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A sportágfejlesztési program céljai

• Igazolt versenyzői létszám növelése

• Egyesületi rendszer megerősítése,  minőségi munka javítása, érdekeinek megvédése

• Szőnyegfelület növelése (szőnyeg program)

• Iskolai kapcsolatrendszer fejlesztése

• Szakmai munka minőségének fejlesztése

• Edző képzés, továbbképzés kialakítása, fejlesztése

• Egységes szakmai rendszer megteremtése, ellenőrzése

• Egységes  szakmai anyagok kialakítása (minimum követelményrendszer bevezetése)

• Versenyrendszer fejlesztése (regionális és országos versenyek arányainak helyes megteremtése)

• Határon túli magyar sportolókkal való kapcsolattartás fejlesztése

• A nemzetközileg éremesélyes versenyzők minőségi felkészítésének, versenyeztetésének fejlesztése

• A modern sporttudomány eredményeinek hatékony felhasználása a birkózó sportágban

• Infrastruktúra fejlesztése, központi létesítmény kialakítása

• Távlati célként ütőképes Olimpián eredményes, nagyobb létszámú felnőtt korosztály kialakítása

• Versenyzői, edzői életkép kialakítása



Sportágfejlesztési program támogatási összegei 1 évre 
(2013/2014)

Projekt neve Al-projekt neve Igényelt támogatás Jóváhagyott támogatás

Egyesületi támogatás

Normatív 
támogatás

367 893 440 363 173 417

Akadémiai 
rendszer

129 751 380 73 979 191

összesen 497 644 820 437 152 728

Verseny, élsport 298 760 272 286 751 272

Utánpótlás nevelés 82 988 332 74 096 000

Infrastruktúra 
fejlesztés

(NSK 
irányítás)

50 000 000 50 000 000

Sporttudomány 40 672 980 0

Szabadidősport 5 000 000 0

összesen 975 066 404 848 000 000

Kiemelt Edzői 
Program (MOB)

0 94 488 000

Mindösszesen 975 066 404 942 488 000



Sportágfejlesztési Program JÓVÁHAGYOTT támogatási 
rendszere 1 évre (2013/2014) 

15,3%

Támogatási rendszer

egyesületi támogatás 

Sportágfejlesztési Program jóváhagyott támogatási összege 1 évre: 942 M Ft

64,2%

20,5%

egyesületi támogatás 
(közvetlen, közvetett)

központi szakmai program

MOB - NSK által irányított



Sportágfejlesztési program támogatási összege 
(2013/2014) I. és II. félév

Projekt neve Al-projekt neve I. félév II. félév

Egyesületi támogatás

Normatív 
támogatás

181 586 709 181 586 709

Akadémiai 
rendszer

36 989 596 36 989 596

összesen 218 577 000 218 575 728

Verseny, élsport 143 376 000 143 375 272Verseny, élsport 143 376 000 143 375 272

Utánpótlás nevelés 37 048 000 37 048 000

Sporttudomány 0 0

Szabadidősport 0 0

összesen 399 001 000 398 999 000

Infrastruktúra 
fejlesztés

50 000 000 0

Kiemelt Edzői 
Program 

60 107 000 34 381 000

Mindösszesen 509 108 000 433 380 000



Sportágfejlesztési Program JÓVÁHAGYOTT támogatási 
rendszere (2013/2014) I.félév

21,6%

Támogatási rendszer

egyesületi támogatás 

Sportágfejlesztési Program jóváhagyott I.félév támogatási összege: 509 M Ft

59,3%19,1%

21,6%
egyesületi támogatás 
(közvetlen, közvetett)

központi szakmai program

MOB - NSK által irányított



Egyesületi normatív támogatás kiszámítása
megnevezés összeg

Alaptámogatás (a 
kiváltott versenyzői 
engedélyek száma 
alapján,
2010-11-12 év átlaga) 

40 fő felett 3.000.000 ,- Ft

40 fő – ig. 2.500.000 ,- Ft

20 fő – ig. 2.000.000 ,- Ft

10 fő – ig. 1.500.000 ,- Ft

5 fő – ig. 1.000.000 ,- Ft

Új egyesületek 500.000 ,- Ft

Kiváltott versenyzői 
engedélyek számaengedélyek száma
alapján,
2010-11-12 év átlaga

Y fő Y fő x 20.000 ,- Ft

Olimpiai pontok száma 
alapján, 
2010-11-12 év átlaga

Z pont Z pont x 1.200 ,- Ft

Képesített, alkalmazott
edzői létszám alapján 
(max. 140 fő)

R fő R fő x 500.000 ,- Ft

Felnőtt válogatott 
kerettagok száma  alapján 
( összesen, max. 50fő)

Q fő Q fő x 340.000 ,- Ft

Összes támogatás X összeg



Egyesületi támogatási rendszer ábrája I. félév

”1” kategória

22 db

össz:10,36MFt

”3” kategória
17 db

össz:18,611MFt

”2” kategória
18 db

össz:14,07MFt

”4” kategória
17 db

össz:25,301MFt

Kis Centrum
1-3 millió Ft

Nagy Centrum
4-8 millió Ft

”5” kategória
21 db

össz:43,113MFt

”6” kategória

19 db
össz:68,127MFt

1-3 millió Ft
12 db

Össz: 13 M Ft

4-8 millió Ft
10 db

Össz: 26 M Ft

Elit Akadémia
1 db

Össz: 37,048 M Ft

Szőnyeg program 30 M Ft



Központi szakmai program ábrája I. félév

Szervezet fejlesztés

Felnőtt válogatottak 
szakmai programja

Szőnyegprogram

Versenyrendezés

UniversiadeUniversiade

Válogatottak anyagi 
ösztönzése

Egészségügy

Veterán

Edzőtovábbképzés

Marketing



Utánpótlás nevelés /Elit akadémia/ ábrája I. félév

Edzői bérek

Edzőtáboroztatás, 
versenyeztetésversenyeztetés

Egészségügy

Terembérlet

Eszközbeszerzés



Tervezett támogatás költséghelyei

• Sportszakemberek 
juttatásai

• Versenyzői juttatás

• Terembérlet

• Működési költségek

• Versenyrendezés

• Edzői képzés, 
továbbképzés

• Sportfelszerelés

• Kollégiumi ellátás• Működési költségek

• Adminisztrációs 
költségek

• Versenyeztetés (hazai, 

nemzetközi)

• Edzőtáboroztatás (hazai, 

nemzetközi)

• Egészségügyi háttér 
(eszközök, szakemberek, szolgáltatások)

• Kollégiumi ellátás

• Egyéb eszközök 
beszerzése



Utazási, utaztatási költségtérítés

• Kiküldetési Rendelvény

– Szerződéses viszony

– Saját gépjármű papírjai

• Bérelt jármű:

Szerződés a bérlésről– Szerződés a bérlésről

– Útnyilvántartás

– Üzemanyag számla

• Szolgáltatás személyszállításról:

– Szerződés (jármű, busz, sofőr)

– Számla



Hasznos információk

• Program hossza: 2013 – 2020

• Ütemezés első: 60% második: 40%

• Felhasználhatóság: 2013 január 1. – december 31.

• Elszámolási határidő: 2014 január 15.-ig• Elszámolási határidő: 2014 január 15.-ig

• Személyi jellegű ráfordítások aránya nincs megszabva

• Szerződés megkötése kézhezvételtől számított 15 
naptári napon belül, de legkésőbb 2013 november 
30.-ig, különben az összeg újra felosztásra kerül

• Második ütem (40%) legkésőbbi kifizetése 2013 
december 15.-ig



Műhelyek, Alapiskolák feladatköre
• Műhelyek, Alapiskolák:

• A fennmaradásért küzdő műhelyek támogatása, fejlesztése az alapok megerősítése 
végett.

• Cél és Feladat:

• Óvodás és általános iskoláskorúak bekapcsolása a birkózó sport szakmai 
programjába (új regisztrált sportolók bevonása a sportágba, valamint a sportágban 
szereplők megtartása)

• A földrajzi elhelyezkedés függvényében a határon túli magyar fiatalok bevonása.• A földrajzi elhelyezkedés függvényében a határon túli magyar fiatalok bevonása.
• Sportolói létszám jelentős bővítése és versenyeztetése a regionális és országos 

rendszerben.
• A Birkózó sport népszerűsítése, a versenysport és a birkózás megannyi 

megnyilvánulási formájának minél szélesebb körben terjesztése
• Az Országos és a Regionális Szakmai Programban való részvétel (versenyzés, 

edzőtáborozás, edzői továbbképzés)
• Kötelező együttműködés az akadémiai rendszerrel, úgy, hogy a versenyző a saját 

egyesületében marad, az eredményeket oda viszi.
• Kiemelkedő képességű versenyzők szakmai fejlődéséneknek biztosítása a 

Centrumokban
• Versenyzők rendszeres szakmai és fizikai felmérése, regisztrálása



Kis Centrumok feladatköre
• Kis Centrumok: 

• A Regionális Szakmai vérkeringés felpezsdítése, műhelyek összefogása.

• Cél és Feladat:

• Megegyezik a műhelyekével, kiegészülve az alábbiakkal:
• A vonzáskörzetébe tartozó műhelyek felügyelete, koordinálása, 

centralizálása, szakmai támogatása  centralizálása, szakmai támogatása  
• Közös körzeti edzések megtartása
• Egységes képzési program végrehajtása
• Új műhelyek bevonása
• Közoktatási intézményekkel való kapcsolatok létrehozása és azok ápolása
• Saját területi versenyrendszer kidolgozása, lebonyolítása
• Kiemelkedő képességű versenyzők szakmai fejlődéséneknek biztosítása az 

Elit Akadémiában 
• Kötelező együttműködés az akadémiai rendszerrel, úgy, hogy a versenyző a 

saját egyesületében marad, az eredményeket oda viszi.



Nagy Centrumok feladatköre

• Cél és Feladat:

• Megegyezik a Kis Centrumokéval, kiegészülve az alábbiakkal:

• A vonzáskörzetébe tartozó műhelyek, alapiskolák felügyelete, 
koordinálása, centralizálása, szakmai támogatása

• Központi edzések, edzőtáborok megszervezése, és megtartása• Központi edzések, edzőtáborok megszervezése, és megtartása

• A hozzá tartozó egyesületi edzőkkel való kapcsolattartás

• Versenyeztetés és edzőtáboroztatás hazai és nemzetközi szinten 

• Középiskolákkal, felsőoktatási intézményekkel való kapcsolatok 
létrehozása és azok ápolása, az Életút program megvalósításához.

• Igény esetén kollégiumi ellátás biztosítása  

• Állandó saját terem biztosítása 

• Kötelező együttműködés az akadémiai rendszerrel, úgy, hogy a 
versenyző a saját egyesületében marad, az eredményeket oda viszi.



Köszönjük megtisztelő 
figyelmeteket!figyelmeteket!


