
Szabadidős Szakág költségvetési terv 2019 

 

Kiemelnénk, hogy megelőző évek tapasztalata nélkül, fiatal szakágként a pénzügyi 

tervünk óvatos, visszafogott. További pontosítások a szabadtéri szezon megkezdése után 

várhatóak, a becsült összegek befolyásával egyidejűleg.  

 

A szabadidős szakág a 2019-es évre két fő bevételi forrással tervez: 

1. A szabadidős versenyek után befizetett startdíjakból megközelítőleg 2,5 millió 

forintos bevételre számítunk. (becsült összeg)  

2. A Magyar Lovassport Szövetségtől 2,5 millió forintos támogatásban részesültünk.  

A startdíjakból befolyó összegnél figyelembe kell vennünk, hogy májusig nem számíthatunk 

jelentősebb összegre. Az első évben óvatosságból maximum 1,5 millió forinttal számolunk a 

kiadásokat tekintve. Ennek okán a kiadási oldalon 4 millió forint került tervezés alá, a fennmaradó 

1 millió forint költségvetési tartalékba kerül, melynek felhasználásáról csak a valóban befolyt 

összeg ismeretében dönthetünk.  

 Javaslat: 

Amennyiben valóban sikerül jelentősen túllépni az 1,5 milliós startdíj bevételt, akkor a már 

befolyt összegek alapján, a két legtöbb startdíjat fizető helyszín képviselője, illetve a két legtöbb 

starttal rendelkező egyesület képviselője javaslattételi, illetve véleményezési jogkörrel részt vehet 

az Elnökség költségvetési tárgyalásán. 

A Szabadidős Szakág forrásait három területre kívánjuk fordítani: 

Képzések, edzőtáborok: 

Kettő ingyenes edzőtábort tervezünk, melynek költségeit a szabadidős szakág fedezné a 

lovasok számára. Az edzőtáborokon elméleti és gyakorlati továbbképzéseket egyaránt tartanánk, 

több meghívott előadóval, széles spektrumú tematikával. 

Az edzőtáborok mellett rendszeres továbbképzéseket tervezünk, ahol a még regisztrációs 

vizsgával nem rendelkező, ellenben az adatbázisban már rögzített jelölt státuszú edzőket is 

képeznénk. Az előadások témáit és meghívott előadóit egy már szerkesztés alatt álló kérdőív 

segítségével határoznánk meg, amely arról adna számunkra információt, hogy milyen szintről kell 

elindítanunk, felzárkóztatnunk az elméleti/gyakorlati képzést. Ezekkel a tevékenységekkel a 

szabadidős szakág színvonalát, a magyar lovas társadalom szakmaiságát fejlesztenénk, szorosan 

kapcsolódva a Magyar Lovassport Szövetség által képviselt képzési irányelvekhez. 

  



 

A szakági statisztika alapján kimutatható, hogy az elmúlt félévben regisztrált szabadidő 

lovasok közül már 59 fő tett az őszi vizsgaidőszakban rajtengedély vizsgát. Reményeink szerint a 

folyamatos képzések még inkább vonzzák majd a szabadidőlovasokat, akik felkészült alapját 

képezhetik a jövő versenyzőinek. Az Elnökség a képzésekre és edzőtáborokra 1,5 millió forint 

összeget különít el. 

 

Versenyhelyszínek támogatása: 

A szabadidős versenyeken több új kötelezettség is megjelent a 2019-es évtől (startdíj, 

licenc-el rendelkező versenyiroda). Ennek ellensúlyozásaként, a versenyhelyszíneket évente 1 

alkalommal 30 ezer forint támogatásban részesítenénk, amely éves szinten körülbelül 1,5 millió 

forint kiadást jelent a szakágnak. A támogatás odaítéléséről az Elnökség dönt pályázat benyújtása 

alapján. 

 

Szakág működtetése: 

A folyamatosan növekvő regisztrált szabadidő lovasok száma, a táborok és továbbképzések 

szervezése, lebonyolítása és a leendő versenyhelyszínek ellenőrzése által növekednek az 

adminisztratív teendők. Szükségesnek látjuk egy állandó szakági titkár biztosítását. Az elnökségi 

tagok költségtérítésére és egyéb adminisztrációs feladatokra a szakág költségvetéséből 1 millió 

forintot fordítanánk. (Elnökség költségei, szakági titkár) 

 

További kiadások tervezése, a bevételek ismeretének függvényében történik. 


