
 

Tisztelt Szakosztályvezető! 

Kedves Edző Kolléga! Kedves Sportoló! 

 

Örömmel adok tájékoztatást, hogy az idei évi központi forrás továbbra is lehetővé teszi 
sportolóink egyéni, célzott támogatását. A támogathatók köre egyrészt fókuszál a 
közeljövőben nemzetközi megmérettetésen lehetséges résztvevőkre, illetve azon fiatalokra, 
akik célirányos képzését segíteni érdemes. 

Célok: 

• egyéni felkészülési kereten keresztül a célversenyekre, és a kiemelkedő egyéni 
eredmények eléréséhez szükséges felkészülés segítése, szakági programok további 
erősítése 

• edzéséletkorhoz és tudásszinthez igazodó támogatási modell alkalmazása 

Az idei évtől változik az egyéni felkészülési támogatások meghatározásának és 
felhasználásának feltételrendszere a következők szerint: 

• Átalakul a „Felnőtt” és „Héraklész” keret megfogalmazás, és egységesen „egyéni 
felkészülési keret” megnevezést használunk, mely három kategóriát foglal magába. A 
különbség a kategóriák között a támogatás felhasználásában van. 

• Szakági referenssel történő folyamatos kommunikáció feltétele a támogatás 
felhasználásának 

• A támogatás az I. és II. kategóriában a sportolói szerződések aláírása után válik 
felhasználhatóvá, kivétel ez alól a szerződés megkötéséig előzetes jóváhagyással 
edzőtábori és összetartás részvételre felhasznált összeg, amely a keret már felhasznált 
részének minősül 

• A keretek szeptember 30-ig használhatók fel, a későbbiekben az egyéni felkészülési 
támogatások felhasználási időszaka október 01-től következő év szeptember 30-ig tart 

• Minden esetben szükséges a sportoló egyéni felkészülési programjának előzetes 
feltöltése az egyéni felkészülési támogatásról szóló értesítésben megadott módon és 
helyre. Ezek mellett a szakági referens támogatásával a sportszakmai igazgatónak kell 
elfogadnia a feltöltött felkészülési programot. 

• A felhasználás (megrendelés) előtt előzetes jóváhagyás szükséges:  
o rehabilitációs eszköz vagy szolgáltatás beszerzése esetén a keretorvos és a 

sportszakmai igazgató által,  
o egyéni edzőtáborra történő felhasználás esetén,  
o sporteszköz vagy versenyszer beszerzése esetén,  
o a nem a jóváhagyott programnak megfelelő, vagy a kategóriában 

meghatározott hányadot meghaladó felhasználási igény esetén a sportszakmai 
igazgató által 



 

Az igény bejelentése kizárólag írásban (emailen) történhet a szakági referenshez, aki 
támogatása esetén jóváhagyásra megküldi a sportszakmai igazgatónak, aki döntéséről 
a referensen keresztül értesíti az érintettet 

• a központi edzőtáborok, összetartások esetén a szállás, étkezés és pályahasználati díj 
terheli az egyéni felkészülési keretet, az utazás költsége nem elszámolható. 

• A támogatások kötöttségei indokolt esetben (pl.: kiemelkedő fejlődés, sérülés, 
rehabilitáció, speciális élethelyzet) sportszakmai igazgató által feloldhatók 

• A támogatottak köre és a támogatás kategóriája, összege negyedévente 
felülvizsgálatra kerülhet 

 

Kategóriák besorolása 

I.kategória: (önállóan tervezhető edző és versenyző által) 

Felhasználás további feltételei: 

• referenssel történő folyamatos egyeztetés  
• támogatás min. 50%-a edzőtábori költségként használandó fel (ideértve a központi 

szervezésű programokat is) 
• Prevenciós, felkészülést segítő szolgáltatások (gyógytorna, masszázs, pszichológus, 

stb.) a támogatás max. 25% -a lehet, max. 10.000,-Ft/alkalom díj ellenében 
• speciális sporteszköz vagy versenyszer beszerzése a támogatás max. 25%-a lehet, max. 

150.000,-Ft/db 
• rehabilitációs szolgáltatás és eszköz vásárlás előzetes keretorvosi jóváhagyással  

 

II.kategória: részben önállóan tervezhető edző és versenyző által 

Felhasználás további feltételei: 

• Kötött felhasználású keretrész: 
o referensi írásbeli (email) meghívás szakági programba 
o szakági programban való részvétel írásbeli (email) elfogadása (edzőtábori 

költségek kötött felhasználásúak) 
• Tervezhető felhasználású keretrész  

o egyéni edzőtábor előzetes jóváhagyással 
o Prevenciós, felkészülést segítő szolgáltatások (gyógytorna, masszázs, 

pszichológus, stb.) a támogatás max. 50% -a lehet, max. 10.000,-Ft/alkalom díj 
ellenében 

o speciális sporteszköz vagy versenyszer beszerzés a támogatás max. 50%-a, max. 
150.000,-Ft/db 

o rehabilitációs szolgáltatás és eszköz vásárlás előzetes keretorvosi jóváhagyással  



 

 

III.kategória: kötött felhasználású keret 

Felhasználás további feltételei:  

• referens által történő írásbeli (email) meghívás szakági programba 
• szakági programban való részvétel írásbeli (email) elfogadása (edzőtábori költségek 

kötött felhasználásúak) 

 

A keret lehívásának menete: 

• A sportszakmai igazgató a szakági vezető edzők és referensek bevonásával 
meghatározza a támogatottak körét. 

• Sportszakmai igazgató értesíti az egyes kategóriákba tartozó támogatottak 
szakosztályát a MIR rendszerben szereplő e-mail címen.  

• A támogatottak kitöltik az időszak felkészülési programtervére vonatkozó központi 
adatlapot. 

• A felkészülési program alapján megállapításra kerül a támogatás mértéke. 
• A támogatottak szerződést írnak alá a támogatás igénybevételének feltételeiről 
• Az egyéni felkészülési támogatás felhasználhatóvá válik 

 

 Budapest, 2022. február 03. 

     

Scheidler Géza 

Sportszakmai igazgató 

 


