
Tisztelt Egyesület! 

 A 2014. májusi Közgyűlésen elfogadottaknak megfelelően kidolgoztuk a szakmai szempontokat és az 

eredményességet is figyelembe vevő elosztási rendszert a Sportágfejlesztési Támogatás III. ütemére 

(2014. 2. félév). 

 Normatív támogatás jelenlegi szempontrendszere: 

 Igazolt versenyzők száma 2014.01.01.-2014.06.30. közötti időszakra vonatkoztatva  

(10.000,- Ft/fő) 

 Új leigazolások száma 2013.07.01. – 2014.06.30. közötti időszakra vonatkoztatva  

(21.000,- Ft/fő) 

 (A fenti két szempont volt az állami támogatás egyetlen feltétele, ezért összesített értékük 

nagyobb hangsúlyt kapott.) 

 2013. évben szerzett olimpiai pontok száma (1.000,- Ft/pont) 

 Utánpótlás válogatottak száma (100.000,- Ft/fő) 

 Felnőtt válogatottak száma (150.000,- Ft/fő)  

 (Mindenkit csak egy korosztályban vettünk figyelembe a szövetségi kapitányok által adott lista 

alapján.) 

 Magyar Bajnokságon szerzett érmek száma 2014. első félévben (17.000,- Ft/fő) 

 Hazai versenyen való egyesületi részvétel (hány versenyen vett részt az egyesület) 2014-ben  

(10.000,- Ft/verseny )  

 Hazai versenyen való versenyzői részvétel (hány versenyzővel vett részt a versenyeken) 2014-

ben (1.000,- Ft/verseny) 

 Centrumedzésen való dokumentált versenyzői részvétel 2014. első félévben (700,- Ft/edzés) 

Centrum támogatás szempontrendszere: 

 Centrumok alaptámogatása  

 Centrum versenyek dokumentált rendezése 2014. első félévében (100.000,- Ft/verseny) 

 Centrum edzések dokumentált száma 2014. első félévében (20.000,- Ft/edzés) 

 MBSZ edzőképzéseken dokumentált részvétel 2014. első félévében (7.500,- Ft/fő) 

A fentieken kívül a szakosztályok részére lehetőség van további támogatást igényelni főiskolai vagy 

OKJ-s edzőképzés tandíjára (cél az edzői képesítés megszerzése, illetve a magasabb tudásszint elérése). 

Az igénylést a Magyar Birkózó Szövetség címére kell postai úton elküldeni. Az igénylésnek 

tartalmaznia kell a támogatási kérelmet, a felnőttképzési tanulmányi szerződést (a beiratkozott személy 

és az intézmény között) valamint a megállapodást az egyesület és a képzésen résztvevő között, hogy az 

egyesület milyen mértékben finanszírozza a képzés költségét, és az egyesület milyen szolgáltatást kap 

cserébe a finanszírozásért. Ezen dokumentumokat legalább hiteles másolatban kérjük csatolni 

legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig. Az igényelt összeg a támogatási szerződés megítélt 

összegét fogja megnövelni, annak utalására azonban a számla leadásakor kerül sor (utófinanszírozás).  

Előzetes igénybejelentést az sfk@birkozoszov.hu email címre kérünk a név, egyesület, összeg 

megjelölésével 2014.10.31-ig. 

Értékeltük az egyesületek eddigi együttműködését, a határidők betartását, a vállalt feladatok 

(létszámbővítés, centrum edzések, stb.) elvégzését. Fokozottan figyeljük a határidők betartását, melyek 

ránk nézve is kötelezőek, a késések nem maradhatnak következmények nélkül, a Támogatás 

csökkentésével, megvonásával is járhatnak.  

Az elért versenyzői létszám megtartása folyamatos feladat, az esetleges lemorzsolódást pótolni kell. 

Természetesen a létszám növelés továbbra is célunk. 

Budapest, 2014-10-20 
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