
Pályázati felhívás 

  

A Magyar Bridzs Szövetség pályázatot ír ki a COVID-19 vírus miatt nehéz helyzetbe került 

tagszervezeteinek támogatására. A pályázat célja, hogy a magyarországi bridzsversenyek és 

helyszínek megmaradását segítse a jelenlegi nehéz körülmények között. 

 

1. A pályázók köre 

Pályázatot nyújthat be minden olyan bridzsklub, egyesület és magánszemély, aki/amely a 

COVID-19 vírus előtt Magyarországon legalább heti rendszerességgel bridzsversenyeket 

szervezett. 

A program keretében kizárólag olyan tagszervezet pályázhat, amelynek legalább egy tagja a 

bridzs.hu portál “örök mesterpontlistáján” szerepel. 

 

2. A megpályázható összeg 

A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg 2.000.000 Ft. Egy pályázó maximum 200.000 Ft-ra 

pályázhat. A pályázati támogatást a 2020. január 1. és 2020. december 31. között 

keletkező/keletkezett költségekre lehet elszámolni.  

 

3. A benyújtandó pályázati dokumentumok 

A pályázatnak kötelezően kitöltendő adatlapja és kötött formátuma nincsen. A pályázatnak a 

következőket kell tartalmaznia: 

 A pályázó rövid bemutatása 

 A pályázó által 2019-ben szervezett versenyek bemutatása 

 Az igényelt összeg 

 Költségterv az igényelt összeg felhasználására  

 

4. Benyújtási határidő 

A pályázatot 2020. november 15-én 23:59-ig kell benyújtani e-mailen az elnokseg@bridzs.hu 

címre. Minden benyújtott pályázatról visszaigazolást küldünk a feladó e-mail címére. A határidő 

lejárta után benyújtott pályázat érvénytelen.  



5. A pályázat elbírálása 

A pályázatot a Magyar Bridzs Szövetség elnöksége által felkért bizottság bírálja el 2020. 

november 22-ig.  

5.1. Az elbírálásnál előnyt élvez: 

 aki aktívan részt vett az MBSZ országos versenyrendszerében 

 aki részt vett a klubmesterpont-rendszerben 

 aki vállalja, hogy részt fog venni az MBSZ országos 

versenyrendszerében, illetve a klubmesterpont-rendszerben 

5.2. A pályázat elbírálása az alábbi szempontok szerinti pontozással történik. A 

maximális elérhető pontszám: 50 pont.  

 A pályázó szervezet/személy bemutatása  

 2019. évi tevékenység  

 Költségterv és kapcsolódó tartalom 

 Az 5.1. pont szerint kiemelt előnyök 

Az a pályázó, amely a döntéshozó bizottság megítélése alapján nem ér el legalább 26 pontot, 

nem részesülhet támogatásban.  

5.3. Az eredmény közlése: a döntésről az MBSZ a pontszám és a megítélt támogatás 

összegét tartalmazó e-mailben (elektronikusan) tájékoztatja a pályázót. A Támogató jogosult az 

igényeltnél kisebb összeg megítélésére, vagy összességében a keretösszegnél kevesebb 

támogatás kiosztására. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. A nyertes pályázó a 

döntéssel egyidejűleg elektronikus úton a Támogatói megállapodást is megkapja, a támogatás 

folyósítása a pályázó által aláírva, 2 példányban visszaküldött megállapodás kézhezvételétől 

számított 10 napon belül történik.  

A támogatásban részesülő pályázatok listáját (a név és a vissza nem térítendő támogatás 

összegével) a döntést követő 5 munkanapon belül közzéteszi a www.bridzs.hu portálon. 

 

6. A pályázat elszámolása 

A nyertes pályázó köteles beszámolni az elnyert összeg felhasználásáról az MBSZ Elnöksége 

számára 2021. február 28-ig. 

A beszámoló két részből áll:  

1. szöveges szakmai beszámoló (tartalmi követelmény: 2020. március 15-ig megrendezett 

versenyek, események, 2020. március 16. - 2020. december 31. közötti aktivitás bemutatása) 



Alátámasztó dokumentumok: nem kötelező, de a benyújtott beszámoló elfogadásához az MBSZ 

kérhet a szakmai beszámolóhoz kapcsolódó igazolásokat.  

2. költségeket bemutató elszámolás (nem szükséges a számlák és bizonylatok csatolása, de 

azokat az MBSZ 3 éven belül bekérheti/ellenőrizheti). 

 

7. További információ 

A pályázatról további információ az MBSZ főtitkárától kérhető (fotitkar@bridzs.hu, +36/30 307-

9827). 

  

  

Budapest, 2020. október 30. 

  

MBSZ Elnökség 

 


