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MAGYAR FLOORBALL SZAKSZÖVETSÉG 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

Tagegyesületek, iskolák sporteszköz támogatása 2020 

Pályázati kategória kódja: 
MFSZ-20-ST 

Meghirdetés dátuma: 2020. szeptember 
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1. A pályázat célja 

A pályázat célja a floorball társadalom erősítése, az egyesületek, iskolák társadalmi szerepvállalásának segítése, 
a civil szervezetek toborzási folyamathoz szükséges eszköz igényekhez való hozzájárulás révén. 

2. A támogatás formája, mértéke 

A rendelkezésre álló eszközök összesen 440 darab, a floorballban gyermekek számára megfelelő ütő. 
Az eszközök 6-12 darabos egységcsomagokban kerülnek kiosztásra. A támogatási időszak lezárultával 
az eszközök a támogatott tulajdonába kerülnek. 

3. Pályázók köre 

Pályázat benyújtására jogosult az a 2004. évi I. törvény a sportról II. Fejezetének megfelelő sportegyesület, vagy 
sportvállalkozás, mely a Magyar Floorball Szakszövetség hivatalos tagegyesülete, vagy a pályázat beadását 
megelőzően, illetve a beadásával egyidejűleg a tagfelvételét kérte. 
  
Óvodai, általános iskolai vagy középiskolai szinten általános képzést nyújtó intézmények 

Szakképzés területén: 
szakképző iskolák 
szakgimnáziumok 

Egy pályázó szervezet egy pályázatot nyújthat be MFSZ-20-ST kategória keretében. A benyújtott pályázat nem 
vonható vissza. 

Nem nyújthat be pályázatot azok a sportegyesületek, vagy sportvállalkozások 
▪ amelyek nem minősülnek átlátható szervezetnek; 
▪ amelyek az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek; (Áht. 50. § (3) bek., Civil tv. 67. § 

(1)-(2) bek.) 
▪ amelyek nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
▪ amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, 

illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban. 

4. Támogatási időszak 

A támogatási időszak jelen pályázat keretében 2021. február 1. – 2022. december 31. 

5. Pályázat benyújtásának módja, helye 

A pályázatot papír alapon vagy elektronikus úton lehet benyújtani, az alábbi e-mail címre kell eljuttatni 

fotitkar@hunfloorball.hu 
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6. A pályázat benyújtásának határideje 

A pályázat benyújtásának határideje 2020. október 15. 

7. Benyújtandó dokumentumok 

Hiánytalanul kitöltött, cégszerűen aláírt pályázati adatlap. 

8. Kötelező vállalások 

A pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak alatt a floorball sportág népszerűsítése érdekében, és a 
saját egyesületi létszámának gyarapítása céljából 2 különböző helyszínen és floorball sportágat nép-
szerűsítő rendezvényt tart. 
Rendezvénynek minősül 
▪ Bemutató órák tartása legalább 4 óra időtartamban 
▪ Lokális bajnokság szervezése 
▪ Sport népszerűsítő rendezvényen kiállítóként való részvétel 
▪ Egyéb, a fenti három kategóriába nem tartozó esemény, melyet a Támogató előzetesen jóvá-

hagyott 

A rendezvényekről képes összefoglalót kell eljuttatnia a pályázónak a Magyar Floorball Szakszövetség-
nek 

A pályázó vállalja, hogy a fenti feltétel nem teljesülése esetén a támogatás újkori értékét megtéríti a 
Magyar Floorball Szakszövetségnek. 

9. A pályázat elbírálása 

A pályázat beérkezését követően a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége formai ellenőrzést köve-
tően dönt a pályázat támogatásáról vagy elutasításáról. 

A pályázat formailag érvényes, ha 

Kritérium Megfelelt, amennyiben

Jogi státusz A Sport tv. szerinti egyesület, vagy sportvállalkozás pályázott, 
vagy nevelési intézmény

Benyújtott pályázatok Ha nem nyújtott be egynél több pályázatot.

Összeférhetetlenség Nem állnak fent az az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetet-
lenségi kritériumok.

Benyújtás módja és határ-
ideje

A támogatást igénylő papír alapon és határidőig nyújtotta be 
pályázatát.

Pályázati adatlap Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap a támogatási igény be-
nyújtója részéről.
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A formailag érvényes pályázatok támogatásáról a Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége soron 
következő ülésén tartalmi bírálatot követően dönt. 

Az elnökség az alábbi döntéseket hozhatja: 
▪ a pályázat támogatása; 
▪ a pályázat feltételes (pl.: várólistás) támogatása; 
▪ a pályázat elutasítása. 

10.A támogatói döntéshez kapcsolódó határidők 

A Magyar Floorball Szakszövetség elnöksége a formailag megfelelő pályázatokról a pályázati határidőt 
követően harminc napon belül dönt. 

11.Szerződéskötés 

A támogatói döntés meghozatalát, illetve a döntési lista rendelkezésre állását követően az MFSZ értesíti 
a szervezetet annak eredményéről, ezzel egy időben megküldi a támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges dokumentumokat. 

A támogatási szerződés megkötésére rendelkezésre álló időtartam: 30 nap. 

A szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok: 
▪ a Támogató által küldött tervezet kitöltött, a kedvezményezett részéről aláírásra jogosult sze-

mély által cégszerűen aláírt 2 példánya 
▪ létesítő okirat vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirat (bírósági 

kivonat) eredeti példánya, mely nem lehet 30 napnál régebbi 

12.Nyilvánosság 

A támogatásban részesülőnek nyilvánossá kell tennie, hogy a támogatási időszak alatti, kötelezően vál-
lalt rendezvényeket a Magyar Floorball Szakszövetség támogatta. 

A nyilvánosság biztosíthatóságának módjai: 
▪ a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat; 

Értékelési szempont Maximum pontszám

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményei 10

A pályázat kidolgozottsága, áttekinthetősége 10

Költségvetés megalapozottsága 5

A Támogatás szervezetre gyakorolt hatása 5

www.salming.hu



 Magyar H - 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 Tel: +36-30-7091803 

 Floorball Adószám: 18250671-1-42 honlap: www.hunfloorball.hu 

 Szakszövetség Erste: 11600006-00000000-41595084 e-mail: floorball@hunfloorball.hu

▪ honlap működtetése esetén, a Magyar Floorball Szakszövetség támogatóként történő megjele-
nítése; 

▪ esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, 
jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat; 

▪ kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés. 

13.Adatszolgáltatás a támogató felé 

Az MFSZ személyazonosításra alkalmatlan adatokat és a projektre vonatkozó adatokat kérhet a ked-
vezményezettektől. A pályázó által szolgáltatott adatok anonim formában statisztikai célra felhasználha-
tók, közzétehetők és továbbíthatók. 

Az MFSZ a kiírás keretében megvalósuló eredmények népszerűsítése, a Magyar Floorball Szakszövet-
ség és az egyesületek, sportvállalkozások szakmai tevékenységei ismertségének és elismertségének 
növelése céljából, továbbá monitoring tevékenységének keretében – a pályázati program jellegétől füg-
gően – a projekt tevékenységeivel kapcsolatban a nyertes pályázóktól a pályázatban megadottakon 
felül további adatokat kérhet. 

Budapest, 2020 szeptember 23.
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