
Beszámoló a 2017. évi Kiemelt Sportágfejlesztési Támogatás - 

Műhelytámogatások felhasználásáról 

 

A 2017. évben a Műhelytámogatások összege jelentősen csökkent. Ennek oka, hogy az EMMI 

már előre megszavazta az MRSZ számára azt a bizalmat, hogy a 2017. év közepétől 

csatlakozunk a TAO rendszeréhez, ebből kifolyólag a támogatási összeg nagyságát a felére 

csökkentette. Így összességében 66.500.000 Ft állt a rendelkezésünkre 

műhelytámogatásokra.   

 

Az elnökség döntése alapján az összeg 30%-a utánpótlás kategóriában pályázók között került 

szétosztásra, a maradék 45% a felnőtt kategóriában és a fennmaradó 25% a nemzetközi 

kategóriában versenyző csapatok között. 

A korábbi évekhez képest a tendencia annyiban változott, hogy nagyobb százalékban 

részesültek a támogatásból a felnőtt kategóriában és nemzetközi porondon szereplő csapatok, 

hiszen a támogatás kiírásakor még csakis az utánpótlás kategória TAO-zási lehetőségeiről 

beszélhettünk. 

A támogatások odaítélésénél továbbra is elsődleges szempont volt az eredményesség, de 

jelentős szerepet játszott a megfelelő háttér munka, vagyis az elszámolások megfelelő 

felhasználása, a leadott elszámolás helyessége. 

 

Nemzetközi kategóriában emelkedett a támogatott csapatok száma, míg korábban csak 4 

egyesület részesült támogatásban, a 2017-es évben már 6 csapat szerepelt valamilyen 

formában nemzetközi porondon. Az eloszlási arány fele-fele volt. A támogatási összeg 

meghatározásánál figyelembe kellett venni, hogy a nemzetközi kupák mely kategóriájában 

nevezett/szerepelhetett a sportszervezet, valamint egy vagy több nemzetközi kupában indult. 

A támogatás mértéke is ennek megfelelően változott.  

Felnőtt kategóriába 32, míg utánpótlás kategóriában 44 sportszervezet pályázott. A 

támogatási kiírás valamint a rendelkezésünkre álló pénzkeretből kifolyólag valamennyi 

egyesületet támogatni nem tudtuk. A támogatási összegek odaítélésénél a már korábban is 

említett szempontok jelentős szerepet játszottak.  

 

A korábbi évekhez képest sokkal nagyobb volt a sportszervezeteknél a pénzügyi fegyelem és 

az elszámolások határidőben való leadása. A korábbi évekből levonva a tanulságot, voltak 

olyan sportszervezetek, akiknek nem utaltuk ki előre, vagy részleteiben a támogatási 

összeget, kizárólag ha már benyújtották elszámolásukat. Erre azért volt szükség, mert saját 

elszámolási határidőink tarthatatlanná váltak a sportszervezeti csúszások miatt, mind pedig 

csökkenteni kívántuk az EMMI felé visszautalandó összeg nagyságát. 

Az idei évben 209.527 Ft került visszautalásra az EMMI részére, amivel nem tudtak az 

egyesületek elszámolni. 
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