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BÁZIS MŰHELYTÁMOGATÁS

A terv kialakításának szempontjai:
•  az egyesületek átlátható módon részesüljenek támogatásból, 
•  ne történjen meg területek többszörös finanszírozása,
•  biztosítva legyen a feladatközpontú támogatás 

Két pillér
 

A)
B)

Tömegbázis növelést célzó támogatás 
(~16 millió forint)

Eredményességi támogatás
(~30 millió forint)



A)
MTSZ tagszervezetei:
•  valamennyi kiváltott amatőr licenc után 3.000 forint támogatásban részesülnek,
•  valamennyi a felsőoktatásban résztvevő hallgatók részére kiváltott licenc után 6.000 forint támogatásban 
 részesülnek,
•  valamennyi kiváltott utánpótlás licenc után 10.000 Ft támogatásban részesülnek,
•  valamennyi kiváltott para licenc után 25.000 forint támogatásban részesülnek.

Feltételek:
 A támogatott licenccel rendelkező versenyzőknek meg kell jelenniük a versenyrendszerben: 
•  az amatőr versenyzőknek, bármely a magyar triatlon versenyrendszerében szereplő eseményen legalább 
 egyszer célba kell érnie
•  a felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak kötelező az Egyetemi Triatlon vagy Duatlon OB-n elindulnia, 
 és egyszer legalább célba érnie  
•  a para versenyzőknek a paratriatlon vagy a paraduatlon OB-n kötelező elindulnia és legalább egyszer célba   
 érnie.
•  az utánpótlás versenyzőknek kötelező legalább egy utánpótlás ranglista eseményen, vagy országos 
 bajnokságon, célba érnie. 

TÖMEGBÁZIS NÖVELÉST CÉLZÓ TÁMOGATÁS



Szerződés: 
•  A támogatásra pályázni kell, az aláírt, pecsételt támogatási pályázati űrlap beküldésével az MTSZ email címére.
•  A pályázati űrlapon szerepel a május 31-ig kiváltani tervezett licencek száma. (A szerződés a pályázati adatlap 
 alapján kerül megfogalmazásra!)
•  A kalkulált támogatási összeg 2 részletben kerül kifizetésre, 80-20%-os megosztásban.
•  Támogatási időszak 2017. január 1-től 2017. szeptember 30-ig tart. 
•  Elszámolási határidő 2017. október 15. (teljes összeggel)
•  A versenyrendszerben való részvételt október 1-ig megrendezésre került eseményeken lehet igazolni. 
 (Elszámolás részét képezi, a „Részvételi Nyilvántartás” dokumentum.)
•  A versenyrendszerben nem részvevő sportolókra nem kerül kifizetésre a támogatás, vagy visszafizetésre 
 kötelezett a tagszervezet. 
 Amennyiben az eredeti tervekhez képest több licenc kiváltása történik meg, május 31-ig, továbbá a 
 versenyeztetési dokumentáció is 
 rendelkezésre áll, akkor a támogatási szerződés módosításra kerül. 
•  A támogatás második részlete (20%) az hiánytalan elszámolás MTSZ általi elfogadása után kerül folyósításra.
•  A költségelszámolásban szerepeltethető tételek:
  - Tagdíj
  - Licenc díj
  - Nevezési díj
  - Para versenyzők esetében sportruházat, kisértékűsportfelszerelés is.
•  Minimális szerződés kötési összeg a pillér alapján elért 50.000 Ft.

TÖMEGBÁZIS NÖVELÉST CÉLZÓ TÁMOGATÁS



B)
• Az évek óta használt MTSZ egyesületi pontszámítás alapján került meghatározásra. 
•  Három kategóriát foglal magába 
  - elit, 
  - utánpótlás,
  - para szakág. 
•  Az egyesületi ranglistában szerzett pontok alapján, pontpénz rendszert követve kerül meghatározásra a 
 támogatási összeg.
•  A kalkulált támogatási összeg 2 részletben kerül kifizetésre, 80-20%-os megosztásban.
•  A szerződés előkészítő dokumentumok hiánytalan határidőre történő beérkezése (április 15.) feltétele a 
 szerződéskötésnek. (költségvetési   terv, szakami terv, nyilatkozatok)
•  Támogatási időszak 2017. január 1-től 2017. október 30-ig tart. 
•  Elszámolási határidő 2017. november 15. (teljes összeggel)
•  A támogatás második részlete (20%) az hiánytalan elszámolás MTSZ általi elfogadása után kerül folyósításra.
• A költségelszámolásban szerepeltethető tételek:
  - Bérleti díj (terem, eszköz)
  - Sportszakember alkalmazása (munkavállalói szerződéssel) – támogatás maximum 40%-a
  - Edzéslehetőség biztosítása (uszodabelépő, stadion belépő, …stb)
  - Sportruházat, kisértékű sortfelszerelés (UP, elit versenyzőknek)
  - Edzőtábori költségek finanszírozása (utazás, szállás, étkezés, uszoda belépő, … stb.)
  - Versenyeztetési költségek finanszírozása (utazás, szállás, étkezés, nevezési díj, …)
•  Minimális szerződés kötési összeg a pillér alapján elért 50.000 Ft.

EREDMÉNYESSÉGI TÁMOGATÁS



Köszönjük figyelmet!


