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A támogatás célja: 

A hazai IDPA versenyek magas szintű szervezésének, lebonyolításának elősegítése 

A támogatás mértéke: 

Egyesületenként maximum 120.000,- Ft (maximum 40.000,- Ft/verseny) 

Támogatási keret: 

A teljes támogatási keretösszeg 400.000,- Ft 

Támogatás mértéke: 

Tárgyi eszköz, kis értékű tárgyi eszköz: 100% 

Elszámolható: a versenyszervezéshez használt tartós felhasználású eszközök (pl.: tablet, mobil 

golyófogók, fém célok, stb.) 

Készlet beszerzésre: 100% 

Elszámolható: a versenyszervezéshez használt fogyóeszközök (pl.: lőlap, faanyag, háló, csavar, 

ragasztószalag stb.) 

A pályázat jellege: 

A támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre: 

Azok az MDLSZ tagegyesületek pályázhatnak, ahol: 

• A pályázó egyesületnek nincs az MDLSZ felé lejárt tartozása. 

• A pályázó egyesület 2022. évben minimum egy Tier 1 hazai minősítő versenyt rendez az IDPA 

szakágban. (A 25, 72, 54 lövéses versenyeket a pályázatnál nem figyelmen kívül hagyjuk.) 

 

A pályázat szempontjából figyelembe vett versenyek: 

• Minden olyan IDPA Tier 1 hazai minősítő verseny, amely az MDLSZ 2022. évi 

versenynaptárában jóváhagyásra került.  

• A 25, 72, 54 lövéses versenyeket a pályázatnál nem figyelmen kívül hagyjuk. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.10.15. 

A pályázat benyújtásának módja, tartalmi és formai követelmények: 

Pályázni csak a jelen pályázati felhívás mellékletét képző adatlapon lehet. 

A pályázatokat elsődlegesen az idpa@mdlsz.com email címre vagy – amennyiben az elektronikus úton 

történő benyújtás nem valósítható meg – levélben az Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (1158 

Budapest, Késmárk u. 16. 3/345.) részére megküldeni. 

A pályázatról további információt kérhető az idpa@mdlsz.com email címen. 

 

mailto:idpa@mdlsz.com


A hiánypótlás lehetősége, feltételei, a pályázat visszautasítása: 

Amennyiben a pályázatot nem az előírt pályázati adatlapon, vagy hiányosan terjesztették elő, az IDPA 

szakág vezetője (a továbbiakban: Szakágvezető) egy ízben hiánypótlásra hívja fel a pályázót 8 napos 

határidő kitűzésével. A Szakágvezető a pályázatot visszautasítja amennyiben a Pályázó a hiánypótlási 

felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy pályázati felhívásban szereplő határidő (2022.10.15.) után 

nyújtja be pályázati anyagát. 

A pályázat elbírálása: 

A támogatás odaítéléséről az IDPA szakág vezetés javaslata alapján az MDLSZ Elnöksége dönt. 

A támogatás átadása, folyósítása, egyéb rendelkezések: 

Az igényelt támogatást egy körben lehet csak lehívni. A támogatás folyósítására a 2. számú 

mellékletben található teljesítés igazolási nyomtatvány és a hozzá tartozó 2022-ben kiállításra került, 

a pályázatot benyújtó egyesület nevére kiállított számlamásolatok beküldése és ellenőrzése után 30 

napon belül kerül sor.  

A fenti dokumentumok leadásának végső határideje: 2022.10.31. 

 

Budapest, 2022. 09. 20. 

 

 Antali Barnabás sk. 
 Szakágvezető 
Mellékletek: 

• Pályázati adatlap 

• Teljesítésigazolás nyomtatvány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁLYÁZATI ADATLAP 

Pályázó neve  
Székhely  
Adószám  
Nyilvántartási szám  
Kapcsolattartó neve  
Telefonszám  
E-mail cím  

 

2022-ben az MDLSZ-nél megrendezésre kerülő IDPA versenyek: 

MDLSZ verseny 
regisztrációs szám 

Verseny időpontja Verseny helyszíne 

   
   

   

   
 

Tárgyi eszköz beszerzés (100%-os támogatás). 

Igényelt támogatás  
Részletezés 

 
 
 
 

Készlet beszerzés (100%-os támogatás): 

Igényelt támogatás  
Részletezés 

 
 
 
 

 

Igényelt támogatás összesen  
 
 
 
………………………………….., ……………… év ……….. hó ……….. nap 
 
 
 
 P.H.         Aláírás 



TELJESÍTÉS IGAZOLÁS 
 

Pályázó neve  
 
Tárgyi eszköz számlák: 

Szállító Számla sorszáma Számla kiállításának 
dátuma 

Számla összege 

    
    

    

    

    

    

    
 
Készlet számlák: 

Szállító Számla sorszáma Számla kiállításának 
dátuma 

Számla összege 

    

    

    

    

    

    

    
 
………………………………….., ……………… év ……….. hó ……….. nap 
 
 
 
 P.H.         Aláírás 
 
Szakágvezetés tölti ki: 
 

Fizetendő támogatás:  
 
A fenti összeg kifizetését jóváhagyom: 
 
………………………………….., ……………… év ……….. hó ……….. nap 
 
 
  Aláírás 


