MVSz 2021. Költségvetés tervezet – határozati javaslathoz
MVSz Elnökség javaslata az MVSz őszi online Küldöttközgyűlés jóváhagyására
Koncepció: A Szövetség kiadásai 2021. évben ne haladják meg a bevételeket.
Ez alól kivételt képezzen a CAMO adatbázis fejlesztésére már megállapított összeg, melynek
forrása egy korábbi adomány volt, a vitorlázórepülők tankönyvének elkészítésére fordítandó
fordítási munkadíj, melynek forrása szintén magán adomány, valamint az EUR számlán található
pénzösszeg, melyet a 2020. évi Világbajnokságokra kapott támogatásként a Szövetség, de a
versenyek elhalasztása miatt azok elkötése áthúzódik a következő (2021) évre.
A koncepció magyarázata, hogy a fentieken felül a meglévő tartalékokat a 2022. éveben hazánkban
megrendezésre kerülő VB előkészületeire tudjuk 2022. év elején fordítani. A VB várható bevételeit
is figyelembe véve, amennyiben valóban sikerül megfelelően színvonalas és sikeres versenyt
rendezni, akkor – a sportdiplomáciai siker mellett – várhatóan nem éri anyagi hátrány sem a
Szövetséget.
További alapvetés,hogy az újjáalakulással 2018-ban elvesztett közhasznú státus 2021-ben ismét
megszerezhető, ezáltal további támogatási források elérését kívánjuk megcélozni.
A Szövetség új székhelye iroda bérletidíj fizetési kötelezettséget keletkeztet, amelyre megvan a
fedezet, hiszen a korábban fizetett könyvelési díj (évente 480eFt), valamint az iroda rezsi
hozzájárulás (ez a Dagály utcai ingatlan esetében is évi 120eFt volt) nagyrészt fedezi egy sokkal
méltóbb helyen lévő, kulturált körülményeket biztosító, adminisztrációs segítséget (posta fogadása,
internet és irodai háttér) is nyújtó új székhely (Hegyalja út 13.) költségeit.
A válogatott keret repülőgépek biztosítási és üzemeltetési költségeit (3.3mFt) nagyrészt az azokat
igénybe vevő Kerettag és Utánpótlás pilóták biztosítják differenciált támogatás formájában, az
ifjúsági sportolók pozitív diszkriminációjával. A CAMO és DTO szervezet fenntartására befolyó
támogatási források (3mFt) egy része a szervezet adminisztrációs és dologi költségeire, valamint
hatósági engedélyeire fordítandók, az e fölötti résszel a Szövetség iroda bérleti, banki és
adminisztrációs, dologi kiadásaihoz járul hozzá, valamint a nemzetközi versenyeken hazánkat
képviselő sportolók biztosításához és az ifik támogatásához.
A tagdíjak mértékén és fizetési módján nem kívánunk változtatni, csupán egy 100 fő feletti sáv
bevezetését tervezzük 400eFt tagdíjjal. A tagdíjakból befolyó bevételekből az iroda bérlet,
adminisztrációs és dologi kiadások (informatikai kiadások, adatbázis rendszer kialakítás, fejlesztés,
tárhely, honlap), valamint a sport feladatok (EB-n induló ifjúsági csapat, hullámtábor támogatása,
versenyek IGC RL jogdíja, stb.) ellátásához szükséges adminisztrációs és jogdíjak fedezése
biztosítható. A megemelt MVK nevezési díjakból befolyó források egésze a megnövekedett díjazás
(trófeák, serlegek, emléktárgyak) készítésére, valamint rekordok, koszorúk, jelvények készítésére
fordítandó. Az előző évekhez hasonlóan számítunk jövőre is támogatási bevételekre (pl.: 1-2mFt a
Tilia Légisport Alapítványtól), amelyeket részben a 2022. évi VB média infrastruktúrájának
kialakítására (pl.: korszerű, nagy teljesítményű projektor, hangtechnika) szeretnénk fordítani,
melyek várhatóan hosszú éveken keresztül fogják majd szolgálni a hazai versenyeket is. E
támogatások fennmaradó részét a hazai OGN hálózat továbbfejlesztésére, a sport támogatására,
valamint a Szövetség fenntartási költségeinek fedezésére kívánjuk fordítani.
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