A TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI
2015/16
Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott,
2015/16-os bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok értékelése során alkalmazandó
elbírálási és tervezési szabályokat a 107/2011 (06.30.) számú kormányrendelet a látvány-csapatsport
támogatások szabályozásairól 10. §-a valamint az MLSZ Elnökségének határozata alapján az alábbiak
szerint állapítja meg:
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.
Hivatásos sportszervezetek (Felnőtt NB I, NB II, Felnőtt Futsal NB I és női NB I) személyi jellegű
ráfordításaira támogatás az utánpótlás nevelés támogatásán túl is jóváhagyható.
Az egyszerűsített adatlap benyújtására 2015/16-tól nincs lehetőség.
Képzés jogcímről átcsoportosítani nem lehet más jogcímre. Tárgyi eszközök beruházása felújítása
jogcímről működési típusú (személyi jellegű ráfordítások és utánpótlás nevelés) jogcímre
átcsoportosítani nem lehet.
A vállalások nem teljesítése és a nem MLSZ nevelésű játékos – ezen dokumentumban előírt módon történő szerepeltetése esetén meghatározott szankció utólag, a sportfejlesztési program
megvalósítása során is foganatosítható.
A sportfejlesztési program tervezésekor az Elszámolhatósági Szabályzatban foglaltakat figyelembe
kell venni.

Egyes jogcímek tervezéséhez kapcsolódó információk
Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordítások jogcímen kizárólag felnőtt csapatokhoz köthető személyekre lehet
támogatást igényelni.
A személyi jellegű ráfordítások jogcímen belül az edzők díjak, juttatások legmagasabb elszámolható
(támogatható) mértékét az MLSZ a végzettségtől függően állapítja meg. Az alábbi táblázat a főállású
edzők egy főre jutó maximálisan támogatható havi bruttó juttatását mutatja:
adatok Forintban
Edző végzettsége:
Havi elszámolható bruttó juttatás
maximuma

UEFA "pro"
500 000

UEFA "A"
400 000

UEFA "B"
300 000

Egyéb
200 000

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
Havi elszámolható
bruttó juttatás
maximuma

NB I vagy
NB I UP

NB II vagy
NB II UP

NB III

Futsal és női
NB I

400 000

350 000

200 000

200 000

Egyéb, megyei
szintű amatőr
csapat
150 000

Az MLSZ által kiemelt akadémiai minősítéssel rendelkező akadémiák akadémiai igazgatóinak
(akadémiánként legfeljebb egy fő) legmagasabb támogatható havi bruttó juttatása 1.000.000 Ft.
E jogcímen kizárólag felnőtt csapatokhoz köthető személyekre lehet támogatást igényelni.
Nem támogatható e jogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos játékos részére kifizetett
juttatás.
Hivatásos sportszervezetek esetén e jogcím a de minimis támogatások körébe tartozik és elsősorban
a hatályos klublicensz szabályzatban meghatározott személyügyi kritériumban szereplő
(utánpótláshoz nem tartozó) személyek bére tervezhető ide, illetve számolható el.
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 versenyrendszerében indított utánpótlás csapatok számát vesszük alapul. Az egyes

csapatokra eső támogatás meghatározásakor a következő táblázat szerinti fejkvótákat kell
figyelembe venni.
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos legmagasabb
összege korosztályos bontásban

Kategória

1

2

3

4

Kiemelt akadémiai minősítéssel
rendelkező szervezet
Országos I. osztályú férfi
utánpótlás bajnokságban indulási
jogot szerzett sportszervezet
(nem akadémia)
Országos II. osztályú férfi
utánpótlás bajnokságban indulási
jogot szerzett sportszervezet
Egyéb, utánpótlás bajnokságban
résztvevő szervezet (női, futsal,
női futsal is)

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási egység
(Ft/év/játékos)
U14-U19

U13

U6-U11

1.000.000

120.000

60.000

750.000

120.000

60.000

350.000

120.000

60.000

120.000

120.000

60.000

Csak az MLSZ versenyrendszerében indított utánpótlás korú csapatok után lehet a támogatásban
részesülni. Tervezéskor legfeljebb egy csapatban az U14-U19 korosztályban 16, U13 korosztályban
11, U7-U9 – U11 korosztályban 8 játékos vehető figyelembe. NB I-es utánpótlás futsal esetén a
maximálisan figyelembe vehető csapatlétszám 11 fő.
A kérelmező bajnoki osztály szerinti besorolásánál a program benyújtáskor érvényes állapotot kell
alapul venni.
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 2014/15-ös bajnoki évad féléves helyezése számít).
Megyei bajnokságokban induló futsal csapatok támogatási javaslata U13-19-es korosztályokban
500 eFt. Strandlabdarúgás esetén az U19-17-15 csapatok esetén csapatonként egyszeri 300 eFt
támogatás állapítható meg.
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.

Az elbírálás során szeretnénk honorálni, ha egy csapat sikeres utánpótlás-nevelő tevékenysége
eredményeképpen magasabb szintű utánpótlás nevelési központba (akadémia, vagy alközpont), vagy
nemzeti bajnokságban induló felnőtt csapatba igazol át, vagy indít saját nevelésű játékost.
Amennyiben egy sportszervezet magasabb szintű NB I utánpótlás centrumba (felnőtt csapathoz
tartozó kötelező utánpótlás-korosztályba), vagy NB I-es, vagy NB II-es felnőtt keretbe igazol vagy ad
át játékost, illetve korosztályos válogatottat kinevel támogatás-növekményben (tehetségbónusz)
részesül.
Ennek mértékét a következő táblázat szemlélteti:
NB I UP

NB II felnőtt

NB I felnőtt

15 %

15 %

25 %

Korosztályos
válogatott
25 %

Ez a növekmény azokat a sportszervezeteket érinti, amelyek színeiben a válogatott játékos a
megelőző két évadban pályára lépett. A kedvezmények összevont mértéke nem lehet magasabb 80
%-nál. A tehetségbónusz az U14-21 korosztályokban alkalmazandó. Az átigazolások tekintetében az
utolsó két átigazolási időszakot kell figyelembe venni. A támogatás növekmény csak az érintett
szakágakra eső kvótákra vonatkozik. Nem nagypályás férfi bajnokság esetén, csak az NB I-es felnőtt
csapatba igazolás vehető figyelembe.
Működési támogatás csak olyan esetben adható, amennyiben a pályázó sportszervezet
elektronikus edzésbeosztást benyújt (U7-21 korosztályok tekintetében), folyamatosan aktualizálja
és azt ellenőrizhető módon végrehajtja. Változás esetén ez a terv a Kérelmi Rendszerben
módosítható.
Az NB II. osztályú vagy annál alacsonyabb osztályban szereplő férfi felnőtt bajnokságban induló
csapat esetében az MLSZ nevelésen kívüli labdarúgók szerepeltetése esetén, 2015/16-os
bajnokságban, a támogatás elbírálásakor működési költségeket utánpótlás-nevelés jogcímen a
támogatási minimum értékhatárának megfelelő támogatási összeg hagyható jóvá, míg személyi
jellegű jogcímen támogatás nem hagyható jóvá.
Külföldi (nem MLSZ nevelésű) játékos szerepeltetése esetén működési típusú támogatások
vonatkozásában legfeljebb az alábbi táblázatban jelölt támogatási összegek hagyhatóak jóvá
(támogatási minimum):

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

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 a 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.
b)
a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek,
sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori szükségleteihez igazodó táplálékkiegészítők, 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.
c)
a 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.
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 költség korlátok figyelembe vételével történik.
f)
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja: e költségekhez a 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.
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.

i)
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.
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás:
Általános szabályként a korábbi időszakokban jóváhagyott, de még nem megvalósított beruházások
esetében az alábbi korlátozást fenntartjuk:
•
A 2014/15-ös időszakot érintően 2015. január 1-jén felfüggesztett,
•
vagy meg nem kezdett 2013/14-es illetve korábbi programot érintő elfogadott,
beruházásokkal rendelkező sportszervezet részére a korábban elfogadott programja döntő részének
megvalósítását megelőzően az MLSZ központi hivatala nem állít ki új beruházás támogatására
vonatkozó határozatot.
Az MLSZ részletes benchmarkrendszert dolgozott ki, melyet a honlapon 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.
Ingatlan vásárlást az MLSZ – főszabály szerint - nem támogat.
A honlap – jogszabályban előírt tájékoztatási célt szolgáló - továbbfejlesztésének maximális összege
150.000 Ft.
Az a sportszervezet, amely a korábbi 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.
A fentieken felül valamennyi költség kategória esetén már a programok tervezése során figyelembe
kell venni az Elszámolhatósági Szabályzatban sportszervezet kategóriánkét meghatározott
elszámolhatósági korlátokat és az elszámolható költségek maximális mértékeit.
Az MLSZ Elnöksége a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen benyújtott támogatások
kérelmezőnkénti felosztásáról a fenti keretszámok figyelembevételével az MLSZ Infrastrukturális
Bizottsága, valamint a sportszervezet bajnoki osztálya szerint illetékes bizottság (NBI-es, NBII-es,
Amatőr Bizottság) javaslatára dönt.
Képzések támogatása
E jogcímen az MLSZ vagy a Felnőttképzési Intézet által szervezett edzői, masszőri sportmenedzseri és
egyéb sportszakemberi képzések tervezhetők, illetve számolhatóak el. Ezek a szakképzések
kategóriába sorolhatóak. A képzések támogatására kért összeg jellemzően támogatandó. E jogcímről
más jogcímre történő átcsoportosítás nem lehetséges. Nyelvi képzések esetén a támogatás
elszámolásakor magasabb szintű nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása szükséges.

A 2015/16-os támogatási időszakban a sportszervezetekkel való kapcsolattartás kizárólag
elektronikus úton történik.
Az MLSZ Elnöksége felhatalmazza a Főtitkárt, hogy az értékelési elveket egységes szerkezetben hozza
nyilvánosságra és gondoskodjon azok érvényesítéséről.

Budapest, 2015. január 27.
Magyar Labdarúgó Szövetség

