Változások szövegesen 2020-2021
Pályázható maximum támogatás versenyrendszerben szereplő játékosok létszáma
szerint a klubcsapatok TAO besorolásától függően:
•
•
•
•
•

A+
A
B+
B
C

1.000.000,900.000,- és 1.000.000,- között
600.000,- és 900.000,- között
500.000.- és 700.000,- között
300.000,- és 500.000,- között

A, B és C besorolású klubok esetében a TAO munkacsoport, a Szakmai Bizottság és a
Mentor program külön-külön értékel 1 – 3 között, maximum 9 pont, ez alapján kerül a
sávon belül besorolásra.
Az U8, U10 versenyzői létszám megadásánál a minimum 3 tornán részt vett játékosok
után tudjuk figyelembe venni a maximum támogatási összeget, a kevesebb tornán részt
vett játékosok után csökkentett támogatási összeget tudunk jóváhagyásra befogadni.
A létszámot a pályázat benyújtásának napjával vesszük figyelembe. Mellékelni kell a
versenyiroda igazolását.
Induló klubok támogatása egykorosztály indításánál maximum 3.500.000,- Ft, két
korosztály indítása esetén maximum 7.000.000,- Ft.
U21-es korosztály alatt Európán kívüli programon való nevezési és szállítási költséget a
TAO támogatásban nem pályázható és nem számolható el, egyéb költség benchmark
szerint pályázható.
Továbbadott támogatást az MJSZ a 2020-2021-es támogatási időszakra nem biztosít.
Utófinanszírozott beruházásra irányuló pályázatot építési engedélyeztetésre már
benyújtott építési tervekkel fogadunk be, az építési engedély hiánypótolható
dokumentum.
Benchmarkba átvezetett változások:
Vezetőedző, szakmai igazgató, general manager csak főállásban láthatja el a feladatát.
Amennyiben nem, úgy a benchmark 60%-a vehető figyelembe (amennyiben a
sportszervezeten, vagy annak kapcsolódó klubjánál van főállásban a korlátozás nem él)

Az új B+ besorolás a személyi bér benchmarkok esetén az A besorolással megegyezik.
U8, U10, U12 3x3 (C besorolás)
• kiegészül úgy, hogy bármely 3 x 3 (U14, U16) is ide tartozik
Egyéb:
•
•

az B+ besorolás megadása U8-tól U18-ig versenyző kluboknak, ha U18-ban
minden elérhető bajnokságban indul (pl. MJSZ és EBEL).
Mentor Programban központként résztvevő klub besorolása legalább A
magyar Női I. osztályban induló klub besorolása legalább A
EWHL és EWHL Supercup, DEBL vagy hasonló szintű női ligában induló
sportszervezet besorolása A+,
egyéb női ligák a jelenlegi szabály szerint is legalább B
B besorolású klub esetén az UP és az 50%-os személyi jogcím
összeszámítása a korlátok figyelembevételekor, Benchmark szerint.

C besorolású klub 50%-os személyi jellegű jogcímen nem pályázhat
Amatőr sportszervezetek esetében az utánpótlás korosztályokra kért egy
összegben pályázható sporteszköz, sportfelszerelésre utánpótlás-nevelési
jogcímen kell pályázatot beadni, nem tárgyi eszköz jogcímen.
Szabályozások TAO támogatás igényléséhez

Pályabérleti díj emelkedett BM szerint.
A pályázatok beadásánál az egyesületeknek nem kell tételesen felsorolni, hogy az egyes
korosztályokon belül milyen felszereléseket szeretnének vásárolni, ha azok szerepelnek
a kiadott benchmarkban a megfelelő pontosítással.
A Benchmark tartalmazza külön bontásban az ide sorolható sporteszközöket,
sportfelszereléseket. (egyben pályázható)
Elegendő, ha a korosztályban elismert játékos létszám és a „Versenyzőnkénti maximum
összeg” alapján számolt értéket szerepeltetik a pályázatban „Jégkorong felszerelés MJSZ
benchmark szerint” megnevezéssel.
Amennyiben a klub olyan eszközt, vagy felszerelést szeretne vásárolni, amely nem
szerepel a benchmarkban, akkor azt a továbbiakban is külön soron kell feltüntetni és a
beszerzési szándékot a megjegyzés rovatban indokolni. A benchmarkban nem szereplő
eszközök és felszerelések beszerzése „B” és „C” besorolású utánpótlás klubok esetében
csak rendkívüli esetben támogatottak.

Versenyiroda tájékoztatása szerinti adatokat lehet figyelembe venni. A pályázat kötelező
melléklete a Versenyiroda által megküldött létszámkimutatás feltöltése a csatolt
dokumentumok közé, illetve ezen adatok megadása a pályázati adatlapon kötelező, nem
lehet eltérés.
Az ITC játékosok létszámát nem lehet figyelembe venni, kivétel megfogalmazása 3 év,
vagy törvényes képviselő Magyarországra költözött. Az Elnökség további mentességet
adhat. A 2018/2019-es szezonban részt vevő játékosokra fordított támogatás még
elszámolható. 2019/2020-tól a jóváhagyásnál már nem lehet a létszámhoz adni.
Edzőtábor helyszíne tekintetében előnyben kell részesíteni az utánpótlás korosztályok
esetében a hazai helyszíneket. Külföldi edzőtábor, felkészülési mérkőzés csak
tradicionálisan erős jégkorong kultúrával rendelkező, busszal, vonattal megközelíthető,
elsősorban határ menti országokba szervezhető. Kivételt képeznek azok a csapatok,
melyek nemzetközi bajnokságban szerepelnek, esetükben a bajnokságban szereplő nem
szomszédos országok csapataival is szervezhető idegenbeli felkészülési program.
Külföldi edzőtáborra felkészülési mérkőzésre csak legalább B besorolású sportszervezet
pályázhat.
Gyorséttermi étkezések számlái nem számolhatóak el a szállás étkezés soron.
Rolba vásárlás kapcsán a szövetségi ajánlás az, hogy – dízel üzemű Rolba vásárlása nem
támogatott.
Indoklás: A rolba beszerzések esetében olyan eszközöket kívánunk támogatni, amelyek
üzemeltetési kockázata a legkisebb a potenciális CO (szén-monoxid) mérgezések
szempontjából. Az tisztán elektromos üzemű rolbák esetében nincs CO kibocsátási
kockázat. A gázüzemű (pontosabban benzin-gázüzemű) rolbák esetében az üzemmeleg
motor átkapcsolva gázüzemre a jégkészítés során csak CO2 gázt és vízpárát bocsát ki.
Ezek a rolbák – gázüzemben – csak műszaki meghibásodás (karbantartási hiányosságok
esetén) bocsátanak ki CO gázt. A dízel üzemű motor normál üzemi körülmények között is
bocsát ki CO gázt, továbbá jelentős egészségkárosító hatású mikro korom részecskéket.
Az alkalmazott benchmark ár a preferált új elektromos rolba esetében 140.000 EUR + ÁFA,
az új gázüzemű rolba esetében 120.000 EUR + ÁFA.
Az új palánk beszerzések esetén maximum 120.000 EUR + ÁFA összeget javaslunk
elfogadni, amennyiben az IIHF szerinti (2015.07.01.) rugalmas komplett palánk
beszerzése történik. A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket: palánk és magasító,
zsűri fülke, cserepad, büntető pad, 1 pár kapu, korongfogó háló. Az IIHF döntése
értelmében változik a pályaszabvány, ezért nagypálya esetén az NHL-ben használatos
26x60 méteres palánkrendszer pályázható.

2019/20 pályázati időszaktól nem tudunk lehetőséget biztosítani a napelemes
rendszerek kiépítésének pályázati támogatására.
Kizárólag a felkészüléshez és versenyzéshez legszükségesebb tárgyi eszközök beszerzése
támogatott
Kérelem kiegészítéssel, a pályázatok hiánypótlásának kiküldése után élhetnek a
klubok
a
Tao
munkacsoport
megkeresésével
e-mailben,
a
klem.erzsebet@icehockey.hu , és a csoh.brigitta@icehockey.hu e-mail címen. Más
tisztségviselőkhöz és más időpontban érkezett megkereséseket, módosítási
kérelmeket, nem fogadunk be.
Amennyiben az edzői béreknél, vagy személyi jellegű ráfordításoknál a pályázat
Benchmark feletti tételt tartalmaz, abban azesetben az elszámoláshoz a Szakmai Bizottság
külön jóváhagyása szükséges a Központi Benchmark maximum értékéig, mely kérelemről
az EMMI tájékoztatása szerint MJSZ dönt, értesítést követően.
Budapest, 2020. 01. 10.
MJSZ

