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Kiegészítés a Közhasznúsági jelentéshez: 
 
Az Egyesülés tagjai körében ismert, hogy 2012. évtől a megyei önkormányzatoknak nincs sport 
feladata. Ezért maximum  rendezvényt támogattak (200 e. Ft/év), a MOB-tól kaptunk 2012-ben 
működésre támogatást, majd ez is elmaradt. 
Az elmúlt évben életben maradtunk és továbbra is tudtuk segíteni a szövetségek munkáját, az 
események megvalósításához biztosítottuk a hátteret. Az év elején felmerült a MOB megyei irodáinak 
létrehozása, sajnos a kezdeti lendület elfogyott és az államtitkárság valamint a MOB egymásra 
mutogattak a megvalósítás helyett. A MOB irodák megvalósítását mindkét megyei jogú város és a 
megyei önkormányzat is támogatta volna, Elnök úrral egyeztettünk az említett önkormányzatok és a 
MOB vezetőivel. 
 A labdarúgó igazgatóság segítségével fenntartottuk a Kossuth utcai irodákat, de a szolgáltatások 
finanszírozására nem volt forrásunk. Ezen okok miatt a szolgáltatásaink fenntartására be kellett vonni 
a szövetségek hozzájárulását. Mint ígértük az elmúlt évet az eddigi feltételekkel működve 
teljesítettük.  
A megemelkedett rezsi költségek és a várható bérleti díj miatt megváltoztattuk az elhelyezésünket 
januártól az iroda teljes körű szolgáltatásai a Bíró M. u. 37. I/1. sz. 50 m2-es lakásban elérhetők. 
Bérleti díjat nem fizetünk, a rezsiköltség terheli a szervezetünket, ezzel jelentős megtakarítást 
érhetünk el. A labdarúgók, az idén elkészülő stadionba szándékoznak költözni, a kézilabda és 
kosárlabda szövetségek maradtak a régi irodákban saját bevételük terhére. A szervezeti tagság és a 
kapcsolat természetesen megmaradt. 
Mivel tevékenységünknek nincs állami támogatása, civil szervezetként térítés fejében tudtuk 
felajánlani szolgáltatásainkat, aminek a maximális mértéke az éves forgalom  8 %-a. Erről 
megegyeztünk a legtöbb szövetség vezetőjével. 
Másik bevételi forrásunk a sportesemények szervezése, a diáksport, a fogyatékkal élők, a 
szabadidősport és az atlétikai események lebonyolítását végezzük megállapodás alapján. 
Nagyon fontos az Egyesülés jelenlegi formájának megőrzése, a MOB mintája alapján, csak ebben az 
esetben lehet esélyünk állami támogatáshoz jutásra. Remélhetőleg a második félévben kialakul a 
finanszírozás valamilyen formája. 
Próbálunk egyéb eszközöket is bevonni, a középiskolás diákok önkéntes munkájának biztosítására 
megállapodást kötöttünk a Zrínyi és Kölcsey Gimnáziummal. Itt fontos szabály, hogy tanítási időben 
nem foglalkoztathatók a diákok! Eddig 128 órát foglalkoztattunk diákokat. 
Az elmúlt években is folyamatosan pályáztunk, különböző eseményekre, jelenlegi TÁMOP 
egészségfejlesztési pályázatunk augusztus 12-én zárul. A Keszthelyi Kórházban közbeszerzés révén 
veszünk részt pályázat sportrendezvényeinek megvalósításában, ez a program 2015. február végéig 
tart. 
Ha az állam nem vállalja fel a területi sport finanszírozását, a MOB-on vagy a sportági szövetségeken 
keresztül, akkor a jelenlegi feladatainkat át kell csoportosítani még inkább a szolgáltatások, 
eseményszervezések és pályázatok megvalósítása irányába. Az iroda létszámát is szűkíteni kell, ha 
nem lesz újabb pályázati lehetőségünk. 
A sportszakember képzésben és a versenybírók, játékvezetők oktatásában továbbra is 
közreműködünk, ez inkább feladatot jelent, mint bevételt. 
 
Melléklet: Kiemelkedő sportrendezvények 2013. évben a ZMSE tagszervezeteinek szervezésében. 
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