári 
olimpiai játékokat követő évben ez az eredmény jónak tekinthető.  
Az eredmények részletes vizsgálata során (táblázat mellékelve a 2013. évi bevételekről) az alábbi két 
tényezőt fontos kiemelni: 
A MOB 2013-ban, működése során először kezdett önálló kereskedelmi, értékesítési tevékenységbe. A 
kiadványok (Sport 2013, Magyarok az Olimpiai Játékokon), illetve a nemzeti felszerelések értékesítése 
csak az elmúlt évben már majdnem 5 millió Ft bevételt eredményezett.   
A nem pénzbeli bevételek közül a szolgáltatások igénybevétele, lehívása elmaradt a tervezettől. Ennek 
oka, hogy a támogatóink által biztosított szolgáltatási kereteket – melyeket általában nem kizárólag a 
MOB iroda saját céljaira, hanem a magyar sport, elsősorban az olimpiai sportágak javára fordítunk – nem 
sikerült a kellő hatékonysággal kihasználni. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, a jövőben a sportági 
szakszövetségekkel intenzívebb kommunikáció szükséges, marketing és kommunikációs témákban, 
valamint a különböző szolgáltatási keretekre kiírt egyszerű, de átlátható és nyomon követhető 
szövetségi pályázati rendszer.   
 
Az MKI kiadásai 2013-ban összesen 33 millió Ft-ot tettek ki. Fontos megjegyezni, hogy ez az összeg csak 
a MOB alapvető marketing és kommunikációs működésére elegendő. Az érdemi fejlődést eredményező 
beruházásokra (pl. saját események, rendezvények szervezésére, élsportolókkal kötendő szorosabb 
marketing együttműködésekre, rendezvénytámogatásokra, adatbázis építésre, informatikai fejlesztésre, 
digitális és online kommunikáció bővítésére, értékesítési hálózat megteremtésére, stb.), amelyeket a 
tervezett, mintegy 65 millió Ft-os költségvetésünk eredetileg tartalmazott, már nem volt sem idő, sem 
munkaerő-kapacitás. Ennek egyik oka, hogy az MKI számos, alapvetően nem marketing vagy 
kommunikációs célú megrendeléseket is bonyolít a MOB különböző szervezeti egységei részére 
elsősorban szervezés és beszerzés területen. 2013-ban ezen megrendelések értéke összesen 51,5 millió 
Ft volt, amely a saját kiadásainknak a másfélszerese (táblázat mellékelve táblázatot a 2013. évi 
kiadásokról).                                                                                                                            
  

2. MARKETING TEVÉKENYSÉG 

2.1. Szponzori struktúra és szponzorszerződések 

A 2012. évi Londoni Nyári Olimpiai Játékok után, az olimpiai ciklus végeztével időszerűvé vált a MOB 
támogatói struktúrájának felülvizsgálata és módosítása. A támogatói fokozatokban gyökeres 
változásokat vezettünk be: 
Új, jogi és pénzügyi szempontból korszerűbb szerződésmintát készítettünk a MOB jogi és pénzügyi 
osztályával közösen, amely az eddigieknél jóval részletesebben és egyértelműen sorolja fel a felek jogait 
és kötelezettségeit. A szövegezésnél külön figyelmet fordítottunk az olimpiai szimbólumok szabályszerű 
használatára és védelmére.  
A támogatói fokozatok számát lecsökkentettük, a szintekhez tartozó összeghatárokat ennek 
megfelelően módosítottuk és a kategóriákat átneveztük, ennek megfelelően jelenleg az alábbi 
kategóriákba soroljuk szponzorainkat:  

Platina Támogató (min. 50 millió Ft + ÁFA/év) 
Gyémánt Támogató (min. 30 millió Ft + ÁFA/év) 
Arany Támogató (min. 10 millió Ft + ÁFA/év) 
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Partner (min. 1 millió Ft + ÁFA/év) 
Az átalakítás egy egyszerűbb, átláthatóbb és mindenki számára könnyebben kezelhető támogatói 
struktúrát eredményezett, amely lehetővé teszi, hogy az egyes fokozatok között az eddigieknél 
markánsabb különbségeket tegyünk, elsősorban a Magyar Csapat logó alkalmazásában, a sportolók 
marketing célú felhasználásában és a MOB saját felületein való megjelenési lehetőségekben.  
A 2013. évben fontos szemléletbeli változás ment végbe a MOB-ban a szponzori együttműködések 
tekintetében. Szigorúan különválasztjuk a szponzorációt a kölcsönösen előnyös üzleti 
együttműködésektől. A pénzbeli támogatások mellett csak olyan termékekre és szolgáltatásokra kötünk 
új megállapodást, amelyre a MOB irodának vagy a magyar sportnak valóban szüksége van. 
 
Az előző ciklusból 2013-ban az alábbi szerződéseink voltak érvényben 2013 év végéig vagy még tovább: 
GE Healthcare 2012. július 16-tól 2016. szeptember 30-ig (a megállapodás felülvizsgálata jelenleg zajlik) 
 
2012. december 31-én támogatói szerződéseink többsége lejárt. Az új ciklusban az alábbi támogatókkal 
sikerült meghosszabbítanunk az együttműködési megállapodást: 
adidas   2016. december 31-ig 
Béres   2016. december 31-ig 
CO-OP   2016. december 31-ig 
Hunguest Hotels         2016. december 31-ig    
LBT   2013. december 31-ig (2014-ben újabb egy évre újrakötöttük) 
Metropol  2016. december 31-ig 
MTVA   2016. december 31-ig 
PBS   2016. december 31-ig 
Puebla   2013. december 31-ig  
Samsung  2016. december 31-ig 
Szerencsejáték Zrt. 2013. december 31-ig 
Telekom  2016. december 31-ig 
 
A szerződéskötés különböző okokból átcsúszott a 2014. évre, de az együttműködést biztosan folytatjuk 
az alábbi partnerekkel: 
Homm Kft.  várhatóan 2017-ig 
Ringier   várhatóan 2016. december 31-ig   
 
Új támogatói szerződések 2013-ban: 
Audi*   2016. december 31-ig 
OTP Bank  2016. december 31-ig 
Pharmafit  2017. október 31-ig 
Poli-Farbe  2017. szeptember 23-ig 
Posta Biztosító 2016. december 31-ig 
Tensi   2016. december 31-ig 
 
*Porsche Hungária és Audi Hungaria Motor 
 
A szemléletváltást jól tükrözi, hogy olyan stratégiai területeken váltottunk szponzort, mint például a 
banki szolgáltatások. Az E.ON Hungária gazdasági okokra hivatkozva nem folytatta az együttműködést a 
londoni olimpiát követően, így a MOB kiemelt feladata, hogy az energiaszektor valamely képviselőjét 
újra megnyerje a Magyar Olimpiai Csapat támogatására. 
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2.2. Szponzorkiszolgálás 

A szponzorkiszolgálás egyik legfontosabb eleme 2013-ban az 1. pontban már részletezett támogatói 
struktúra átalakítás, amely tisztább és átláthatóbb viszonyokat teremtett többek között a támogatók 
kommunikációs tevékenységében, az olimpiai szponzoráció aktiválása során.  
Ezen felül előkészítettük a MOB Szponzor Tanácsának megalakulását (2014. januárjában megkezdte 
működését). A Szponzor Tanács célja, hogy a MOB támogatóinak operatív vezetői részére egy közös 
fórumot teremtsen kifejezetten marketing és kommunikációs témakörökben. A Szponzor Tanács nem a 
felsővezetők találkozója, hanem egy operatív munkacsoport, amelynek keretein belül a MOB és 
támogatói közötti rendszeres párbeszéd kialakítása a cél a MOB aktuális marketing és kommunikációs 
terveiről, eredményeiről, a szponzorok részére szervezett projektjeiről, a szponzorok igényeiről és a 
minél hatékonyabb együttműködés lehetőségeiről.  
Szerződésben foglalt kötelezettségeinknek megfelelően szponzorainkat meghívtuk a MOB kiemelt 
eseményeire: a MOB Közgyűléseire, az Olimpikon Életút Program szerződésaláírási ünnepségére, a 2013. 
évi utrecht-i nyári EYOF fogadalomtételére, a szöuli olimpia 25 éves jubileumi ünnepségére, Halottak 
Napi hagyományos megemlékezésünkre, a 2013. évi AYOF és EYOF eredményes versenyzőinek és 
edzőinek díjátadó ünnepségére, a Sport 2013. évkönyv sajtóbemutatójára. Nagysikerű évzáró 
rendezvényt tartottunk szponzoraink részére decemberben, a Tatai Edzőtáborban, olimpiai bajnokok 
közreműködésével. A visszajelzések alapján érdemes ebből az eseményből hagyományt teremteni, a 
tapasztalatok ugyanis azt mutatták, hogy az olimpiai bajnokokkal való találkozás, az együtt sportolás 
lehetősége és az informális, baráti környezet sokkal maradandóbb élményt nyújt, mint az eddig szokásos 
évzáró ebéd- vagy vacsora meghívás.  
A szocsi téli olimpiára – mivel kis létszámú csapatról volt szó – csak legnagyobb támogatóink képviselőit 
hívtuk meg és utaztattuk a MOB saját költségére (adidas, Telekom, OTP, CO-OP, ezek közül végül csak az 
adidas és a CO-OP vendégei utaztak).  
Támogatóinkat a MOB kiadványaiban is megjelentettük, így pl. a 2013. évi brassói téli EYOF-ra készülő 
csapatfüzetben, az utrecht-i nyári EYOF csapatkönyvében és a Sport 2013 évkönyvben, ez utóbbi 
kettőben nemcsak logó megjelenéssel, hanem egész vagy dupla oldalas szponzorhirdetésekkel is. Az 
átalakított MOB Hírlevél 2013. októbere óta szponzorsávval kiegészítve kerül kiküldésre naponta, több 
mint 500 e-mail címre.   
Szponzorainkkal számos rendezvény kapcsán működtünk együtt.   
 

2.3. Olimpiai jelképek védelme 

Az MKI 2013. évtől kezdve kiemelt figyelmet fordít az olimpiai jelképek és egyéb márkaelemek 
védelmére. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: 

- szponzorszerződéseinkben az eddigieknél részletesebben és egyértelműen rögzítettük a Magyar 
Csapat védjegyre vonatkozó használati előírásokat, valamint a nemzetközi olimpiai tulajdon 
védelmét 

- a MOB sportigazgatóságával és jogi osztályával együttműködve az olimpiai sportolói és 
sportszakemberi szerződésekben rögzítettük a sportolók és sportszakemberek marketing 
kötelezettségeit, ezen belül az olimpiai jelképekkel kapcsolatos kötelezettségeiket 

- a tudomásunkra jutott szabálytalan megjelenések esetében a jogtalan felhasználóknak a jogi 
osztállyal közösen megfogalmazott felszólító levelet küldtünk ki (Mini-Manó Babacentrum: 
Manólimpia, V. kerületi Vagyonkezelő mérnöki osztálya: ötkarika felhasználása az Olimpiai Park 
területén, Társasjátékos Klub: Társasjátékos Olympia)  

- szponzorainkat rendszeresen segítettük a helyes logóhasználat elsajátításában és betartásában 
kommunikációs tevékenységük során (Béres, Metropol, OTP, Pharmafit) 

- szoros és jó kapcsolatot tartottunk fenn a Nemzetközi Olimpiai Bizottság marketing 
ügynökségével (IOC Television & Marketing Services Agency, IOC TMS), az olimpiai bizottságok 
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részére kiadott kézikönyveiket, irányelveiket munkaanyagként használjuk a napi munkánk során, 
és vitás kérdésekben rendszeresen kérjük állásfoglalásukat 
 

3. SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG 

3.1. Nemzetközi multisport események háttértámogatása  

2013 kiemelkedő, MOB szervezés alá tartozó nemzetközi multisport eseményei az Ausztrál Ifjúsági 
Olimpiai Fesztivál, az Európai Téli Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (Brassó), az Európai Nyári Ifjúsági Olimpiai 
Fesztivál (Utrecht), valamint a IX. Világjátékok (Cali). Ez utóbbi új kihívást jelentett, hiszen a MOB első 
alkalommal foglalkozott teljes körűen a nem olimpiai sportágak legnagyobb eseményén való részvétel 
szervezésével.   
A nemzetközi eseményeket a marketing és kommunikációs igazgatóság az eddigi gyakorlat szerint, az 
alábbi háttérszolgáltatásokkal segítette: 

- csapatkönyvek szerkesztése és gyártása 
- kapcsolódó rendezvények szervezése (fogadalomtételek, csapatgyűlések, az események utáni 

köszöntések, ünnepségek) 
- az utazó csapattagok sport- és formaruhájának kiválasztása, megrendelése, szükség szerint 

gyártatása és átadása 
- az utazáshoz reptéri transzferek szervezése 
- csoportos utasbiztosítások megkötése   
- különböző beszerzések (orvosi, egészségügyi termékek, ajándékok, jelvények, eredményes 

sportolók és edzők jutalmazása) 
- logisztikai szolgáltatások, szállítások szervezése 

 

3.2. Egyéb együttműködések a MOB szervezeti egységeivel  

A marketing és kommunikációs igazgatóság rendszeresen együttműködik a MOB különböző szervezeti 
egységeivel, különböző rendezvényeik, beszerzéseik kapcsán.  
Így 2013-ban közreműködtünk a Héraklész Gála, a TAO konferenciák, az Olimpikon Életút Program 
aláírási ünnepsége, az Olimpiai Bajnokok Klubjának szöuli jubileumi ünnepsége, a MOB Nemzetközi 
Gyűjtőtalálkozó és számos nemzetközi delegáció fogadásának megszervezésében és lebonyolításában. 
Különböző tárgyalássorozatokhoz, szakmai találkozókhoz rendszeresen biztosítottunk hangtechnikai és 
catering szolgáltatásokat.   
A MOB iroda működését ezen felül számos egyéb tevékenységgel segítettük, így pl. nyomdai munkák 
megrendelésével (céges levélpapír, boríték, névjegykártyák, olimpiai sportolói és sportszakemberi 
szerződések, oklevelek), irodabútorok és irodadekoráció beszerzésével, vidéki eseményekhez 
autóbuszbérléssel, sportruházati termékek, ajándéktárgyak beszerzésével. Igazgatóságunk koordinálta 
továbbá a Danubius Hotel Helia és Margitsziget fittness centerébe szóló belépők megrendelését és 
elosztását.  
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4. KOMMUNIKÁCIÓ, MÉDIA 

4.1. Honlap 

4.2. MOB Hírlevél 

4.3. MOB szervezeti és tagozati sajtószolgálat 

4.4. Nemzetközi multisport események kommunikációs felvezetése és támogatása 

4.5. Nemzetközi multisport eseményekhez kapcsolódó sajtóakkreditációk 
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III. A MOB NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA 

1. 2013. ÉVI NEMZETKÖZI ESEMÉNYEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

2013.01.13-2013.01.20. Sydney, Ausztrália:  AYOF (Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) 

2013.02.05-2013.02.09. Sochi, Oroszország:  
2014. évi Téli Olimpiai Játékok csapatvezetői 
értekezlete 

2013.02.15-2013.02.23. Brassó, Románia:  2013. évi Téli Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

2013.02.25-2013.03.05. Rio de Janeiro, 
Brazília:  

hivatalos látogatás a Rio 2016 Szervezőbizottságnál 

2013.04.24-2013.04.27. Lima, Peru:  15. NOB Sport for All Világkonferencia 

2013.05.16-2013.05.18. San Marino:  EOC Szeminárium 

2013.06.14-2013.06.16. Lausanne, Svájc:  ANOC Rendkívüli Közgyűlés 

2013.06.15. Lausanne, Svájc:  
Makedón Olimpiai Bizottság és MOB kétoldalú 
együttműködési megállapodás aláírása 

2013.07.06-2013.07.17. Kazany, Oroszország:  2013. évi Nyári Universiade 

2013.07.15. Frankfurt, Németország:  
Borkai Zsolt Elnök és Thomas Bach NOB Alelnök és 
DOSB Elnöke kétoldalú megbeszélése 

2013.07.18. Budapest:  
MOB és az Oroszországi Nagykövetség közötti kétoldalú 
megbeszélés 

2013.07.11-2013.07.22. Utrecht, Hollandia:  2013. évi Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál 

2013.07.25-2013.07.26. Lausanne, Svájc:  FIFA vs MLSZ CAS bírósági tárgyalás 

2013.07.20-2013.07.30. Cali, Kolumbia:  2013. évi Világjátékok 

2013.09.05-2013.09.12. Buenos Aires, 
Argentína:  

125. NOB Közgyűlés 

2013.09.18-2013.09.19. Párizs, Franciaország:  Nemzetközi fair Play Bizottság 2013. évi Gálaestje 

2013.10.04-2013.10.06. Porec, Horvátország:  
Európai Olimpiai Bizottság 4. sportolói fórum és az EOC 
Sportolói Bizottságának tisztújítása 

2013.10.18-2013.10.26. Szentpétervár, 
Oroszország:  

2013. évi Küzdősportok Világjátékai 

2013.10.24-2013.10.31. Ho si Minh város, 
Vietnam:  

MOB és a Vietnámi Olimpiai Bizottság közötti 
együttműködési megállapodás keretében a vietnámi fél 
meghívására 

2013.10.30-2013.11.01. Sochi, Oroszország:  NOB sport és környezetvédelmi világkonferenciája 

2013.11.04-2013.11.08. Rio de Janeiro, 
Brazília:   

Rio 2016 Szervezőbizottság nyíltnapja, hivatalos 
helyszín bejárás 

2013.11.14.2013.11.20. Taipei, Taiwan:  
a Kínai Taipei Olimpiai Bizottság és a MOB közötti MOB 
kétoldalú együttműködési megállapodás aláírása és 
látogatás a taiwan-i fél meghívására 

2013.11.21-2013.11.25. Róma, Olaszország:  
Európai Olimpiai Bizottság közgyűlése és a Sochi 2014 
Szervezőbizottság Pre-DRM 

2013.12.11-2013.12.21. Trentino, 
Olaszország:  

2013. évi Téli Universiade 

 
A 2013. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválok és az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztivál részletes beszámolóját 
lásd külön mellékletekben.  


