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Támogatási kiírás 

Sportszervezetek (egyesületek, akadémiák, műhelyek) feladatainak 

elvégzésére 

MRSZ-KSF-2017 

 

1. Általános Információk 

Amint Önök előtt is ismert, Magyarország Kormánya biztos alapokat kívánt teremteni a röplabda sportág 

kiszámítható fejlődéséhez, ezért „a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési 

elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014 – 2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények 

bemutatásáról” szóló 1526/2013. (VIII.12.) számú határozatával döntött a Magyar Röplabda Szövetség 

támogatásáról, amely programnak megfelelően az idei évben is folytatódik. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kormány döntése értelmében az egyesületek, akadémiák, műhelyek 

támogatására is lehetőségünk nyílik. Támogatási igénylési formában kerül meghatározásra, hogy 

melyik sportszervezet milyen kategóriába sorolható be és milyen mértékű támogatásra lesz jogosult. 

A támogatási kiírás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 

 P-01-1,2  2017.06.20. MRSZ sportszervezet támogatási adatlap 

 P-01-3    2017.06.20. MRSZ pénzügyi adatlap 

 P-01-4     Leigazolt utánpótlás korú versenyzők száma 

 Igénylőlap (1.sz. melléklet) 

 

Ezek és a jelen kiírás együttesen tartalmazza a támogatási igény beadásához, a jelentkezőtől várt 

valamennyi feltételt. Egyéb, a felhívásban és az adatlapokban nem szabályozott kérdésekben a 

vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 

A támogatási kiírás 20. pontjában található ellenőrző lista segítségével a támogatási igény 

postára adását megelőzően ellenőrizheti, hogy valamennyi, a támogatási igény beadásához 

szükséges dokumentumot kitöltötte-e, illetve a kötelező mellékleteket csatolta-e. 

 

2. Támogatás célja 

A sportág alapjainak szélesítésére vonatkozó szakmai kritériumok és kötelezettségek alapján 

sportszervezetek kiválasztása és fejlesztési programjának/elképzeléseinek támogatása. 

Kiemelten: 

 A sportág eladhatóságának növelése (média, szponzoráció); 

 Utánpótlás fejlesztése, létszámnövelés; 
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 A sportszervezetek számára lehetőségek, eszközök és környezet biztosítása a magas szintű 

működéshez, melyet maguknak kell megteremteni ezek segítségével; 

 Kiemelt figyelem a nemzetközi porondon szereplő klubcsapatokra. 

 

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke 

A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban: MRSZ) az Emberi Erőforrások Minisztériumával 

(továbbiakban: EMMI) kötött megállapodás alapján 2017. évre vonatkozóan 66.500.000.-Ft-tal 

(azaz hatvanhatmillió-ötszázezer forinttal) jogosult támogatásban részesíteni tagszervezeteit. Az 

MRSZ 2017. 06.20-i elnökségi ülésén a kiemelt állami sportágfejlesztési támogatásra vonatkozó, 

egyesületi támogatásokat érintően a következő kategóriákat és felosztást hagyta jóvá: 

 

I. Utánpótlás csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek támogatása: 

19.950.000.-Ft (azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint); a teljes támogatás 30%-a 

II. Felnőtt csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek támogatása: 

29.925.000.-Ft (azaz Huszonkilencmillió-kilencszázhuszonötezer forint); a teljes támogatás 45%-a 

III. Nemzetközi porondon szereplő csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek támogatása: 

16.625.000.-Ft (azaz Tizenhatmillió-hatszázhuszonötezer forint); a teljes támogatás 25%-a 

 

4. Támogatottak köre 

Támogatási igényt nyújthat be: 

 Minden olyan sportszervezet, amelyik az MRSZ tagszervezete – tagszervezetnek tekintendő 

az a sportszervezet, amely tagfelvételi kérelmét az MRSZ Elnöksége már jóváhagyta (Felnőtt 

és utánpótlás kategóriában: 2017. 07.15-i állapot szerint) – és; 

 Részt vesz az MRSZ versenyrendszerében – az MRSZ versenyrendszerében résztvevőnek 

tekintendő a 2017-2018. évi Teremröplabda Versenykiírásban szereplő versenyszámok 

bármelyikébe benevezett, és/vagy a 2016/2017. évi Országos Mini Kupába/Bajnokságba részt 

vett sportszervezet – és 

 A 2017. évi MRSZ tagdíjat befizette és; 

 Az MRSZ-szel szemben lejárt határidős tartozása nincsen – lejárt határidejű tartozásnak 

tekintendő minden olyan az MRSZ-szel szemben fennálló számlatartozás, amelynek a fizetési 

határideje elmúlt; 

 Minden olyan sportszervezet esetében, ahol a további működés jogutódlással történik, 

kizárólag egy pályázat nyújtható be, egy támogatási összegre. Amennyiben az érintett 

sportszervezet támogatást nyer, további egyeztetés keretében történik a szerződéskötés 

a támogatási összeg elszámolását illetően. 
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Nem nyújthatnak be támogatási igényt: 

 Azon sportszervezet, amely tagfelvételi kérelmét az MRSZ Elnöksége 2017. 07.15. után hagyta 

jóvá és/vagy; 

 Nem vesz részt az MRSZ versenyrendszerében. 

 

Nem támogatható az a támogatási igény: 

 Amely, a támogatási és/vagy hiánypótlási folyamatban késve vagy nem érkezik meg; 

 Amely, hiányosan érkezik be és hiánypótlásra felszólítás ellenére sem nyújtják be a hiányzó 

dokumentumokat; 

 Amelynek benyújtó sportszervezete az MRSZ-P-01-2016. számú támogatási kiírás alapján 

támogatásban részesült és a támogatás egészével vagy részével pénzügyi szempontból nem 

vagy nem megfelelően számolt el. 

 

Egy sportszervezet csak egy támogatási igényt nyújthat be, de azt egy, kettő vagy három a 

sportszervezetre érvényes támogatási kategóriában is benyújthatja (kivétel a 19./a. pontban 

leírtak)! 

 

5. A támogatási igénynek be kell mutatnia: 

 A sportszervezet jelenlegi helyzetét, milyen fejlesztési projektek vannak jelenleg folyamatban, 

illetve a szempontrendszer alapján milyen elképzelésekkel rendelkezik a jövőre nézve; 

 A támogatás felhasználására vonatkozó szakmai tervet, koncepciót, rövid-közép-hosszú távú 

elképzeléseket; 

 Amennyiben az MRSZ-P-01-2016. számú támogatási kiírás alapján támogatásban részesült, 

az abból a finanszírozásból megvalósított projektek, esetlegesen hogyan kapcsolódnak a 

jelenlegi igényléshez. 

 

6. Támogatási kategóriák 

I. Utánpótlás csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

II. Felnőtt csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

III. Nemzetközi porondon szereplő csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

 

6 / I. Utánpótlás csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

Támogatandó sportszervezet: maximum: 25 sportszervezet  

Pénzügyi keret: 19.950.000.-Ft (azaz Tizenkilencmillió-kilencszázötvenezer forint) 

Igényelhető: összeg: min. 500.000.-Ft – max. 1.000.000.-Ft (azaz ötszázezer forinttól egymillió forintig) 
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Lehetséges támogatások: 

 Nem támogatható: 0.-Ft (azaz nulla forint); 

 Támogatható: min. 500.000.-Ft – max. 1.000.000.-Ft azaz (ötszázezer forinttól egymillió 

forintig). 

 A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy egyes pályázatokat a támogatható mértéktől eltérően 

magasabb támogatásban részesítse! 

 

Kritériumok  

 Minimum 2 korosztályos utánpótlás csapat szerepeltetése a 2017/2018-os bajnokságban: U21-

OJB, U19-OIB, U17-OSB, U15-OGYB, U13-OMK/OMB (több csapat indulása esetén is csak 

egy csapatnak tekintendő); 

 Nincs köztartozása, szállítói, munkáltatói vagy egyéb tartozása; 

 Rendelkezik képzett szakemberekkel (az MRSZ Képesítési szabályzatában rögzített 

végzettséggel rendelkező sportszakemberek), megfelelő infrastruktúrával, stabil pénzügyi 

háttérrel (szerződések bemutatása). 

 

Kötelezettségek: 

 Edző alkalmazása az utánpótlás csapatok esetében (legalább alapfokú edzői 

végzettséggel//testnevelő tanári diplomával) (szerződések bemutatása); 

 Jelen pályázat kiinduló adataihoz képest 10%-kal több utánpótlás korú (nem felnőtt korú) 

játékos leigazolása (2017.12.31-ig) 

 A támogatás elkülönített kezelésére létrehozott számlával/alszámlával rendelkezik. 

 

Elszámolható tételek az sportszervezetek részére kiadott Benchmark alapján: 

 Terembérleti díj, a támogatás 50%-ig; 

 Utánpótlás versenyekre történő utazási költségek, a támogatás 50%-ig; 

 Legalább alapfokú edzői végzettséggel/testnevelő tanári diplomával rendelkező edző díjazása 

(Bérjellegű, megbízási jogviszony), a támogatás 30%-ig; 

 Eszközbeszerzés (100.000 Ft egyedi értékhatárig), a támogatás 100%-ig; 

 Szakemberek képzési költsége (tanulmányi szerződés), a 50%-ig; 

 Versenyrendezés költségei, a támogatás 30%-ig 

o Terembérlet; 

o Díjazás (érmek, serleg, oklevél). 

 Felszerelés (cipő, mez, melegítő, stb.), a támogatás 25%-ig.(feliratozás MRSZ logóval) 

 Országos döntőbe jutott csapatok esetén a szállás és étkezés költsége, a támogatás 20%-ig 
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6 / II. Felnőtt csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek: 

Támogatandó sportszervezet: maximum 24 sportszervezet 

Pénzügyi keret: A mindenkori támogatási összeg 45 %-a. Jelenleg: 29.925.000.-Ft (azaz 

Huszonkilencmillió-kilencszázhuszonötezer forint) 

 

Igényelhető összeg: min. 500.000.-Ft – max. 1.500.000.-Ft (azaz ötszázezer forinttól egymillió-

ötszázezer forintig) 

 

Lehetséges támogatások: 

 Nem támogatható: 0.-Ft (azaz nulla forint); 

 Támogatható: min. 500.000.-Ft – max. 1.500.000.-Ft azaz (ötszázezer forinttól egymillió-

ötszázezer forintig). 

 A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy egyes pályázatokat a támogatható mértéktől eltérően 

magasabb támogatásban részesítse. 

 A támogatás elkülönített kezelésére létrehozott számlával/alszámlával rendelkezik. 

 

Elszámolható tételek: 

 NBI, MK: Legalább középfokú edzői végzettséggel rendelkező edző díjazása (Bérjellegű, 

megbízási jogviszony), a támogatás 30%-ig; 

 NBII: Legalább alapfokú edzői végzettséggel rendelkező edző díjazása (Bérjellegű, megbízási 

jogviszony), a támogatás 30%-ig; 

 Legalább alapfokú masszőri végzettséggel rendelkező masszőr díjazása (Bérjellegű, megbízási 

jogviszony), a támogatás 30 %-ig; 

 Edzést és/vagy versenyzést segítő nagy értékű eszközök, berendezések (pl.: sáncgép, 

nyitógép, Click&Scout, DataVolley, DataVideo, DataTraining), a támogatás 100%-ig; 

 Eszközbeszerzés (100.000 Ft egyedi értékhatárig), a támogatás 100%-ig; 

 Szakemberek képzési költsége (tanulmányi szerződés), a támogatás 50%-ig; 

 Utazási költségek maximum a támogatás 20%-ig. 

 Televíziós közvetítésekhez kapcsolódó fejlesztések, szolgáltatások igénybevétele a támogatás 

50%-ig  

 MRSZ licenccel rendelkező statisztikus költsége, a támogatás 30%-ig;  

 

6 / III. Nemzetközi porondon szereplő csapatokhoz kapcsolódó fejlesztési projektek 

Támogatandó sportszervezet: maximum 6 sportszervezet 

Pénzügyi keret: A mindenkori támogatási összeg 25 %-a. Jelenleg: 16.625.000.-Ft (azaz Tizenhatmillió-

hatszázhuszonötezer forint) 
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Igényelhető: összeg: min. 1.500.000.-Ft – max. 2.500.000.-Ft (azaz egymillió-ötszázezer forinttól 

kettőmillió-ötszázezer forintig)  

 

Lehetséges támogatások: 

 Nem támogatható: 0.-Ft (azaz nulla forint); 

 A döntéshozó fenntartja a jogot, hogy egyes pályázatokat a támogatható mértéktől eltérően 

magasabb támogatásban részesítse! 

 

Elszámolható tételek: 

 Főállású csapatmenedzser/technikai vezető/szakosztályvezető díjazása (Bérjellegű, megbízási 

jogviszony), támogatás 30%-ig; 

 Nemzetközi funkcionáriusok, közreműködők napidíja/utazási költsége/szállás és étkezési 

költségei, a támogatás 30%-ig (nemzetközi játékvezetők, supervisor, hivatalos statisztikus, 

hivatalos e-scorer, hivatalos segéd e-scorer, vonalbírók); 

 Delegáció (max. 18 fő) idegenbeli mérkőzésre történő utazási költségei, a támogatás 50%-ig  

 Televíziós közvetítésekhez kapcsolódó fejlesztések, szolgáltatások igénybevétele a támogatás 

50%-ig  

 Edzést és/vagy versenyzést segítő nagy értékű eszközök, berendezések (pl.: sáncgép, 

nyitógép, Click&Scout, DataVolley, DataVideo, DataTraining), a támogatás 100%-ig; 

 Eszközbeszerzés (100.000 Ft egyedi értékhatárig), a támogatás 100%-ig; 

 

7. A támogatási igény benyújtásának módja, helye és határideje 

A támogatási dokumentáció személyesen is átvehető munkaidőben az MRSZ irodájában! 

A támogatási igény magyar nyelven, kizárólag az MRSZ által kiadott támogatási adatlapokon nyújtható 

be. Az adatlapok sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatók. A támogatási dokumentációt 

a támogatási kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a támogatási formanyomtatvány 

minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok becsatolásával kell benyújtani. 

 

 

A támogatási igény beérkezési határideje nemzetközi, felnőtt és utánpótlás kategóriában: 

     2017. augusztus 18. 1600 

 

A támogatási igényt 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. 
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A támogatási igény benyújtása történhet: 

 Postai úton zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a 

(Magyar Röplabda Szövetség, Bátkai-Katona Ágnes részére, 1134 Budapest, Váci út 19.) címre 

feladva. A feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a pályázó sportszervezet nevét és levelezési 

címét. A borítékra rá kell írni az MRSZ-KSF-2017 kódjelet! 

 Személyesen az MRSZ irodájában (Panoráma Ház, II. emelet, 1134 Budapest, Váci út 19.) 

előre egyeztetett időpontban. 

 

A támogatási igénnyel kapcsolatban további információkat a 1/300-7250 telefonszámon kaphatnak, 

valamint a b.k.agnes@hunvolley.hu email címen. 

 

8. A támogatási igény érvényességének vizsgálata 

Valamennyi – a beérkezési határidőn belül – beérkező támogatási igény, iktatásra kerül, az iktatási 

szám egyben a pályázat azonosító jele is. A beérkezést követően a támogatási igény formai vizsgálatára 

kerül sor: 

 A támogatási igény beérkezésének dátuma; 

 A támogatási adatlapok kitöltöttsége; 

 Valamennyi szükséges melléklet megfelelő formában, módon és példányszámban csatolásra 

került-e; 

 A jelentkező szervezetnek a támogatási igény benyújtására való jogosultsága; 

 A leírt adatok valóságtartalmának ellenőrzése. 

 

9. Hiánypótlás módja, helye és határideje 

A támogatási igény beérkezési határidőt követő 7 munkanapon napon belül az MRSZ támogatásokért 

felelős referense a támogatási igény hiányossága esetén – amennyiben a hiányosság pótolható – a 

hiányosságok kijavítására, pótlására 5 munkanapos határidővel, egy alkalommal szólítja fel a 

jelentkezőt. A felszólítást e-mail-ben a támogatási igényért felelős személy támogatási igényben 

megadott e-mail címére küldi meg.  

 

Hiánypótlás benyújtására 7. pontban megjelölt módon (postai úton vagy személyesen) van 

lehetőség! 

 

Amennyiben a jelentkező nem pótolta a hiányosságokat, vagy azoknak nem a hiánypótlási 

felszólításban meghatározott módon tett eleget a megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra 

nincsen lehetőség, a támogatási igény érvénytelen, a támogatásokért felelős referens tartalmi vizsgálat  
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nélküli elutasítására tesz javaslatot a „Kiemelt állami sportágfejlesztési támogatásra vonatkozó, 

egyesületi támogatás igényeket elbíráló ad-hoc bizottság” részére. 

 

10. Hiánypótlásnak nincs helye, a támogatási igény érvénytelen a következő esetekben: 

 A támogatási igény határidőn túl érkezik be és/vagy; 

 Az adatlapokról a jelentkező szervezet nem azonosítható egyértelműen (ide értve az 

olvashatatlan kitöltést is) és/vagy; 

 Az MRSZ, a jelentkező tagszervezetet 2017.07.15. (nemzetközi, felnőtt és utánpótlás kategória) 

után vette nyilvántartásba. 

 

11. A támogatási igény elbírálásának módja: 

 

A támogatási igények elbírálását az MRSZ Elnöksége/Ügyvezetősége által kijelölt „Kiemelt állami 

sportágfejlesztési támogatásra vonatkozó, egyesületi támogatás igényeket elbíráló ad-hoc bizottság” 

végzi. 

 

12. Az elbírálás szempontjai elsődlegesen: 

I. az előző bajnokságban elért eredmények 

II. a korábban leadott pénzügyi elszámolások és teljesült vállalások, előrehaladás 

III. a támogatás igényléséhez beadott szakmai anyag  

 

13. Az elbírálás határideje: 

A támogatásokért felelős referens e-mail-ben tájékoztatja a jelentkezőket a támogatási igény 

eredményéről és tájékoztatja a további teendőkről: 

 

Valamennyi kategória esetén: 2017. szeptemberi elnökségi jóváhagyást követően 

 

14. Szerződéskötés 

A kiértesítést követően a sportszervezetek a támogatásokért felelős referenssel egyeztetett időpontban 

és módon tudnak szerződést kötni. 

Amennyiben, bármely sportszervezet az egyezetett időpontban nem jelenik meg (személyes 

szerződéskötés esetén) szerződéskötésre vagy nem érkezik be a szerződése (postai úton történő 

szerződéskötés esetén) vagy hiányos a szerződés (aláírás hiányzik), a sportszervezet elesik a részére 

megítélt támogatástól. 
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Szerződés hiányos kitöltése esetén hiánypótlásra nincs lehetőség! 

 

A szerződést az MRSZ a sportszervezet hivatalos képviselőjével, illetve annak hivatalos 

meghatalmazottjával köti meg. Meghatalmazás hiányában, nincs lehetőség a szerződést megkötni (a 

támogatási igényért felelős személlyel sem). 

 

15. Támogatási szerződés módosítása 

A támogatási szerződés módosításának kezdeményezése kizárólag írásban és indokolással ellátott 

szerződésmódosítási kérelem benyújtása útján lehetséges, amelyet a kedvezményezettnek az MRSZ-

hez kell benyújtania. A kérelem elfogadásáról vagy elutasításáról – a támogatásokért felelős referens 

javaslata alapján – az MRSZ főtitkára a beérkezéstől számított 7 naptári napon belül dönt. 

 

16. A támogatás folyósítása 

A támogatás folyósítására az MRSZ számlájáról – a központi költségvetéstől vagy alrendszereitől való 

központi támogatás megérkezés után – a szerződéskötést követően egy, kettő vagy három részletben 

kerül sor. 

A támogatási összeg részletei folyamatos elszámolással kerülnek kiutalásra. Az első részlettel való 

elszámolás után kapja meg a sportszervezet a második részletet, és ennek megfelelően az esetleges 

harmadik részletet. 

 

A támogatás, a támogatott által külön az erre célra nyitott számlájára/alszámlájára kerül 

átutalásra! 

 

17. Támogatás elszámolása és ellenőrzése 

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra 

vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. 

 

A pénzügyi bizonylatoknak a megvalósítási időszakban (2017.01.01-2017.12.31) keletkezett 

fizetési kötelezettségekről kell szólniuk.   

 

18. Jogorvoslati lehetőség 

A jelentkező – támogatási igényének vagy bármely beszámolójának elutasítása esetén – az MRSZ 

Elnökségéhez nyújthat be fellebbezést, amelyet az a következő rendes vagy rendkívüli ülésén köteles  

tárgyalni. A fellebbezés benyújtása önmagában nincs halasztó hatállyal a korábbi hivatalos döntések 

végrehajtására. A fellebbezés elbírálásának döntéshozatalában nem vehet részt olyan személy, aki 

részt vett az elutasító döntés meghozatalában. 
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19. Speciális rendelkezések   

Férfi és női szakosztállyal is rendelkező sportegyesületek 

Amennyiben önálló (származtatott jogi személyiséggel rendelkező) külön pénzügyi 

gazdálkodással rendelkezik mind a női, mind a férfi szakosztály, ebben az esetben külön-külön 

vagy együtt is adhatnak be támogatási igényt. Ellenkező esetben csak együtt adhatnak be 

támogatási igényt. 

 

a. Együttműködési szerződéssel rendelkező sportszervezetek 

Ha a felnőtt csapat úgy indul el a bajnokságban, hogy utánpótlás csapatait – részben, vagy 

egészben – együttműködési megállapodás(ok) alapján más sportszervezet(ek) biztosítja(k), 

ebben az esetben külön-külön vagy együtt is adhatnak be támogatási igényt. Ha úgy döntenek, 

hogy együtt adnak be támogatási igényt, akkor a támogatási igényhez csatolni kell egy 

megállapodást arról, hogy közösen adnak be támogatási igényt. Egy támogatási igényt kell csak 

kitöltenie a felnőtt csapatot üzemeltető sportszervezetnek, s a támogatási igény minden – az 

együttműködési megállapodás(ok)ban szereplő – sportszervezetre érvényes, azaz részükre 

önálló támogatási igény benyújtására nincs lehetőség!  

 

b. MRSZ versenyrendszerében szereplő sportszervezet kötelezően indítandó bármely 

csapata (együttműködési megállapodás keretében is) visszalép, vagy kizárásra kerül 

bármely versenyszámból: 

o a támogatás kiutalása előtt lép vissza/kerül kizárásra, 

 elveszíti a jogát a támogatás valamennyi részletére vonatkozóan, és 

 kizárja magát a 2018. évi és 2019. évi Időszakra vonatkozó MRSZ sportszervezeti 

támogatási igénylésből 

 

o támogatás kiutalása után lép vissza/kerül kizárásra, 

 elveszíti a jogát a támogatás fennmaradó részletére vonatkozóan, és; 

 amennyiben a következő szezonban elindul a bajnokságban (a 2018/2019. évi 

Versenykiírás alapján) a nevezési díjon felül a részére kiutalt támogatás összegével 

emelt díjat köteles befizetni (büntetés formájában) vagy amennyiben nem nevez a 

sportszervezet a következő szezonban, az MRSZ-szel szemben fennálló tartozása 

keletkezik és; 

 

 kizárja magát a 2018. évi és a 2019. évi MRSZ sportszervezeti támogatási igénylésből; 

 azon sportszervezet, amely nem tud elszámolni vagy elszámolási problémák miatt 

visszalép a támogatási rendszerből kizárja magát a 2018 évi támogatási igénylésből.  
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20. Ellenőrző lista pályázó sportszervezetek részére 

 

Igényléskor benyújtandó: 

Cég/bírósági kivonat (90 napnál nem régebbi)   

NAV igazolás (90 napnál nem régebbi)   

MRSZ sportszervezet támogatási adatlap P-01-1  

 P-01-2  

  

MRSZ sportszervezet pénzügyi adatlap P-01-3  

Leigazolt utánpótlás korú versenyzők száma P-01-4  

1. sz. melléklet (Igénylőlap)   

2017/2018. évi Felnőtt/utánpótlás bajnokságba való nevezés igazolása   
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