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Támogatási felhívás 
Magyar Röplabda Szövetség infrastrukturális támogatás 

 

Támogatás megnevezése: 
Sportszervezetek által használt létesítmények felújítási, korszerűsítési támogatása, igényfelmérést követően 
 

Támogatás célja:  
Az MRSZ tagszervezetei által használt sportlétesítmények televíziós közvetítési körülményeinek javítása, a 
szurkolók, nézők, játékosok komfortérzetének növelése, meglévő létesítményekben a röplabdázás feltételeinek 
megteremtése, vagy a meglévő kapacitás növelése. 
 

Az Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi egyeztetéseket követően, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sport 
Szakállamtitkársága által elfogadva a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2016. évi 
rendelkezésre bocsátott teljes forrást a támogatás céljában meghatározott módon használja fel. 
 

A megvalósítás lefolytatása: 
- Projekttervek, infrastruktúrafejlesztési elképzelések, igénylőlap beküldése 2017. február 24. 
- MRSZ döntéshozatal 2017. március 10-ig. 
- Támogatottak kiértesítése, szerződések előkészítése, egyeztetés 2017. március 16-tól 
- Szerződések aláírása, munkák megkezdése építési beruházás esetén 2017. május-június, 

eszközbeszerzési beruházás esetén 2017. augusztustól 
- Végfelhasználási és elszámolási határidő 2018. március 15. 

 

Teljes támogatási összeg: bruttó 84.702.500 Ft 
Egy szervezetnek adható támogatás mértéke: bruttó 3.000.000 – bruttó 15.000.000 Ft 

(a támogató fenntartja a jogot a támogatás mértékének a megjelöltnél kisebb, ill. nagyobb összegben történő meghatározására) 
 

Támogatandó feladatok: 
 

1. Beépítésre kerülő infrastrukturális fejlesztések 
a. Mobillelátó – fixen elhelyezve 
b. Elektromos eredményjelző (kizárólag állami vagyonkezelési szerveknél) 
c. Hálótartó hüvely elhelyezés (oszloppal együtt) 
d. Játékvezetői emelvény (kizárólag állami vagyonkezelési szerveknél) 
e. Térelválasztó rendszer 
f. TV közvetítési állványzat kiépítése (kizárólag állami vagyonkezelési szerveknél) 

2. Építési, felújítási, korszerűsítési infrastrukturális fejlesztések 
a. Világítástechnikai és elektromos rendszerek csere, felújítás, korszerűsítés 
b. Fűtéskorszerűsítés 
c. Nyílászáró csere, felújítás, korszerűsítés 
d. Hőszigetelés 
e. Festés-burkolás (öltöző, iroda, egyéb helyiség) 
f. Vízvezeték rendszer csere, felújítás, korszerűsítés 

3. Padlózat felújítási infrastrukturális fejlesztések 
a. Több pálya kialakítás (1.c ponttal közösen) 
b. Padlózat csere és/vagy felújítás (csiszolás, festés) 

 

A mellékelt igénylőlap, valamint az esetleges egyéb dokumentumok (műszaki terv, látványterv, fejlesztési terv, 
előzetes árajánlat)  

2017. február 24. 24.00 óráig KIZÁRÓLAG elektronikus formában 
(aláírt, lepecsételt elektronikus másolatban, .pdf, .jpg, vagy egyéb formátumokban) 

a hunvolley@hunvolley.hu e-mail címre küldendő be! 

 

Az igénylést követő adminisztráció, az elszámolás, a projekt végrehajtása és a műszaki ellenőrzés a 
Magyar Röplabda Szövetség és a BMSK Zrt. kezelésében kerül lebonyolításra! 

 
Budapest, 2017. február 01.       
           
         Magyar Röplabda Szövetség 
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