
 
 
 

Javaslat  
a 2016. évi sportlétesítmény-fejlesztési program  

egyesületi támogatására 
 
 
Az EMMI SFÁT részére 2016. március 31-i határidővel szövetségünknek meg kell küldenie a 2016. évi 
létesítményfejlesztésre vonatkozó új felosztási támogatási javaslatunkat. 
 
2016. februárjában a szövetség Elnöksége 22 szakosztály  286 millió forintos létesítményfejlesztési 
igényét nyújtotta be az EMMI felhívására. 
 
A 2016 márciusi egyeztető értekezleten az EMMI-NFM az éves felújítási keretet 230 millió forintban 
hagyta jóvá. Ennek megfelelően teszünk javaslatot a módosított támogatott egyesületi listára. 
 
A támogatás kialakításához az alábbi szempontokat vettük figyelembe: 

 továbbra is támogatjuk a 2014-ben elindult létesítményfejlesztési programokat 

 2015-ben előnyben részesítettük a felújítási igénnyel jelentkező egyesületeket, projektjeiket 
ütemeztettük, megvalósításukat kettő részben javasoltuk (2015 évben I. ütem és 2016 évben 
II. ütem) 

 2016-ban előnyben részesítjük a 2015-ben megkezdett felújítások befejezését, (második 
ütem munkálatai) 

 megkezdjük a 2015. évben benyújtott új csarnok építésével (birkózó terem), a meglévő 
termek bővítésével (konditerem, szauna) létesítésével foglalkozó tervek 2016. évre kitolt 
tervek megvalósítását. 

 megkezdjük a 2015. évben - 2016. évre vonatkozó - benyújtott új csarnok építésével (birkózó 
terem), a meglévő termek bővítésével (konditerem, szauna) létesítésével foglalkozó tervek 
megvalósítását. 
 

További szempontként figyelembe vettük: 

 ad-e válogatott versenyzőket az egyesület 

 az egyesület országos rangsorban elfoglalt helye 

 a támogatáshoz jutó egyesületek országos eloszlása minél nagyobb területi lefedettséget 
mutasson 

 
Így 2016-ban 21 egyesület támogatását tudjuk biztosítani (2015-bem 19 egyesület, 2014-ben 5 
szakosztály kapott támogatást) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2016. évben támogatásra javasolt sportszervezetek 

Sportszervezet neve Tám. Össz. 
(mFT) 

Adács - felújítás 3,00 

Bajai BC - csarnok bővítés és felújítás (I. ütem) 10,00 

Bárdosi KA - felújítás 4,00 

Báránd Községi SE – edzéshelyszín felújítás (II. ütem) 2,00 

Bócsai BL SE - létesítmény bővítés (II. ütem) 4,00 

BVSC - sportcsarnok felújítás (II. ütem) 12,00 

Dorog - Dorogi Birkózó Csarnok fejlesztése (III. ütem) 55,00 

Dunaferr SE - edzéshelyszín átépítés (I. ütem) 15,00 

Eger SE – terem felújítás 4,00 

Hajdúnánás - felújítás 6,00 

Hőszig-Szigetvár - csarnok építése 7,00 

Kabai Meteorit – edzőterem felújítás, bővítés 7,00 

Kaposvár NSE - létesítmény fejlesztés (I. ütem) 30,00 

Kiskőrösi Petőfi BC - teremfelújítás 7,00 

Monor SE - könnyűszerkezetes csarnok építés (I. ütem) 25,00 

Soltvadkerti TE - csarnok fejlesztés, bővítés 7,00 

Szegedi VSE – terem felújítás (II. ütem) 3,00 

Sziget SC, Szigetszentmiklós - terem felújítás, bővítés (II. ütem) 14,00 

Tatabánya SC – terem felújítás 4,00 

Független Tázlári SC - felújítás 4,00 

Zalaegerszegi BSE - birkózó terem  felújítás (II. ütem) 7,00 

Összesen: 230,00 

 
 

Az MBSZ javaslatát az április 1-én megtartott elnökségi ülése XXXX számú határozatával jóváhagyta. 
 
 
 
2016. március 30. 
 
Farkas Tibor 
főtitkár 


