A siklórepülő szakág hatékonyabb támogatása érdekében információkat szeretnénk kérni az
eredményességi és egyéb támogatási lehetőségekkel kapcsolatosan.
I , Ha információink helyesek, akkor a MOB az MRSZ részére eredményességi támogatást
biztosít.
Ezt pontosítani szeretném, a MOB az MRSZ részére működési támogatást biztosít. Ennek a
támogatásnak a mértékét egy pontrendszer alapján állapítják meg amiben fontos szerepet játszik a
regisztrált sportolók száma, hogy a szervezet területi vagy országos lefedettségű, illetve más
szempontok mellett a sportolók által elért EB (1-6) és VB (1-8) eredmények. Ezt az összeget szigorúan
a szervezet működtetésére fordíthatjuk, pl. iroda fenntartás, postaköltségek, tagnyilvántartó fizetése,
stb. Tavaly rendhagyó módon kaptunk további 3.000.000. Ft célzott támogatást utánpótlás nevelésre,
aminek a neve is mutatja szigorúan utánpótlás nevelésre használhattunk, tehát kimondottan
eredményességi támogatást nem kap az MRSZ.

Ezzel kapcsolatosan a következőket szeretnénk megtudni.
1. Milyen elvek,milyen milyen szabályozás alapján kerülnek ezek az
eredményességi támogatások felosztásra az egyes szakágak között? Van erről valamilyen
elérhető dokumentáció?
A Magyar Repülő Szövetség közgyűlési határozat értelmében éves szinten 2.000.000 Ft
eredményességi támogatást oszt ki a szakágak között. Erre van egy Daróczi János által
szerkesztett táblázat amely a megadott szempontok figyelembevételével automatikusan
számolja a várható támogatási összegeket.
2. Az eredményességi támogatás igénylésének mi a módja? Van erre vonatkozóan
valami határidő?
Az eredményességi támogatáshoz a sportolók eredményeire vonatkozó összesített
információkat minden év szeptember végéig kell megküldeni az MRSZ-hez. Ez után készül az
összesített táblázat a várható támogatási összegekkel amit végül az Elnökség hagy jóvá. Ez
után megkötjük a szerződéseket és kiutaljuk az összegeket.

3. A siklórepülő szakág által korábban beadott eredményességi támogatás
folyósítása mikorra várható?
Mivel 2014-ben a határidőig nem érkeztek be anyagok az eredményességi támogatáshoz, ez a
folyamat nem indult el. Aztán több szakág képviselője is nehezményezte, hogy nem kapnak
támogatást, ezért elkezdtem összeállítani a táblázatot a rendelkezésre álló információk alapján.
Amint ez elkészül az Elnökség fog dönteni arról, hogy a határidő ilyen mértékű túllépése után milyen
feltételekkel kerül kiutalásra a támogatás. Várhatóan ez a következő pár hétben rendeződik. Amint
pontos információim lesznek minden érintettet értesítek.

II,
Információt szeretnénk kérni, a versenyekre történő felkészülési támogatási
lehetőségekről.

1. Az MAGYAR REPÜLŐ SZÖVETSÉG kap a Magyar Olimpiai Bizottságtól
támogatást amit ilyen jogcímre fordíthat?
A Magyar Repülő Szövetség célzottan kapott ilyen támogatást Világjátékokon résztvevő
sportolók felkészítésére és várhatóan a jövőben is számíthatunk hasonlóra. Illetve az
utánpótlás nevelés keretében volt lehetőség verseny felkészülést elszámolni. Ezek eseti
támogatások, nem tudunk vele biztosan számolni és mivel célzottan kapjuk eleget kell tenni a
felhasználási feltételeknek.

Év elején nem hivatalosan azt a tájékoztatást kaptam, hogy a MOB-nál van egy központi
összeg aminek a kiutalásáról az Elnökség dönthet. Erre az összegre lehetne megpróbálni
egyénileg pályázni. Arra vonatkozó információm nincs, hogy mekkora a rendelkezésre álló
összeg, de arról tájékoztattak, hogy itt nincs elkülönítve olimpiai és nem olimpiai tagozatra,
tehát mindenki ugyan arra az összegre pályázhat. A mostani ismereteim alapján elkezdtem
összeállítani egy anyagot ami segíthet a sportolóknak erre a központi összegre pályázni, mivel
a MOB-nál ez egy nem meghírdetett pályázat, csupán egy szabadon felhasználható összeg. Az
elkészült anyagot elküldtem az Elnökségnek, amint ők megfelelőnek találják máris küldöm
minden szakágnak.
1/a , Van olyan szakág, aki kap támogatást az MRSZ-től versenyekre történő
felkészülésre?
Szakágak csak olyan esetben kaptak MRSZ-n keresztül felkészülési támogatást mikor a MOB célzott
támogatásaira az MRSZ volt a szerződő fél és a szakág rajtunk keresztül kaphatta meg az összeget.
Ettől eltekintve az MRSZ-nek sajnos nem áll módjában a versenyfelkészülések támogatása.

2. Hogyan lehet ilyen támogatást igényelni, mi ennek a módja?
A fent leírtak alapján.

