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Elnökségi Hírlevél – 29. szám – 2019.04.30. 

 
 
Kedves Sporttársaink, és Barátaink! 
 
A közgyűlés által jóváhagyott, 2019 évre elfogadott szövetségi költségvetés 20. sorában 
szereplő 1 millió forint fejlesztési támogatás elosztására a szövetség elnöksége pályázatot ír ki.  
 
Az elfogadott költségvetés szerint 2019-ben 5 (öt) tagegyesületünk részesülhet egyenként 
200’000,- Ft – lőtérfejlesztési – pályázati támogatásban. 
  
A pályázat beadásának határideje: 2019.05.19 vasárnap este 18:00. 
 
A benyújtás módja: elektronikus levélben az mdlsz@mdlsz.com email címre. 
 
A pályázat feltételei: 
 

- Pályázható összeg: 200’000,- Ft egyesületi támogatás (5x) 
 

- Csak olyan egyesület pályázhat, amely egyesület 
o 2019.05.19-én már legalább 36 hónapja a szövetség tagja 
o Minden, alapszabály szerinti követelménynek megfelel (minősített versenyzők 

száma, stb.) 
o Nincs semmiféle tartozása a szövetség felé 
o Minden jogszabályi kötelezettségének eleget tett az elmúlt 2 naptári évben 

(mérleg, beszámoló feltöltése, jogszerű működés, stb.), és nincs ellene 
folyamatban sem NAV, sem más hatósági eljárás, végrehajtás alatt nem áll, és 
pénzügyi helyzete stabil 

o Saját, vagy bérelt lőteret üzemeltet (és hitelt érdemlően, tulajdoni lap 
másolattal, vagy bérleti szerződéssel igazolja) 

o Az elmúlt két versenyévadban (2017 és 2018) összesen legalább 5 (öt) MDLSZ 
minősítő versenyt rendezett a lőterén 

o Bizonyíthatóan foglalkozik utánpótlás neveléssel 
o Hitelt érdemlően megjelöli a pályázati forrás felhasználásának módját 
o A pályázatot megelőző 2 naptári évben nem részesült hasonló mértékű 

szövetségi támogatásban, hasonló céllal 
 
A pályázat elbírálásánál előny: 
 

- Ha a pályázó egyesület nemzetközi versenyt is szervezett már, illetve közeli jövőben 
ilyenre pályázik 
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- Ha a pályázó egyesület bármi olyan felajánlást tesz a szövetség felé, amely pl. kiemelt 
versenyek, országos bajnokságok lebonyolítását segíti. 
 

A pályázat formája: 
 

- Formai megkötések nélküli, szabadon fogalmazott elektronikus levél, de a fenti 
feltételekre vonatkozóan külön-külön nyilatkoznia kell a pályázónak. 

- A pályázatot csak a tagegyesület bíróság által bejegyzett képviselője jegyezheti, és 
adhatja be. 

 
Várjuk pályázataitokat! 
 
 
Továbbra is számítunk támogatásotokra és segítő észrevételeitekre. 
 
 
Az MDLSZ Elnöksége nevében, sporttársi üdvözlettel, 
 
 
Dr. Fábián Lajos 
alelnök 
 
 


