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A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről
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Tisztelt Pályázók!

Jelen tájékoztató célja, hogy specifikusan, a labdarúgást érintően mutassa be a
TAO támogatások igénylésének és felhasználásának legfontosabb szabályait.
A támogatási rendszer jogi háttere:
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 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao. tv.)
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV
 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet)
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100107.KOR
 A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.)
NEFMI rendelet
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100039.NEM&celpara=#
 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)
 A 2016/17-es TAO pályázatok értékelési elvei http://www.mlsz.hu/fejlesztesek
Letölthető dokumentumok „TAO Pályázatok 2017/18” menüpontban

A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei

Ki jogosult támogatásra?
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A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) tagjaként működő
sportszervezet, a tagjaként működő látvány-csapatsport fejlesztése érdekében
létrejött közhasznú alapítvány és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a
továbbiakban: Stv.) szerinti sportiskola,1 (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban
egységesen a sportszervezet kifejezést használjuk).
Ki minősül hivatásos sportszervezetnek?
Az MLSZ által kiírt legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz. Minden egyéb sportszervezet amatőr sportszervezetnek minősül a
támogatási rendszer szempontjából.
Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni?
A labdarúgó sportszervezet, a labdarúgás fejlesztése érdekében létrejött közhasznú
alapítvány, és az Stv.-ben meghatározott szabályok szerint az MLSZ tagjaként
működő sportiskola a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken igényelheti:
utánpótlás-nevelési feladatokra;
a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását);
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra;
a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre;
 képzéssel összefüggő feladatokra.





Ezen túlmenően az amatőr sportszervezetek az MLSZ-en keresztül a támogatást
igénybe vehetik a versenyeztetési költségek csökkentésére. Ennél a jogcímnél tehát
az MLSZ igényli a támogatást és a beérkezett támogatásból dönt a
versenyeztetéssel kapcsolatos díjak átvállalásáról, az amatőr sportszervezetnek
nincs tennivalója. A támogatás beérkezését követően az MLSZ tájékoztatja a
sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékéről.

1

9/2007(II.27.) OKM rendeletet szerinti, OTP-MOL Bozsik programban résztvevő közoktatási intézmények

Milyen mértékű támogatás igényelhető?
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet
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a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó igazolt költségeinek 90 százalékát;
b) tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát;
c) tárgyévi képzési feladataival összefüggő kiadásainak
ca) általános képzés esetén 50 százalékát;
d) tárgyévi tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke –
ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést
is –70 százalékát.
A támogatás legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát
nincs, azonban a támogatási igényléseknek a sportszervezet anyagi teherviselő
képességével összhangban kell lennie, hiszen a támogatás igénybe vételéhez
minden esetben önerőt kell biztosítani (10-50%, a felhasználás típusától
függően).

A támogatás igénylésének folyamata

Hogyan igényelhető támogatás?
A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a
sportszervezet sportfejlesztési programjának2 jóváhagyása történik meg, ezt
követi a második lépésként a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás, vagy a
Tao. tv. 24/A. § szerinti igazolás kiállítása, határozat, illetve igazolás formájában.
A támogatási igazolást (22/C) az MLSZ közigazgatási hatósági eljárás keretében
adja ki. Az eljárás elindításának előfeltétele az igazgatási szolgáltatási díj befizetése
az MLSZ 10300002 – 10473718 – 49020341 számlájára. A befizetendő díj mértékét
a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet szabályozza.
A 24/A § szerinti igazolással kapcsolatos további ellenőrzéseket a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) vizsgálja, mellékletek feltöltésére nincs szükség.
A Tao. tv. 2013. január 1-jén hatályba lépett 22/C. § (10) bekezdése szerint a
sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására
irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései
alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását,
valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.

2 A sportfejlesztési program kifejezés használata a Tao. tv. szövegéből következik. Valójában egy támogatás
felhasználási tervről van szó, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek ismeretében
konkrétan mire, mennyi pénzt szeretne fordítani.

Erre, valamint az MLSZ Elnökségének döntésére tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy a 2013/14-es támogatási időszaktól kezdődően az MLSZ az elektronikus
kapcsolattartást a támogatási folyamat egészében érvényesíti.
Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó tudnivalókat jelen tájékoztató 2. sz.
függeléke tartalmazza.
Első lépés – a benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása
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A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelmüket az MLSZ részére, az elektronikus kérelmi
rendszerben elektronikus formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton kell
beadniuk.
Az elektronikus kérelmi rendszer a 2017/18-as támogatási évadra az alábbi linken
érhető el:
https://mlsztao2017.flexinform.hu/
Ugyanitt elérhető a program kitöltéséhez szükséges „GYIK”, amely a kitöltés
technikai részleteit, a gyakran felmerülő kérdésekre adandó válaszokat tartalmazza.
Kérjük, olvassák el figyelmesen.
A támogatási kérelem legfontosabb kellékei:





A sportszervezet alapadatai;
A sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása;
Az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és indokolása;
A jogszabály szerinti kötelező mellékletek és nyilatkozatok (pl. aláírási
címpéldány, NAV igazolás a köztartozás mentességről stb.).

A sportfejlesztési programok benyújtási határideje: 2017. május 2. 24:00 óra!
Ki és hogyan bírálja el a sportfejlesztési programot?
Az elektronikusan beérkezett sportfejlesztési programot az MLSZ központi hivatala
hatósági eljárás keretében dolgozza fel. A vizsgálat eredményeként az MLSZ a
kérelmet
1. elfogadja, vagy
2. elutasítja, vagy
3. hiánypótlásra szólítja fel.
Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MLSZ a döntését indokolással látja el. A
program jóváhagyásakor az MLSZ tájékoztatja a sportszervezetet a fejlesztési
program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekről, illetve annak
alapján a befogadható támogatási keret összegéről.

A sportszervezet az MLSZ jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követően köteles
a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejlesztési programot, valamint a
jóváhagyott határozatot. Közzététel hiányában az MLSZ (támogatási) igazolást
nem állít ki. Az MLSZ a döntéséről kizárólag elektronikus úton értesíti a
sportszervezeteket
Második lépés – a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás, vagy a Tao. tv.
24/A. § szerinti igazolás kiállítása kérelem alapján
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A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt
megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó
társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók), akik a sportszervezet
programját a társasági adójuk terhére (22/C. § szerinti támogatási igazolás)
támogatni kívánják, és ezt a szándékukat előzetes írásbeli szándéknyilatkozat
formájában írásban is megerősítik. Az előzetes megállapodás formátumára az MLSZ
ajánlást készít, és ezt a honlapján közzéteszi.
2015. január 1-től kezdődően új elem, hogy a támogató az őt terhelő 2015. adóévi
adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely
kedvezményezett célra felajánlást tehet, amelyet – bizonyos feltételek fennállása
esetén – az adóhatóság utal át a kedvezményezett részére. A támogatót az így
átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági
adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként (24/A. § szerinti igazolás).
Részletes tájékoztatót a http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/ honlapon a letölthető
dokumentumok „TAO Pályázatok 2014/15” menüpontban találhat „Igazolási kérelem
tájékoztató” elnevezéssel.
A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MLSZ határozat és a gazdasági
társaság, vállalkozó által kiállított szándéknyilatkozat, valamint az aláírt
megállapodás birtokában a sportszervezet elektronikusan benyújthatja a
(támogatási) igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MLSZ részére az elektronikus
kérelmi rendszerben, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével. A
(támogatási) igazolás kiállítására irányuló kérelmét kizárólag elektronikusan adhatják
be a sportszervezetek.
Az MLSZ a kiállított (támogatási) igazolás MLSZ által minősített elektronikus
aláírással ellátott példányát elektronikusan megküldi a sportszervezet és a támogató
részére. Papír alapú postai kiküldésre alapesetben – a NAV-val folytatott konzultáció
eredményeképpen – nem kerül sor, kivételes esetben, indokolt kérelemre tud az
MLSZ határozatot papír alapon postai úton kiküldeni.

Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára?
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A Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás kiállítása esetén a támogató
gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási
igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a
sportszervezet részére. Ez azt jelenti, hogy a támogatási igazolásnak a
szövetségtől történő átvétele után a pénzhez jutás időpontja a sportszervezet és a
támogató megállapodásán múlik. Megfelelő felkészülés esetén a sportszervezet
rövid idő alatt, egy összegben, előre hozzájuthat a támogatás teljes összegéhez.
Fontos előírás, hogy a támogatónak a támogatás folyósítását követően 30 napos
határidőn belül be kell jelentenie az átutalás megtörténtét az adóhatóságnak.
Részleteket a http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/ honlapon a letölthető dokumentumok
közt találhat „SPORTBEJ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ” néven.
A 2013/14-es évadtól kezdődően a támogatónak kiegészítő sportfejlesztési
támogatást is kell utalnia – választása szerint – vagy az MLSZ-nek, vagy a
sportszervezetnek támogatási, vagy szponzori szerződés alapján. A kiegészítő
sportfejlesztési támogatás átutalását 30 napos határidőn belül szintén be kell
jelenteni a NAV-nak a fenti nyomtatványon.
Fontos szabály azonban, hogy amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím
építési engedély köteles építési beruházásra, felújításra irányul, úgy a 10 millió
Ft-ot meghaladó összértékű sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló
támogatás csak utófinanszírozás formájában nyújtható (az építésre, felújításra
vonatkozóan a jogszabály egyéb, speciális szabályait is figyelembe kell venni). A
támogatási igazolás kiállításának nem feltétele a beruházás, illetve a felújítás
aktiválása, erre a kivitelezéssel párhuzamosan is van mód. Utófinanszírozás esetén
a támogatási összeg előzetesen kerül elutalására a támogató által az MLSZ-nél
vezetett „Építési beruházás, felújítás utófinanszírozási számla” megnevezésű
11707024-20483706-00000000 számú gyűjtőszámlára, majd sportszervezet
elszámol a kivitelezővel, ami alapján elszámolást, kifizetés kérelmet nyújt be
sportszervezet, és ennek eredményeként történik meg MLSZ gyűjtőszámláról a
kifizetés a sportszervezet számlájára.
A Tao. tv. 24/A. § szerinti igazolás kiállítása esetén a követendő eljárást az „Igazolási
kérelem
tájékoztató”
dokumentum
tartalmazza,
amelyet
a
http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/ honlapon a letölthető dokumentumok „TAO
Pályázatok 2014/15” menüpontban találhat meg.
A támogatás felhasználásának legfontosabb szabályai
A támogatást a jóváhagyott fejlesztési programban foglaltakkal összhangban lehet
felhasználni, és a felhasználással el kell számolni. A sportszervezet indokolt esetben
az MLSZ-ben kezdeményezheti a program módosítását. Ennek részletszabályait a
honlapon található külön tájékoztató tartalmazza a http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/
honlapon a letölthető dokumentumok között.
A támogatás szabályos felhasználásáról az MLSZ (2014. január 1-től kezdődően
ellenőrző szerv is) dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés során győződik meg.

Az ellenőrzés a pénzügyi nyilvántartásra és a szakmai programok végrehajtására
egyaránt kiterjed. A sportszervezet a felhasználásról negyedévente előrehaladási
jelentést készít az ellenőrző szervezet részére.
A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles visszafizetni vagy a
Kormányrendelet 14. § (9) bekezdése szerint eljárni.
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A szabálytalan felhasználásnak súlyos szankciói vannak. Szabálytalanság
megállapítása esetén a sportszervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatást
50 %-os mértékkel növelt összegben köteles visszafizetni, és az ellenőrző
szervezet a szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig ki is zárhatja a
támogatási rendszerből.
Fontos tudnivaló, hogy a támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a támogatott
szerv részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes
megállapodás semmis.

Technikai információk
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jelen útmutató célja a támogatási rendszer legfontosabb
szabályainak az összefoglalása. Kérjük Önöket, hogy figyelmesen tanulmányozzák
át az útmutatónkhoz csatolt jogszabályokat, amelyek részletesen tartalmazzák a
támogatási rendszer alanyainak a jogait, kötelezettségeit és az eljárási szabályokat.
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Az MLSZ a támogatási kérelmek kezelésére külön szervezeti egységet hozott létre.
Kérjük, hogy a jóváhagyással kapcsolatban felmerülő kérdéseiket az
adotamogatas@mlsz.hu címre, az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket pedig a
taoellenorzes@mlsz.hu címre szíveskedjenek megküldeni.
A kérelem (adatlap) kitöltésére kizárólag elektronikusan van mód, a program a
honlapról is elérhető.
Az igazgatási és szolgáltatási díj összegének utalásakor kérjük a közlemény
rovatban feltűntetni:
„adószám, ügyiratszám3, SFP v TIG4”.
A folyamatos tájékoztatás érdekében a honlapon (www.mlsz.hu) külön menüpontot
(fejlesztések/TAO program) hoztunk létre, ahol a friss hírek, letölthető
dokumentumok mellett a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat is
közzétesszük.
A hivatásos sportszervezetek részére az MLSZ központban, az amatőr
sportszervezetek részére a megyei igazgatóságokon tájékoztató értekezleteket
szervezünk, ezek időpontjairól tájékoztatni fogjuk Önöket.
Kérjük, kövesse figyelemmel az MLSZ honlapján megjelenő tájékoztatókat,
útmutatókat.
Budapest, 2017. április 3.

Magyar Labdarúgó Szövetség

3
4

ügyiratszám: az elektronikus rendszer által generált sorszám.
SFP: sportfejlesztési programért fizetett díj, TIG támogatási igatolásért fizetett díj.

1. számú függelék: Útmutató a sportfejlesztési programok elkészítéséhez

Változások a kitöltő programban
Az elektronikus kérelmi rendszerbe történő belépés a következő oldalon lehetséges:
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https://mlsztao2017.flexinform.hu/
A sportszervezetek a 2017/18-as évadra vonatkozóan – az értékeléskor figyelembe
vehető – vállalásokat tehetnek a csapatnövekményre. A növekményre tett vállalás
az értékelési elvek szerinti legalacsonyabb kvótával kerül figyelembe vételre. Amelyik
sportszervezet vállalt növekményét neki felróható okból nem teljesíti, az ezen
körülmény miatt a következő támogatási időszakban szankcióval sújtható.
A tehetségbónusz táblázatot a rendszer szintén automatikusan tölti ki, ha
megjegyzést kívánnak tenni, azt szintén a megjegyzés rovatban tehetik meg.
Az utánpótlás jogcímen belül a bérleti díj aljogcímen támogatható összeg nagysága
legfeljebb az utánpótlás támogatás 20%-a lehet. Ez alól kivételt jelentenek a fővárosi
csapatok, ahol tekintettel a szűkös infrastruktúra feltételekre, ennek a mértéknek a
duplája is elfogadható.
A pályázat megfelelő kitöltéséhez kérjük, alaposan tanulmányozzák az MLSZ
honlapján
megtekinthető
és
letölthető
értékelési
elveket
tartalmazó
dokumentumot.
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímmel kapcsolatos fontos tudnivalók:
 A sportfejlesztési program benyújtása során mellékelni kell a 107/2011. (VI.
30.) Korm. rendelet 4. § felsorolt dokumentumait.
 Ingatlan beruházás esetén a támogatással megvalósítani tervezett
sportfejlesztési programjának bemutatását, célját, megnevezését, tervezett
megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben
költségként elszámolandó, akkor általános forgalmi adót is tartalmazó
összköltségének tervét, a megvalósítás és a finanszírozás időbeli ütemezését,
valamint az építési beruházást is tartalmazó program esetén az annak
helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi számát és 3 hónapnál nem régebbi
tulajdonilap-másolatának eredeti példányát vagy másolatát (a továbbiakban:
szakmai és költségterv).
 Mellékelni szükséges építési beruházás esetén az elvi építési keretengedélyt
az ingatlan tulajdonosának teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedélyt vagy az
illetékességgel rendelkező hatóság az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági
eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szakmai nyilatkozatát arról,
hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedélyköteles.
 Mellékelni szükséges az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a
jogerős hatósági engedélyeket, igazolásokat.
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 Részletes
megvalósítás
terveként
benyújtható
műszaki
leírás,
tervdokumentáció (helyszínrajz, alaprajz, metszet). Építési beruházás esetén
az építeni kívánt helyiségek egyértelmű azonosítása szükséges a terveken, a
funkció és az alapterület jelölésével.
 Összköltség tervet munkanemenkénti mennyiséget, mennyiségi egységárat
tartalmazó részletes, tételes költségvetésként szükséges összeállítani.
Közműépítés költségviselője alapesetben a tulajdonos (költség kimutatás
közműnyilatkozat, vagy telken belüli közmű költségvetés részletezésével
történik).
 Megvalósítás ütemezése terveken ábrázolható, műszaki leírásban
részletezhető. Megvalósítás és finanszírozás ütemezésének bemutatása több
ütemben megvalósuló beruházás esetén történhet jól elkülöníthetően
megjelölt építmény, épületrészekre ütemezve, vagy a részletes, tételes
költségvetésben kimutatott ütemekre történő megosztásával.
 Az áfa elszámolás módja áfa nyilatkozatban tisztázható, illetve amennyiben
áfa levonásra jogosult a sportszervezet, de elkülönítve kívánja kezelni
könyvelésében, akkor a sportfejlesztési program jóváhagyásához áfa
nyilatkozat benyújtása szükséges.
 Építési beruházás esetén az építési engedély határozat jogerőre
emelkedésének igazolása is szükséges, ami történhet a határozat
záradékolásával vagy külön végzéssel.
 Egyéb engedély benyújtása szükséges bontási engedélyhez kötött
tevékenység elszámolása esetén, útépítés esetén (93/2012. (V. 10.) Korm.
rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének
engedélyezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben).
 Tervezés, műszaki ellenőrzés az építési projektelemmel együtt kezelhető.
A kitöltő programba a megelőző időszakokban pályázatot benyújtó sportszervezetek
a korábbi felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be. Az újonnan pályázóknak
először regisztrálniuk kell magukat. A korábbi időszakhoz képes változás, hogy egy
sportszervezet egy sportfejlesztési programot nyújthat be kizárólag. A felületen
történt módosítások az MLSZ Elnöksége által jóváhagyott értékelési elvekkel
összhangban történtek. A sportfejlesztési programot az ellenőrzés és a
megfelelő dokumentumok csatolása után kizárólag elektronikus aláírás után
lehet beküldeni.

Jelen pályázati rendszerben kizárólag olyan sportszervezetektől tudunk pályázatot
befogadni, akik utánpótlás korú, MLSZ versenyrendszerben induló csapatokkal
rendelkeznek.
Felmerülő kérdéseiket az adotamogatas@mlsz.hu email címen tehetik fel.
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló kormányrendelet értelmében a kérelem
jóváhagyásának előfeltétele a jogosultsági és formai feltételeken túlmenően, hogy a
jogosult szervezet által benyújtott sportfejlesztési program összhangban legyen a
sportág (jelen esetben: labdarúgás) stratégiai fejlesztési koncepciójával.
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Jelen útmutató célja, hogy iránymutatást adjon azokról a szempontokról, amely
alapján az MLSZ a benyújtott sportfejlesztési programnak a sportági stratégiával való
megfelelőségét értékeli.
A sportfejlesztési program a sportági fejlesztési stratégiával összhangban áll,
amennyiben az alábbi feltételeknek eleget tesz:
a) a benyújtott program céljai (fejlesztési területei) a MLSZ fejlesztési
stratégiájában szereplő célokkal összhangban van. A stratégiában szereplő
országos hatáskörű, az MLSZ szervezésében megvalósuló programokhoz
szervesen kapcsolódik, azokat kiegészíti, de azokkal nincs átfedésben;
b) a program reális, fenntartható és az MLSZ stratégiájában szereplő cél
indikátorokkal,
valamint
a
benyújtott
támogatásigénnyel
arányos
eredményeket tartalmaz.
AZONOS CÉLRENDSZER
A benyújtott program céljainak a MLSZ fejlesztési stratégiájában szereplő célokkal
összhangban kell állnia.
Az MLSZ elsődleges célja a magyar labdarúgás tömegbázisának nagymértékű
szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása. A
„tömegesítés” programjának valamennyi korosztályban és szegmensben
(utánpótláskorúak, felnőttek, veteránok, férfiak és nők, hátrányos helyzetűek és
fogyatékkal élők) eredményre kell vezetnie.
A társasági adótámogatás eszközrendszerén keresztül jelentős összegű forrás
vonható be a fenti cél eléréséhez. A tudatos tömegesítés érdekében a gyermek
korosztályoktól a felnőtt korosztályok felé a közvetlen beavatkozás szerepe egyre
inkább átalakul a feltételek támogatására irányuló magatartás felé, és jóval nagyobb
szerepet kapnak az egyesületek - sportszervezetek, az intézmények, a civil
szervezetek, az önszerveződések a tömegesítés fenntartásában.

Az MLSZ elvárása, hogy együttműködési megállapodások szülessenek a fent
említett cél érdekében az önkormányzatok és az előbb felsorolt szervezetek között.
Az ilyen jellegű együttműködések nagymértékben segítenék a létesítmény-fejlesztés,
a szakember foglalkoztatás és az utánpótlás-nevelés területén a labdarúgás
fejlődését a megfogalmazott sportágfejlesztési koncepció mentén. Az
önkormányzatok döntő többsége rendelkezik sportkoncepcióval és sporttal
kapcsolatos helyi rendelettel. Ezekben kitüntetett szerepet kap az utánpótlásnevelés, a „grassroots” jellegű szabadidős labdarúgás támogatása.
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A sportkoncepció megfogalmazásával és hosszú távú végrehajtásával,
működtetésével a kialakult együttműködések hozzájárulnak helyi szinten a lakosság
egészségügyi állapotának javításához, az egészséges életmód kialakításához, a
szabadidő hasznos eltöltéséhez, az esélyegyenlőség biztosításához.
A futballt szerető tömegbázis kiszélesítéséhez az MLSZ a következő intézkedéseket
látja szükségesnek akár helyi (egyesületi) szinten, akár egy térségi sportágfejlesztési
koncepció mentén:
 mindennapos iskolai testnevelés bevezetése a helyi iskolákban, benne
labdarúgó szakórákkal, szaktanárokkal
 iskolai (óvodai) csapatok, rendezvények szervezése a tanórán kívüli
időszakban
 a helyi egyesületekben utánpótlás korosztályos csapatok szervezése,
versenyeztetése
 a lányok bevonása a játékba intézményi és egyesületi színtéren egyaránt
 a szülők és önkéntesek bevonása a szervezésbe
 a sportági létesítményfejlesztés területén iskolai focipályák építése, illetve
támogatása
 lakótelepi fociterületek (grundok) kialakítása, illetve támogatása
 az egyéb grassroots területek (pl. futsal, strandlabdarúgás, kispályás
szabadidős labdarúgás, egyetemi labdarúgás, öregfiúk labdarúgás és
szociális- fogyatékkal élők programjainak) népszerűsítése és rendezvényeik
szervezése helyi szinten.
Az MLSZ elvárása az egyes régiók kiemelkedő sportszervezeteivel szemben, hogy
töltsenek be integráló szerepet a régióban, tartsanak folyamatos szakmai kapcsolatot
a kisebb egyesületekkel, iskolákkal, óvodákkal, gyűjtsék össze a tehetséges
játékosokat körzetükből, szervezzék meg a gyerekek és a szakemberek képzését és
foglalkoztatását, valamint keressék meg az önerő és a hosszú távú fenntarthatóság
helyi lehetőségeit. Ezen kívül alakítsanak ki a grassroots területeken is partneri
viszonyt a különböző civil szervezetekkel és önkormányzatokkal.
Minden olyan kiadási terület, fejlesztési cél és eszközrendszer, amely az MLSZ
átfogó céljához a tömegbázis növeléséhez járul hozzá támogatható és támogatandó.

Ezek az eszközök különösen:
a) Az utánpótlás-nevelésre fordított források megemelése, a nevelés
színvonalának emelése, illetve a kapcsolódó költségek (versenyengedély
díjak, sportfelszerelés, utaztatás) átvállalásán, csökkentésén keresztül a
labdarúgáshoz való „hozzáférés” olcsóbbá tétele a gyerek (és így a szülők,
oktatási intézmények) számára;
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b) Infrastruktúra fejlesztés és a működési feltételrendszer javítása (pályák
és kiszolgáló-létesítmények építése, felújítása, kapacitásnövelés, funkcióbővítés, sportcélú tárgyi-eszköz beszerzés);
c) Szakemberek (edzők, sportmenedzserek, oktatók, sportegészségügyi
szakemberek) megtartása, toborzása, képzése, továbbképzése);
d) A labdarúgás népszerűsítése, kampányok, programok szervezése, helyi,
kistérségi, regionális „hálózatépítés” az érdekeltek lehető legszélesebb
körének a bevonásával, aktivizálásával (önkormányzatok, oktatási
intézmények, szülők, társadalmi szervezetek);
e) Átlátható, fenntartható, hatékony működés és gazdálkodás (belső
szabályozottság növelése, informatikai támogatás szerepének növelése,
hosszú távú tervezés és monitoring alkalmazása, teljesítményértékelés).
A sportági stratégia megvalósítása akkor lehet sikeres, ha a jogosult szervezet által
benyújtott program összhangban van az országos hatáskörű MLSZ programokkal
(Bozsik-program, Grassroots program, Képzési programok), azokat kiegészíti, erősíti.
Fontos, hogy a labdarúgásra fordított források felhasználásakor érvényesüljön az a
rendező elv, hogy minden programot, fejlesztést azon a szinten kell
megvalósítani, ahol az a leghatékonyabb és a legjobb eredményeket garantálja.
Tehetségkutatással, tehetséggondozással a Bozsik-program keretében, illetve a
labdarúgó akadémiákon, kiemelt utánpótlás-műhelyekben célszerű foglalkozni.
Edzőképzési programot országos szinten az MLSZ működtet.
Minden jogosult szervezetet arra biztatunk, hogy a sportfejlesztési programjában a
saját erősségeire és adottságaira alapozva, a településen, kistérségen működő
önkormányzatokkal, társadalmi szervezetekkel, sportszervezetekkel egyeztetve, az
elvárások és lehetőségek reális felmérésén keresztül állítsa össze az elképzeléseit.

EREDMÉNYSZEMLÉLET
A fejlesztési programban benyújtott támogatási összeg igénylés tervezésekor
figyelembe kell venni a fokozatosságot, a jogosult szervezet adottságait és
bázisadatait, a program fenntarthatóságát és azt, hogy az igényelt forrás a fejlesztési
programban vállalt „növekedési” célokkal, elvárt eredményekkel arányos legyen.
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A forrásfelhasználás elsőszámú eredménymutatója a jogosult szervezetnél a
regisztrált játékosok számának növekedése, ezért az MLSZ elsősorban az
utánpótlás-nevelési jogcím felhasználását kezeli kiemelt figyelemmel.
Az MLSZ a stratégiájában 10 év alatt a regisztrált játékosok számának a
megduplázását tűzte ki célul. Ez a növekedés – figyelembe véve a tömegesítés
egyéb feltételeit (infrastruktúra építés, szakemberek bevonása) – csak fokozatosan
valósítható meg, ezért a kérelmezőktől is körültekintő, reális, arányos tervezést
várunk el.
Fontos szempont, hogy a kérelmezők tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy
a bázisévi bevételeik megmaradjanak, mert így a társasági adótámogatásból
származó bevételek pluszforrásként jelennek meg a futballban, és ténylegesen
megteremtik a fejlesztések pénzügyi hátterét. Amennyiben a támogatást a jogosult
szervezet a korábbi bevételek (önkormányzati- vagy egyéb támogatások, szponzori
bevétek) kiváltására használja fel, akkor ez a pénzügyi eszközrendszer nem tud
érdemben hozzájárulni a magyar labdarúgás felemelkedéséhez.
A sportcélú ingatlanfejlesztésre vonatkozó terveknél figyelemmel kell lenni a
Kormányrendelet 4. § (10) bekezdésére, amely szerint a kérelmezőnek igazolnia kell,
hogy az új ingatlan beruházás, felújítás illetve a már meglévő ingatlan felújítása,
korszerűsítése – figyelembe véve az érintett településen, (vagy térségi program
esetén az adott térségben lévő) sportcélú ingatlanokat is – kihasználtsági, kapacitás
adatokkal alátámasztható.
Összefoglalva a fentieket, az MLSZ a benyújtott sportfejlesztési programokat (a
jogszabályok által meghatározott formai előírások teljesítésének vizsgálatán túl) az
alábbi szempontrendszer alapján értékeli:
a) A program céljai az MLSZ stratégiai céljaival (elsősorban és kiemelten:
tömegesítés) összhangban van;
b) A programban megcélzott eredmények a kérelmező adottságai, helyzete,
jelenlegi aktivitása alapján reális, elérhető és hosszabb távon is
fenntartható;
c) A megcélzott eredmények és az igényelt támogatási összeg egymással
arányosak (lásd: az utánpótlás-nevelésben résztvevő labdarúgók számának
és a költségvetés kapcsolatát bemutató táblázat);

d) A fejlesztésekre fordított források kapacitásmutatókkal alátámaszthatók
(elsősorban: infrastruktúra-fejlesztések);
e) A fejlesztési-program illeszkedik az MLSZ országos hatáskörű programjaihoz,
illetve az abban szereplő tevékenységek helyi (kistérségi, regionális) szinten
hatékonyabban és eredményesebb megvalósíthatók, mint országos szinten.
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2. számú függelék: Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartás eljárásrendjéről

Összefoglaló
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A 2013/14-es évadtól kezdődően a sportfejlesztési programok benyújtása kizárólag
elektronikus aláírást követően történhet meg. A kérelmező az MLSZ által közzétett
elektronikus felületen – a korábbi évekhez hasonlóan – az adatlapot feltölti, csatolja
a szükséges mellékleteket majd az ellenőrzést követően a beküld gombra kattintva
érvényesíti a pályázatát. Az érvényesítéshez azonban már szükséges az
elektronikus aláírás megléte, mely megszerzésének folyamatában az MLSZ
segítséget nyújt.
Azon pályázók, akik már rendelkeznek elektronikus aláíró eszközzel, PIN kóddal, a
tanúsítvány meghosszabbítása esetén 2016/17-es évadban is tudják használni az
eszközt.
Azon pályázók, akik még nem rendelkeznek elektronikus aláíró eszközzel, PIN
kóddal, szükséges beszerezniük az eszközt a következő módon:
Tájékoztató letöltése
Bővebb tájékoztatást, segítséget és információt NetLock Kft.-től lehet kérni a 06 1
437 6655-ös telefonszámon!
FIGYELEM: a hitelesítő csomag átvételére csak az igénylő jogosult,
meghatalmazásra nincs lehetőség. Meghatalmazásra csak a sportszervezet
képviseletének átruházása esetén van lehetőség (ez nem javasolt).

Az elektronikus kapcsolattartás bevezetésének jogszabályi háttere
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény által beiktatott, a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. (a továbbiakban: Tao. tv.) - 2013.
január 1-jén hatályba lépett - 22/C. § (10) bekezdése alapján, a 2013/2014-es
támogatási időszaktól kezdődően, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó
rendelkezései alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program
jóváhagyását, valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.
Fenti rendelkezés hatályba lépésével megvalósult a Ket. azon rendelkezése,
amely szerint az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a

hatósággal, ha azt törvény az adott ügyben vagy eljárási cselekmény
vonatkozásában előírja.
A gyakorlatban mindez azt eredményezi, hogy a 2013/2014-es támogatási időszaktól
kezdődően a kérelmek benyújtása, valamint ezt követően a sportfejlesztési
programok bírálati folyamata, valamint a támogatási igazolás iránti kérelem
folyamata kizárólagosan elektronikus úton intézhető a támogatás
igénybevételére jogosult szervezetek és a bírálatot végző látvány-csapatsport
szövetségek vonatkozásában.
Az elektronikus kapcsolattartás az MLSZ elektronikus kérelmi rendszerében történik.
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Az elektronikus kapcsolattartás előnyei
Az elektronikus kapcsolattartás előnyei a hagyományos, papír alapú megoldással
szemben:
 gyors (nincs hosszadalmas postai ügyintézés, hagyományos papír alapú
iktatás);
 zárt (a dokumentumok elvesztése, eltűnése, megrongálódása kizárt);
 ellenőrizhető (mind az aláíró személye, mind az aláírás, mind a
dokumentumküldés időpontja);
 kényelmes;
 idő- és pénztakarékos;
 széles körben alkalmazható.

