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TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2017/18 

 

Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez 
benyújtott, 2017/18-as bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok értékelése 
során alkalmazandó elbírálási és tervezési szabályokat a látvány-csapatsport támogatások 
szabályozásairól szóló 107/2011. (VI.30.) számú kormányrendelet 10. §-a, valamint az MLSZ 
Elnökségének határozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

I.) Általános információk: 
 
A támogatási rendszer bevezetésétől kezdődően az amatőr sportszervezetek működési 
költségei igen jelentős mértékben csökkentek az országos sportági szakszövetség által az 
amatőr sportszervezeteknek nyújtott díjcsökkentésen keresztül. Mivel az utánpótlás-
neveléssel nem foglalkozó, amatőr bajnoki osztályokban szereplő, utánpótlás korosztályos 
csapatot nem versenyeztető sportszervezetek működési költségei zömét a versenyeztetési 
költségek kell, hogy jelentsék, az ilyen sportszervezetek a jövőben a szövetség által nyújtott 
díjcsökkentésen felül, további működési költségre nem kaphatnak támogatást. Az 
utánpótlással is foglalkozó amatőr sportszervezetek működési költségeinek támogatása a 
versenyeztetett utánpótlás csapatok kvótái alapján kerül meghatározásra. 
A működési költségek támogatásának alapvetően nem célja a sportszervezet összkiadásának 
biztosítása, ösztönözve az önerőn kívüli további külső források bevonását.   
 

 Képzés jogcímről átcsoportosítani nem lehet más jogcímre. Tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás jogcímről működési típusú (személyi jellegű ráfordítások és utánpótlás-
nevelés) jogcímre átcsoportosítani nem lehet. 

 

 A vállalások nem teljesítése és a nem hazai labdarúgó – ezen dokumentumban előírt 
módon történő – szerepeltetése esetén meghatározott szankció utólag - a korábbi 
évekhez hasonlóan -, a következő év(ek)ben jóváhagyásra kerülő sportfejlesztési 
programjaiban kerül korrigálásra. 

 Ugyanakkor a korábbi évek nem teljesült vállalásai, vagy nem hazai labdarúgó 
 szerepeltetése (pályára lépése) esetén a szankciók a 2017/18-as évad programjaiban 
 is érvényesülnek. 
 

 A sportfejlesztési program tervezésekor az Elszámolhatósági Szabályzatban, valamint 
a jelen Értékelési Elvek I. számú mellékletében szereplő benchmark táblázatban 
foglaltakat figyelembe kell venni. 

 

 Működési költségeket a támogatási igazolással le nem fedett támogatás tekintetében 
csak abban az esetben lehetséges meghosszabbítani, ha a támogatási időszak végéig 
a sportszervezet a támogatási igazolással lefedett, és pénzügyileg teljesült összeggel 
teljes mértékben elszámolt. Az igazolással lefedett, de az elszámolás benyújtásáig, 
legkésőbb 08. 14-ig pénzügyileg nem teljesült összegek igazolással le nem fedett 
támogatásként kezelendőek. 

 

 Az Értékelési Elvek szerint bajnokságnak tekinthető az MLSZ által szervezett 
verseny, ahol egy csapat minimum 14 teljes értékű, teljes játékidejű mérkőzést 
játszik egy szezonban. 

 Az Értékelési Elvek szerint tornának tekinthető a jellemzően egy helyszínen 
 lebonyolított, legalább négy nevezett csapat (legalább három különböző 
 sportszervezet) részvételével, az MLSZ által szervezett verseny. 
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 Egy szezonban egy csapat szakáganként egy versenyen történő részvételét 
támogatjuk. 

 
A RUK és Alközponti besorolással rendelkező sportszervezetek/sportalapítványok listájáról 
önálló Elnökségi Határozat rendelkezik. A 2014-2016-os Double-Pass projektben részt vett és 
auditált, de RUK minősítéssel nem rendelkező sportszervezetek az Értékelési Elvekben a 
RUK-okkal azonos mértékű csapatkvótákra jogosultak. 
 
 

II.) Egyes jogcímek tervezéséhez kapcsolódó információk 
 
 
II./1. Személyi jellegű ráfordítások 
 
Amatőr sportszervezetek esetén személyi jellegű ráfordítások jogcímen kizárólag felnőtt 
csapatokhoz köthető személyekre lehet támogatást igényelni. 
A személyi jellegű ráfordítások jogcímen belül az edzői díjak, juttatások legmagasabb 
elszámolható mértékét az MLSZ az edző végzettségétől függően állapítja meg. Ez arra 
az esetre is vonatkozik, ha egy sportszakembert több sportszervezet is foglalkoztat. Az alábbi 
táblázat a foglalkoztatott edzők egy főre jutó maximálisan támogatható/támogatandó havi 
bruttó juttatását mutatja (teljes munkaidőre vetítve):  
 

 
adatok Forintban 

Edző végzettsége:  UEFA "pro" UEFA "A" UEFA "B" Egyéb 

Havi elszámolható bruttó 
juttatás maximuma  

500 000 400 000 350 000 300 000 

 
A sportszervezet vagy alapítvány munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő (személyi 
jellegű juttatásban részesülő) sportszakembereire vonatkozó felső támogathatósági szint a 
sportszervezet besorolásától függően kerül meghatározásra. A főállású (napi 8 órás 
foglalkoztatású) munkatársak egy főre jutó maximálisan elszámolható havi bruttó juttatását az 
alábbi táblázat tartalmazza: 
 
adatok Forintban 

Sportszervezet 
besorolása  

NB I vagy 
RUK  

NB II vagy 
Alközpont 

NB III  Futsal és 
női NB I  

Egyéb, megyei 
szintű amatőr 
csapat  

Havi elszámolható 
bruttó juttatás 
maximuma  

350 000 350 000 200 000 200 000 150 000 

 
Nem támogatható e jogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos játékos részére kifizetett 
juttatás. 
 
 
Hivatásos sportszervezetek (felnőtt férfi nagypályás NB I, NB II, felnőtt férfi és női futsal NB I 
és női nagypályás NB I) esetében az Értékelési Elvekben meghatározott kvóta alapján számolt 
elvi támogatás összege csak az utánpótlás-nevelés jogcímre értendő. Hivatásos 
sportszervezetek személyi jellegű ráfordításaira jóváhagyható támogatás ezen felül értendő. 
A felnőtt férfi NB I és NB II osztályokban a de minimis értékhatár figyelembe vételével, míg a 
többi hivatásos csapat – kivéve hivatásos NB III felnőtt férfi nagypályás - esetén az indokolt 
mértékig az (utánpótláshoz nem tartozó) személyek bére, de legfeljebb 5 millió forint 
támogatási összegig hagyható jóvá személyi jellegű ráfordítás jogcímen támogatás. 
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II./2. Utánpótlás-nevelés támogatása: 
 
A támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetek esetén a működési típusú 
támogatások (amatőr sportszervezetek esetén utánpótlás-nevelés fejlesztése és személyi 
jellegű ráfordítások, hivatásos csapatok esetében utánpótlás-nevelés fejlesztése) 
meghatározásakor a sportszervezet által az MLSZ által indított bajnokságokon, tornákon és 
Bozsik egyesületi programban (továbbiakban: versenyrendszerében) indított utánpótlás 
csapatok számát vesszük alapul.  
Az Elektronikus Kérelmi Rendszerben a sportfejlesztési program elkészítése során a 
2017/18-as bajnokságban ténylegesen versenyeztetendő / versenyeztetni kívánt 
korosztályos csapatokat tüntessék fel a versenyrendszer típusának megfelelően. Az elvi 
támogatás mértéke legfeljebb az ezen csapatkvóták alapján számolt összeg lehet, ugyanakkor 
a korábbi támogatási időszakokból eredő korrekció (vállalt, de végül nem versenyeztetett 
csapat; nem hazai labdarúgó szerepeltetése) a fenti összegből levonásra kerül. 
 
Az egyes csapatokra eső támogatás meghatározásakor a következő táblázat szerinti 
csapatkvótákat kell figyelembe venni. 
 
A táblázat értelmében, a bajnokságban résztvevő csapatok esetében az utánpótlás-
neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos 
legmagasabb összegét a jövőben nem a játékosok száma, hanem korosztályos 
bontásban, csapatonként állapítjuk meg. Ennek értelmében a labdarúgás utánpótlás 
bajnokságban részt vevő egyesületek U6-U13 között csapatonként 500 ezer forint, U14-U19 
között csapatonként 2 millió forint támogatásra jogosultak.  
 
Minden versenyeztetett utánpótlás csapathoz edzőt kell rendelni. 
 
 
Férfi labdarúgás bajnokság 

 

Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos 
legmagasabb összege korosztályos bontásban 

Kategória 

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási egység 
(csapat/év) 

U16-U19 U14-U15 U6-U13 

1. 

Országos I. osztályú férfi 
utánpótlás bajnokságban indulási 
jogot szerzett sportszervezet 
és/vagy Regionális Utánpótlás 
Központ 

16.000.000 Ft 16.000.000 Ft 

500.000 Ft 
2. 

Országos II. osztályú férfi 
utánpótlás bajnokságban indulási 
jogot szerzett, Regionális 
Utánpótlás Központnak nem 
minősülő sportszervezet 

12.000.000 Ft 
5.600.000 Ft / 
2.000.000 Ft 

3. 
Országos III. osztályú férfi 
utánpótlás bajnokságban indulási 
jogot szerzett sportszervezet 

5.600.000 Ft / 2.000.000 Ft 

4. 
Egyéb utánpótlás bajnokságban 
résztvevő szervezet (női, futsal, 
női futsal is) 

2.000.000 Ft 
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U13-as és U11-es korosztályú csapatok versenyeztetése esetén Regionális Utánpótlás 
Központ tekintetében a táblázatban szereplő összeg háromszorosa, Regionális 
Utánpótlás Alközpont tekintetében pedig kétszerese vehető figyelembe. 
 
Amennyiben egy Regionális Utánpótlás Központ egy adott korosztályon belül több 
csapatát is versenyezteti, akkor a fenti táblázat 1. pontja szerinti támogatási összeg 
korosztályonként csak egy csapata után veheti figyelembe. Az alacsonyabb bajnoki 
osztályban szereplő csapata után az adott bajnoki osztályra vonatkozó támogatási 
összeg vehető figyelembe a fenti táblázat 2-4. sorában foglaltak szerint.  
 
Az országos III. osztályban indított csapatok esetén az utolsó két bajnokságban a tabella első 
kétharmadában szerepelt sportszervezetek csapatonként 5.600.000 Ft támogatásra 
jogosultak az U14-U19 korosztályok tekintetében.  
 
Az a Regionális Utánpótlás Alközpont, amely a Versenykiírásban előírt összes kötelező 
utánpótlás csapatot maga versenyezteti, éves elvi támogatása nem lehet alacsonyabb 
30 millió forintnál. 
 
 
 

a.) Futsal és női labdarúgás 
 
A futsal és a női labdarúgás esetén U7-U14 korosztály esetén a csapatonkénti támogatás 
egységesen 500 ezer forint, míg U15-U19 esetében az országos UP bajnokságon való 
részvétel során 1 millió forint, megyei UP tornán való részvétel esetén 500 ezer forint a 
csapatonkénti megítélhető támogatás összege. 
 

 U7-U14 U15-U19 

NB I UP 500 000 1 000 000 

NB II UP 500 000 1 000 000 

Megyei UP 500 000 500 000 

  
Amennyiben a futsal verseny bajnoki rendszerben kerül megrendezésre, úgy a fenti összegek 
kétszerese vehető figyelembe. 
 

b.) Strandlabdarúgás 

Kiemelt strandlabdarúgó klub támogatása: A strandlabdarúgás fejlesztési 
programjának részeként, a minőségi utánpótlás-képzés érdekében, a 2017/18-as 
bajnoki évtől kezdődően, úgynevezett „kiemelt strandlabdarúgás utánpótlás-képzési 
központok” jönnek létre. Arról, hogy mely sportszervezetek lehetnek kiemelt 
strandlabdarúgás utánpótlás-képzési központok, a szakág vezető és a szövetségi kapitány 
közösen hoz döntést. Ezen kiemelt központok U19 és U16-os csapataik 800 ezer Ft 
támogatásban részesülnek. 

Kiemelt központnak nem minősülő strandlabdarúgásban szereplő egyéb U12-U19 
csapatok esetén csapatonként egy bajnoki évben 200 ezer Ft támogatás állapítható 
meg. 

c.) Női kiemelt utánpótlás-képzési központok 
 
Női kiemelt utánpótlás-képzési központok támogatása: A női labdarúgás fejlesztési 
programjának részeként, a minőségi utánpótlás-képzés érdekében, a 2016/17-es bajnoki évtől 
kezdődően, úgynevezett „kiemelt, női utánpótlás-képzési központok” jöttek létre. 
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Arról, hogy mely sportszervezetek lehetnek kiemelt női utánpótlás-képzési központok, a 
szakág vezető, a válogatottak szakmai stábját vezető szövetségi kapitány, és a Női Bizottság 
elnöke közösen hoz döntést. 
 
A női kiemelt utánpótlás-képzési központok U16 és U19-es bajnokságban résztvevő 
csapataira, csapatonként 6 millió Ft összegű támogatás hagyható jóvá. 
Amennyiben a női kiemelt utánpótlás-képzési központ a – Női Bizottság által elfogadott - 
szakmai kritériumokat nem teljesíti, a következő támogatási időszakban a magasabb kvóta és 
az alapkvóta közti különbözet visszarendezésre kerül.  
 

d.) egyéb szabályok: 
 

A kérelmező bajnoki osztály szerinti besorolásánál a program benyújtáskor érvényes állapotot 
kell alapul venni. Változás esetén ez az elbírálás során korrigálható. 
Az NB II-ben (országos II. osztály) indított csapatok esetén csak azon sportszervezetek 
csapatai részesülhetnek a magasabb kvótában, amelyek az utolsó három bajnokságban a 
tabella első kétharmadában szerepeltek. (A 2015/16-os bajnoki évad féléves helyezése 
számít). 
 
Adott korosztályokban azonos szakágban indított több csapat esetén vizsgálni kell az átfedést. 
Amennyiben mindkét csapatban játszó gyerekek száma meghaladja a 25%-ot, a kvóták 
megállapítása szempontjából ezek a játékosok csak egy csapat létszámában vehetők 
figyelembe. 
 

e.) Tehetségbónusz: 
 
A tehetségbónusz rendszere az idei évadtól kezdődően néhány elemét tekintve megváltozik. 
A változtatás legfőbb indoka az, hogy a 2017. évtől az elit utánpótlás-képzés tekintetében 
megjelent az egységes szövetségi előírás, továbbá az ahhoz kapcsolódó központi pénzügyi 
dotáció, tehát létrejött az utánpótlás központok minősítésének- és finanszírozásának 
egységes rendszere.  
Az egységes utánpótlás-nevelési szabályozás két meghatározó pénzügyi forrást is biztosít a 
tehetségeket nevelő sportegyesületek részére, az egyik az úgynevezett működési 
költségtérítés (amely a szerződéssel nem rendelkező játékosok magasabb osztályba történő 
átigazolása esetén jár), illetve a másik forrás a 2017 nyarától bevezetésre kerülő produktivitási 
bónusz.  
 
A rendszerének legjelentősebb változása, hogy a jövőben tehetségbónusz keretében 
azok az egyesületek is részesülhetnek bónuszban, akik regionális utánpótlás 
központba, magasabb szintű U16-19-es bajnokságban szereplő sportszervezetbe, 
illetve regionális központnak/a nem minősülő egyesületből NB I – NB II felnőtt csapatba 
igazolnak át, vagy nemzeti válogatottba adnak játékost, játékosokat.  
 
 
Hazai labdarúgók csoportjába az a labdarúgó kerül besorolásra, aki az alábbi 
feltételeknek megfelel: 

 21 éves kor alatt egy vagy több MLSZ tag sportszervezetben legalább 3 évet 
egyben vagy megszakításokkal igazolt játékos volt; vagy játszott legalább egy hivatalos 
mérkőzésen az MLSZ valamely válogatottjában; olyan magyar állampolgár, aki magyar 
felmenő szülővel vagy nagyszülővel rendelkezik; és 

 a FIFA szabályai szerint jelenleg is jogosult a magyar válogatottban való 
részvételre. 
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A Regionális Utánpótlás Központok tekintetében, az elbírálás során továbbra is támogatjuk, 
ha sikeres utánpótlás-nevelő tevékenységük eredményeképpen magasabb szintű utánpótlás-
nevelési központba, vagy nemzeti bajnokság I. vagy II. osztályában induló felnőtt férfi 
nagypályás csapatba igazol át, vagy indít saját nevelésű játékost, illetve korosztályos 
válogatott színeiben nemzetközi meccsen pályára lép.1  
 
A tehetségbónusz mértékét a következő táblázat szemlélteti: 

  
 
 
 

                                                           
1  ha a vizsgált időszakban először lép pályára klubja legmagasabb bajnokságban induló csapatának bajnoki mérkőzésén. 

Sor: átadó 
Oszlop: 
átvevő 

Egyéb 
utánpótlás 

bajnokságban 
résztvevő 
szervezet 

Országos III. 
osztályú férfi 
utánpótlás 

bajnokságban 
indulási jogot 

szerzett 
alközpont 

Országos II. 
osztályú férfi 
utánpótlás 

bajnokságban 
indulási jogot 

szerzett, 
Regionális 
Utánpótlás 

Központnak nem 
minősülő 

sportszervezet 

Országos I. 
osztályú férfi 
utánpótlás 

bajnokságban 
indulási jogot 

szerzett 
sportszervezet 

és/vagy 
Regionális 
Utánpótlás 
Központ 

NB II ffi 
felnőtt 
csapat 

NB I ffi 
felnőtt 
csapat 

válogatott 
(női és ffi 

is) 

Egyéb 
utánpótlás 
bajnokságban 
résztvevő 
szervezet 

nincs 15% 15% 15% 15% 25% 25% 

Országos III. 
osztályú férfi 
utánpótlás 
bajnokságban 
indulási jogot 
szerzett 
sportszervezet 

nincs nincs 15% 15% 15% 25% 25% 

Országos II. 
osztályú férfi 
utánpótlás 
bajnokságban 
indulási jogot 
szerzett, 
Regionális 
Utánpótlás 
Központnak 
nem minősülő 
sportszervezet 

nincs nincs nincs 15% 15% 25% 25% 

Országos I. 
osztályú férfi 
utánpótlás 
bajnokságban 
indulási jogot 
szerzett 
sportszervezet 
és/vagy 
Regionális 
Utánpótlás 
Központ 

nincs nincs nincs nincs 15% 25% 25% 
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A tehetségbónusz nyújtásának feltételei: 
 

 Nem nagypályás férfi bajnokság esetén, csak az NB I-es felnőtt csapatba igazolás vehető 
figyelembe futsal, női labdarúgás és női futsal szakágakban; 

 Regionális Utánpótlás Központba, illetve magasabb szintű utánpótlás központba, NB I-es 
vagy NB II-es felnőtt csapatba történő átigazoláskor a játékos legalább egy bajnoki 
mérkőzésen végig játszik új csapatában a 2016/17-es évadban; 

 Korosztályos válogatott esetén a 2015/16 második (tavaszi) félévben vagy 2016/17-os 
első (őszi) félévben nemzetközi tétmérkőzésen való szereplés (pályára lépés) a 
tehetségbónusz nyújtásának feltétele; 

 Az érintett játékos közvetlenül az átigazolás előtt, megszakítás nélkül az előző 3 évben, 
legalább három félévig a kedvezményezett klub színeiben versenyzett.  

 A kedvezmények összevont mértéke nem lehet magasabb 80%-nál; 

 A tehetségbónusz Regionális Utánpótlás Központ tekintetében csak az 1998. január 1. - 
2004. december 31. között született játékosok esetében vizsgálandó; 

 Az átigazolások tekintetében az utolsó két átigazolási időszakot kell figyelembe venni;  

 A támogatás növekmény csak az érintett szakágakra (labdarúgás és futsal) vonatkozik; 

 Nem képezi a tehetségbónusz nyújtásának alapját, ha Regionális Utánpótlás 
Központ másik Regionális Utánpótlás Központba igazol át játékosokat; 

 Regionális Utánpótlás Központba történő átigazolás esetén csak azon korosztályos 
csapatokba történő átigazolás vehető figyelembe, melyeket a Regionális Utánpótlás 
Központ az előző bajnoki évadban már versenyeztetett. 

 
A tehetségbónusz kategóriában figyelembe vehető játékosok listáját az IFA rendszer adatai 
alapján a Kérelmi Rendszer felülete már tartalmazza a fent leírt szempontok alapján. 
 
 

f.) Működési támogatás nyújtásának további speciális feltételei: 
 

Működési támogatás csak olyan esetben adható, amennyiben a pályázó sportszervezet 
elektronikus edzésbeosztást nyújt be (U14-19 korosztályok tekintetében), és azt folyamatosan 
aktualizálja, valamint ellenőrizhető módon végrehajtja. Változás esetén az edzésterv az 
Elektronikus Kérelmi Rendszerben módosítandó. 
 
Az edzőtáborok költségei csak abban az esetben számolhatóak el, ha azokat megkezdésük 
előtt az MLSZ Támogatáskezelési Osztályára az erre a célra rendszeresített felületen 
bejelentik. 
 
A korábbi évadnak megfelelően az NB II. osztályú vagy annál alacsonyabb osztályban 
szereplő férfi felnőtt nagypályás bajnokságban induló csapat esetében a nem hazai 
labdarúgók szerepeltetése során, az utánpótlás-nevelés jogcímen az érintett 
sportszervezetben, vagy amennyiben az utánpótlás külön sportszervezetben van, úgy a másik 
sportszervezetnél, mellyel együttműködésben áll a kötelező csapatok vonatkozásában a 
támogatás maximum értékhatárának megfelelő összeg hagyható jóvá2, míg személyi jellegű 
jogcímen támogatás nem hagyható jóvá. 
 
Nem hazai labdarúgó szerepeltetése esetén működési típusú támogatások vonatkozásában 
legfeljebb az alábbi táblázatban jelölt támogatási összeg hagyható jóvá (támogatási minimum): 
 

 

                                                           
 



 

8 

 

Sportszervezet 
Előirányzott 

támogatási összeg 
felső határa (Ft/év) 

NB-s egyesületre jutó támogatási keret 2 500 000 

Megye I-es egyesületre jutó támogatási keret 1 900 000 

Megyei II-es egyesületre jutó támogatási keret 1 400 000 

Megyei II alatti egyesületre jutó támogatási keret 1 000 000 

 
Nem kell a fenti szankciót alkalmazni, amennyiben a játékos: 
 

1. Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának 

hallgatója, vagy  

2. 1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó 

lakcímmel rendelkezik, vagy 

3. legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik. 

 
A fentiekben nevesített három feltétel megállapításakor a labdarúgó első pályára lépésének 
időpontját vesszük figyelembe. 

 
g.) Az utánpótlás-nevelés egyes aljogcímei: 

 
a) az edzésen, versenyen, mérkőzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program 
megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, 
sporteszköz beszerzésére fordított összeg.  
Az utánpótlás-nevelés sportfelszerelés, sporteszköz aljogcíme kapcsán központi 
benchmark alkalmazását vezettük be akként, hogy a mellékletben meghatározott 
eszközök, felszerelések, berendezések tekintetében maximum beszerzési árakat 
alkalmazunk. Az az amatőr sportszervezet, amely a korábbi időszakban ezen aljogcímen 
igényelt támogatást, tárgyidőszakban csak a létszámnövekmény vonatkozásában 
igényelhet sportfelszerelést. Egy játékos esetén legfeljebb az Elszámolhatósági Szabályzat 
mellékletében foglalt mértékű költség számolható el. Tervezéskor egy csapatban az U14-
U19 korosztályban legfeljebb 16, U13 korosztályban 11, U7-U9 és U11 korosztályban 
legfeljebb 8 játékos vehető figyelembe. I osztályú utánpótlás férfi és női futsal 
bajnokság esetén a maximálisan figyelembe vehető csapatlétszám legfeljebb 11 fő. Az 
U7-12 korosztályokban legfeljebb 8 játékos vehető figyelembe. 
 
b) sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, 
sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálék-
kiegészítők, diagnosztikai eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint 
teljesítmény-diagnosztikai mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg: Az amatőr 
sportszervezetek esetén a teljes igényelt összeg nem haladhatja meg az utánpótlás nevelés 
jogcímen igényelt összeg 10 %-át és legfeljebb az Elszámolhatósági Szabályzat 
mellékletében foglalt egy főre jutó összeget. Az újraélesztő készüléket a belső aránynál nem 
kell figyelembe venni. Sportorvosi szolgáltatás nem számolható el. 
 
c)  versenyre, mérkőzésre, továbbá az edzésre, edzőtáborba való személyszállítás költsége: 
tervezése az Elszámolhatósági Szabályzat mellékletében foglalt mértékek és elszámolható 
km díjak alapján történik. 
 
d)  a verseny, mérkőzés nevezési költsége: e költségekhez jellemzően a sportszervezetek a 
díjcsökkentésen keresztül juthatnak hozzá. E tétel jogcímen belüli aránya amatőr 
sportszervezeteknél legfeljebb 10 % lehet nem MLSZ szervezésű rendezvények esetén. 
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e) a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkőzés biztonságos megrendezésével összefüggő, 
a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetők, 
szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával, 
utánpótláskorú sportszakemberek (játékvezetők, versenybírók) kiválasztásával, 
felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek: tervezése az Elszámolhatósági Szabályzat 
mellékletében található mértékek és költségkorlátok figyelembe vételével történik. 
 
f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja: e költségekhez az amatőr 
sportszervezetek a díjcsökkentésen keresztül juthatnak hozzá. 
 
g) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja: A teljes 
igényelt összeg nem haladhatja meg az utánpótlás nevelés jogcímen igényelt összeg 20 %-át 
(Budapesten 40%-át). Óradíjak tervezése az Elszámolhatósági Szabályzat mellékletében 
foglaltak alapján történik.  
 
h) a felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége: tervezése az Elszámolhatósági Szabályzat mellékletében foglalt 
egységárak figyelembe vételével történik. 
 
i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában 
részt vevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége: tervezése a személyi 
jellegű kiadásoknál megfogalmazott juttatások figyelembe vételével történik. Amatőr 
sportszervezet esetén egy csapathoz legfeljebb egy edző számolható el és 
sportszervezetenként egy kapusedző és egy erőnléti edző. Nem támogatható ezen aljogcímen 
– semmilyen munkakörben - hivatásos játékos részére juttatás. Az MLSZ által Regionális 
Utánpótlás Központ minősítéssel rendelkező egyesületek igazgatóinak (egyesületenként 
legfeljebb egy fő) legmagasabb támogatható havi bruttó juttatása 1.000.000 Ft. 
 
j) a verseny, mérkőzés megrendezéséhez, edzés, edzőtábor megtartásához szükséges 
sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggő 
gépjármű - kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár - bérleti díja: tervezése az 
Elszámolhatósági Szabályzatban foglaltak figyelembe vételével történik. 
 

 
 
II./3. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: 
 
Általános szabályként a korábbi időszakokban jóváhagyott, de még nem megvalósított 
beruházások esetében az alábbi korlátozást fenntartjuk: 

 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen lehívott támogatással nem rendelkező, 
elfogadott; 

 vagy meg nem kezdett 2016/17-es illetve korábbi programot érintő elfogadott, 
beruházásokkal rendelkező sportszervezet részére az MLSZ központi hivatala nem állít ki új 
beruházás támogatására vonatkozó határozatot3. 
 
Az MLSZ részletes benchmark rendszert dolgozott ki, amelyet a honlapon, illetve 
eszközbeszerzés vonatkozásában jelen Értékelés Alapelvek 1. számú mellékleteként 
közzétett. Szintén figyelembe kell venni az MLSZ által készített, az egyes sporttelepek ajánlott 
leterheltségére vonatkozó előírásait. A beruházások esetén a tervezéskor figyelembe kell 
venni az Elszámolhatósági Szabályzatban foglaltakat.  
 

                                                           
3 Ez alól kivételt jelentenek a több ütemben magvalósuló beruházások, melyeket egyedileg kell elbírálni. 
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Az MLSZ az ingatlan-beruházásra vonatkozó igények elbírálása során kiemelt figyelmet 
fordít a Regionális Utánpótlás Központokkal és az Alközpontokkal szemben elvárt 
minimális infrastrukturális követelményekre. 
Az elvárható minimális követelményeket az alábbi táblázat szemlélteti. 
 
 

 

Az MLSZ kizárólag Magyarország területén megvalósuló beruházásokat támogat. 
 
Az egyesület saját honlapjára – jogszabályban előírt tájékoztatási célt szolgáló – fejlesztésére 
maximum 150.000 Ft hagyható jóvá. 
 
A tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcímhez kapcsolódó sportfelszerelés, 
sporteszköz, egyéb berendezések kapcsán központi benchmark alkalmazását vezettük 
be akként, hogy a mellékletben meghatározott eszközök, felszerelések, berendezések 
tekintetében maximum beszerzési árakat alkalmazunk. Az az amatőr sportszervezet, 
amely az előző időszakban ezen jogcímen igényelt támogatást, tárgyidőszakban csak a 
létszámnövekmény vonatkozásában igényelhet sportfelszerelést. Egy játékos esetén 
legfeljebb az Elszámolhatósági Szabályzat mellékletében foglalt mértékű költség számolható 
el. Amatőr sportszervezetek csak a benchmark listában foglalt sportszereket és 
sporteszközöket igényelhetik. 
 
A fentieken felül valamennyi költség kategória esetén már a programok tervezése során 
figyelembe kell venni az Elszámolhatósági Szabályzatban sportszervezet kategóriánként 
meghatározott elszámolhatósági korlátokat és az elszámolható költségek maximális mértékeit.   
 
A jóváhagyás szempontjából ingatlanhoz kapcsolódó beruházás: a földterület, az épület, az 
épületrész az egyéb építmény függetlenül attól, hogy azok saját tulajdonú vagy bérelt 
ingatlanon vásároltak meg vagy létesítettek. Ezek közös jellemzője, hogy azokat általában a 
talajjal való egybeépítéssel (alapozással), a talaj természetes állapotának megváltoztatásával 

A regionális utánpótlás központokkal és a regionális utánpótlás alközpontokkal szemben elvárt 
minimális infrastrukturális követelmények 

U7-U19 nagyméretű 
füves pálya 

(100-105x64-
68m) 

nagyméretű 
műfüves pálya 
(100-105x64-

68m) 

Fedett pálya, 
sportcsarnok 

Öltözők 
(csapat) 

Egyéb 
Öltözők 

Egyéb 
helyiségek 

 
 

Regionális 
utánpótlás 
központ 

2017-2018-tól 
3db (melyből egy 
villanyvilágításos) 

2019-2020-tól 
 4 db 

(melyből egy 
villanyvilágításos) 

2017-2018-tól 
1 db 

nagyméretű 
villanyvilágításos 

2019-2020-tól 
2db nagyméretű 
villanyvilágításos 

 
 
 

1 db 

 
 
 

6 db 

 
 

 1 db edzői, 
2 db 

játékvezetői 

- konditerem 
- 

rehabilitációs 
helység 
- orvosi 
szoba 

- szociális 
helység 
- iroda 

 
 
 

Alközpont 

 
2017-2018-tól 

2db (melyből egy 
villanyvilágításos) 

2019-2020-tól  
3 db 

 (melyből egy 
villanyvilágításos) 

 
 
 

1 db 
nagyméretű 

villanyvilágításos 

 
 
 

1 db 

 
 
 

4 db 

 
1 db edzői, 

2 db 
játékvezetői 

 
rehabilitációs 

helység 
- orvosi 
szoba 
- iroda 
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alkották meg, így a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolíthatók el, 
ezáltal azonban eltávolításukat követően eredeti rendeltetésüknek megfelelő használatra 
alkalmatlanná válnak. 
 
Fontos kiemelni, hogy a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 47. § (4) d, pontja értelmében a 
„bekerülési (beszerzési) érték részét képezi (…) a beruházás tervezés, a beruházás 
előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) díjai, 
közvetlen költségei.” 
 
Az ugyanazon helyrajzi számon sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, 
fejlesztés jogcímen megvalósuló projektelemek együttesen kerülnek figyelembe vételre 
a finanszírozás meghatározása tekintetében. 
 
Az MLSZ Elnöksége által meghatározott keretszámok figyelembevételével a tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcímen benyújtott támogatások kérelmezőnkénti felosztásáról az MLSZ 
Infrastruktúra Igazgatósága, valamint a sportszervezet bajnoki osztálya szerint illetékes 
bizottság, illetve a megyei igazgatóságok tesznek javaslatot. 
 
Az amatőr sportszervezetek infrastruktúra fejlesztéseinek jóváhagyása a megyei 
igazgatóságok véleményének figyelembevételével történik. 
300 millió forint feletti támogatási érték esetén az elbírálására csak az Elnökség jóváhagyását 
követően kerülhet sor. 
 
100 millió forintot meghaladó beruházási igény esetén a sportági teljes kereten belül a bírálat 
során előnyben részesíthető az a kérelmező, amely kérelméhez gazdasági társaság által 
kiállított támogatási szándéknyilatkozatot csatol. 
 
 
A korábbi években megkezdett beruházások 2017/18-ra eső ütemeinek jóváhagyása 
prioritást élvez. 
 
Az ingatlanhoz kapcsolódó beruházások esetén elsődleges szempont az Infrastruktúra 
és Biztonsági Szabályzatainak történő megfelelés. 
 
Futsal csarnok építésére irányuló igényt, sportévadonként legfeljebb két egyesület 
(egyesületenként egy db) esetében támogat az Elnökség, a felnőtt csapat szintjét és az 
utánpótlás csapat színvonalát is figyelembe véve. 
 
Strandlabdarúgó pálya építésére irányuló igényt, sportévadonként legfeljebb négy 
egyesület (egyesületenként legfeljebb egy db) tekintetében támogat az Elnökség - a 
szakág vezető, a szövetségi kapitány javaslatára. 
 
Diagnosztikai és mérő eszközöket és kondicionáló gépeket kizárólag NB I és NB II 
felnőtt csapat részére, vagy Regionális Utánpótlás Központ és Alközpont csapatainak 
részére lehet vásárolni. Az elbírálás során az MLSZ figyelembe veszi a korábbi évek 
beszerzéseit és a meglévő eszközök állományát is 
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A 2017/18-as évadtól kizárólag új autóbuszok vásárlása támogatott, az alábbi táblázat 
szerint. A táblázatban meghatározott évek a 2011/12-es évadtól számítódnak. 
 

 

Nagy (9 
fősnél 

nagyobb)/db  

Kisbusz 
(9 fős)/db   

NB I 1 10 évente 1 7 évente   
NB II 1 10 évente 1 7 évente   
RUK 1 10 évente 3 7 évente   
Alközpont 0  3 7 évente   

Egyéb 
amatőr 0  2 7 évente  

éves szinten 
legfeljebb 100 
db, 
megyénként 5 
db. 

 
Pályakarbantartó gépek beszerzéséhez hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat 
szükséges. 
 

 
A TAO program keretében nem támogatott ingatlan-beruházások: 
 

- Ingatlan vásárlást az MLSZ – főszabály szerint - nem támogat; 
- Nem közvetlen labdarúgási célú sportpályák építése, felújítása (pl. futópálya); 
- Szálláshelyek építését – ide nem értve a Regionális Utánpótlás Központokat; 
- Kültéri kondicionáló park építése. 

 
 
 
II./4. Képzések támogatása 
 
E jogcímen az MLSZ vagy a Felnőttképzési Intézet által szervezett edzői, masszőri, 
sportmenedzseri és egyéb sportszakemberi képzések, valamint meghatározott OKJ-s 
képzések tervezhetőek, illetve számolhatóak el. A képzések támogatására kért összeg 
jellemzően támogatandó. E jogcímről más jogcímre történő átcsoportosítás nem lehetséges. 
Nyelvi képzések esetén a támogatás elszámolásakor a megszerzett magasabb szintű 
nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása szükséges. 
 
A 2017/18-as támogatási időszakban is a sportszervezetekkel való kapcsolattartás kizárólag 
az MLSZ által rendelkezésre bocsátott Kérelmi Rendszeren keresztül, elektronikus úton 
történik. Az értékelési elvekben jóváhagyott benchmark áraktól és kvóták által meghatározott 
működési keretösszegtől már a kérelem benyújtása során sem lehet felfelé eltérni, azt az 
Elektronikus Kérelmi Rendszer nem teszi lehetővé. 
 
Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az Értékelési Elveket egységes 
szerkezetben hozza nyilvánosságra és gondoskodjon azok érvényesítéséről.  
 
A benyújtott sportfejlesztési programok elbírálásának alapját az MLSZ Elnöksége által 
elfogadott Értékelési Elvek képezik, az MLSZ Központi Hivatala saját hatáskörében ettől 
eltérő szempontokat nem vesz figyelembe.  
 

 
Budapest, 2017.03.02. 

Magyar Labdarúgó Szövetség 
 


