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Kérvény a 2021. évi vegyes-páros válogatott felkészülési támogatásának átcsoportosítására, 

kibővítésére 

 

Tisztelt Elnökség! 

A világbajnokság előtt Mihályi Petra főtitkár a nyugodt felkészülésünk és világbajnoki részvételünk 

érdekében rendezte néhány olyan számlánkat, amely nem teljesen volt összhangban az MCSZ által 

előirányzott támogatási összeggel, ezzel együtt jelezte felénk, hogy utólagosan kérvényt kell beadnunk 

az MCSZ felé a helyzet tisztázása, átgondolása érdekében, és kérnünk az Elnökséget arra, hogy vitassák 

meg a problémát, és amennyiben az elutasításra kerül, előfordulhat hogy a szövetség felé bizonyos 

összeget vissza kell majd térítenünk. Ennek megfelelően ezúton küldjük a kérvényt, a konkrét 

összegekkel és az indoklással. 

A 2021. évi vegyes-páros válogatott támogatás az előirányzat szerint: 

 

 

A világbajnokság azonban a WCF covid-19 miatti módosításainak köszönhetően nem április 25-től 

május 1-ig, hanem május 17-től 23-ig tartott, tehát 80 nap helyett 102 nap telt el a támogatási időszak 

végéig, amely a felkészülésben, illetve a világbajnokság lebonyolításának végéig számított 

időtartamban összesen 27,5%-os növekedést jelent. 

A válogatott felkészülésének tényleges költségei és az MCSZ felé leadott, a szövetség által 

megtérített számlák az alábbiak szerint alakultak: 

 

A világbajnokság 176.000Ft-tal, a WCT versenyek 2.120.000Ft-tal, a sportpszichológus 6.920Ft-tal, a 

pályabérlet 89.920Ft-tal, a sportruházat 100.951Ft-tal, a sportmasszázs pedig 95.000Ft-tal került többe 

annál, mint amelyet az MCSZ részünkre előirányzott, ez összesen 1.743.209Ft. 

 



A táblázatból látható, hogy bár az MCSZ összesen 222.531Ft-tal fizetett ki magasabb összeget felénk 

az előirányzottnál, az edzőnk költségein felül így is 1.520.678Ft-ot fektettetünk be azért, hogy az 

országos bajnokságtól a világbajnokságig a lehető legmegfelelőbb felkészülést tudjuk végezni. 

A világbajnokság esetében azért nyújtottunk be alacsonyabb összegű számlákat, mert a többletköltség 

legjelentősebb részét az étkezés és a benzinköltség jelentette, amely a MOB felé könnyebben 

elszámolható az általuk folyósított NOB ösztöndíj terhére, mint az MCSZ felé. Véleményünk szerint 

azonban amekkora összeggel kevesebb számlát adtunk le a világbajnokság kapcsán, nagyrészt 

ellensúlyozza a WCT versenyek kapcsán leadott többletszámláinkat, így azt oda szeretnénk 

átcsoportosítani. 

A sportpszichológus és a pályabérlet költségei a felkészülési időszak elnyúlása miatt növekedtek meg, 

illetve a világbajnokságra a WCF által előírt szabvány szerinti egyenruhát sem tudtuk három főre 

egységesen beszerezni és feliratoztatni még úgy sem, hogy igénybe vettük a Dorko-s kedvezményt, 

illetve néhány ruhadarabot a Dechatlonban szereztünk be, amely meglehetősen költségkímélő 

üzletlánc. 

A világesemények költsége részletesen az alábbiak szerint alakult: 

 

 

A Szocsi WCT versenyre való odautazás esetén a támogatási keretünk terhére végül 158.620Ft 

többletet fizetett ki a szövetség plusszban az odaút eredeti költségén felül – ez véleményünk szerint 

elenyésző az általunk a WCT versenyekbe fektetett 900.000Ft-hoz viszonyítva, amely elég magas 

összeg ahhoz képest, hogy a szövetség négy WCT verseny teljesítését várta el párosunktól, amelyhez 

1.748.100Ft-ot irányzott elő számunkra. 



Egyéb költségek alakulása: 

 

Bár a világbajnokság végéig tartó időszak 27,5%-kal növekedett, a többletköltség, amelynek 

megtérítését kérjük, mindössze 5%-kal több az eredeti támogatási összegnél. Mindezeket figyelembe 

véve kérjük az Elnökséget, hogy az átcsoportosításokat és a 222.531Ft-os többletköltséget a hagyja 

jóvá, ne kelljen azt a szövetség részére visszatérítenünk. 

 

Köszönettel, 

Palancsa Dorottya, Kiss Zsolt 


