MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
A TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI
2014/15
A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) Főtitkára a látvány-csapatsportágak
támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, a 2014/15-ös támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programok értékelése során alkalmazandó elszámolhatósági szabályokat a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 10. §-a, valamint az MLSZ Elnökségének 25/2014 (02. 11.) számú határozata alapján
az alábbiak szerint állapítja meg:

1

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, legalacsonyabb bajnoki osztályokban szereplő utánpótlás korosztályos csapatot nem
versenyeztető sportszervezetek működési költségei zömét a versenyeztetési költségek kell, hogy
jelentsék, emiatt az ilyen sportszervezetek a 14/15-ös támogatási időszakban a szövetség által
nyújtott díjcsökkentésen felül, további működési költségre nem kaphatnak támogatást.
A személyi jellegű ráfordítások jogcímen belül az edzői 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"

UEFA "A"

UEFA "B"

Egyéb
(általános)

500 000

400 000

300 000

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 1 fő) legmagasabb támogatható havi bruttó juttatása 1.000.000 Ft.
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Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos legmagasabb
1
összege korosztályos bontásban
Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási egység (Ft/év/játékos)

Kategória

1

2

2

3

4
5

Kiemelt akadémiai minősítéssel
rendelkező szervezet
I. osztályú férfi utánpótlás
nagypályás labdarúgó
bajnokságban indulási jogot
szerzett sportszervezet (nem
akadémia)
II. osztályú férfi utánpótlás
nagypályás labdarúgó
bajnokságban indulási jogot
szerzett sportszervezet
Egyéb, utánpótlás bajnokságban
1
résztvevő szervezet
Bozsik Programban regisztrált
sportszervezet

U14-U21

U13

U7-U11

1.000.000

200.000

100.000

800.000

200.000

100.000

500.000

100.000

100.000

152.000

60.000

60.000

-

60.000

60.000

1 Csak az MLSZ versenyrendszerében indított utánpótlás korú csapatok után lehet a támogatásban részesülni. Egy csapatban a U14-U21
korosztályban 16, U13 korosztályban 11, U7-U9-U11 korosztályban 8 játékos vehető figyelembe. Futsal esetén a maximális létszám 11
fő.

A kérelmező bajnoki osztály szerinti besorolásánál a program benyújtáskor érvényes állapotot kell
alapul venni. A Női és futsal szakágak esetében egységesen 100 000 Ft/fő, az első osztályú
bajnokságban ennek duplája az egy főre vetített bruttó elszámolható legmagasabb támogatási
egység.
A fenti táblázatban említett másodosztályú fejkvótára nem jogosultak azok a sportszervezetek,
amelyek csapatai átlagosan az utolsó két zárt és a 2013/14-es őszi bajnoki szezon átlagát alapul véve
a tabella utolsó harmadában szerepeltek.
Az elbírálás során az MLSZ figyelembe veszi, ha egy sportszervezet sikeres utánpótlás-nevelő
tevékenysége eredményeképpen a 2013/14-es szezonban magasabb szintű (NB I-es vagy NB II-es)
utánpótlás nevelési központba, NB I-es illetve NB II-es bajnokságban induló felnőtt csapatba igazol át,
vagy indít saját nevelésű játékost. A fenti esetekben a sportszervezet támogatás-növekményben
részesül, melynek mértékét az alábbi táblázat szemlélteti:

Honnan/Hová

NB I-es csapat
NB II-es csapat
Amatőr csapat

NBII-es csapat
kötelező
utánpótlása

5%

NB I-es
csapat
kötelező
utánpótlása
5%
5%

NB II felnőtt
bajnokság

NB I felnőtt
bajnokság

Korosztályos
válogatott

10 %
10 %
10 %

15 %
15 %
15 %

20 %
20 %
20 %
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A tehetségbónuszként figyelembe vehető legmagasabb eltérítés mértéke: 60 %. A tehetségbónusz az
U14-21 korosztályokban alkalmazandó.

Adott korosztályokban indított több csapat esetén az MLSZ megvizsgálja az esetleges átfedéseket is.
Amennyiben mindkét csapatban játszó gyerekek száma meghaladja a 25%-ot, a kvóták megállapítása
szempontjából ezek a játékosok csak egy csapat létszámában vehetők figyelembe.
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A sportszervezetek a 2014/15-ös 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 csapatszám, illetve ezen belül a létszám tekintetében az MLSZ az elbíráláskor 2014. február 11-én
versenyengedéllyel rendelkező, valamint MLSZ által szervezett bajnokságban résztvevő - beleértve az
egyesületi Bozsik programban regisztrált résztvevőket - gyermekek számát veszi figyelembe.
Az NB III. vagy alacsonyabb osztályú (férfi felnőtt bajnokságban induló) sportszervezet esetében az
MLSZ nevelésen kívüli labdarúgók szerepeltetése esetén, a támogatás elbírálásakor működési
költségeket érintő jogcímeken (utánpótlás-nevelés és személyi jellegű ráfordítások) az egyszerűsített
eljárás értékhatárának megfelelő támogatási összeg hagyható jóvá. Az értékhatárokat az utolsó
táblázat tartalmazza.
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 duplája is elfogadható.
A külső szakértő által elkészített akadémiai minősítő rendszer eredményeit a jóváhagyáskor az MLSZ
figyelembe veszi. A jogszabály által megjelölt legmagasabb összeg kizárólag a minősítés során felső
kategóriába sorolt sportszervezet részére adható meg. Az egy sportszervezet részére megítélt
legmagasabb utánpótlási támogatás mértéke nem haladhatja meg a 300 millió forintot.
Működési támogatás csak olyan esetben adható, amennyiben a pályázó sportszervezet a Kérelmi
Rendszerben elektronikus edzéstervet benyújt és azt ellenőrizhető módon végrehajtja. Változás
esetén ez a terv a Kérelmi Rendszerben módosítandó.
Általános szabályként a korábbi időszakokban jóváhagyott, de még nem megvalósított beruházások
esetében:



a 2013/14-es időszakot érintően 2014. január 1-jén felfüggesztés alatt álló,
vagy döntő részben még meg nem valósított korábbi programot érintő elfogadott,

beruházásokkal rendelkező sportszervezet részére az MLSZ központi hivatala nem állít ki új beruházás
támogatására vonatkozó határozatot.
Az MLSZ Elnöksége a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen benyújtott támogatások
kérelmezőnkénti felosztásáról a keretszámok figyelembevételével az MLSZ Infrastrukturális
Bizottsága, valamint a sportszervezet bajnoki osztálya szerint illetékes bizottság (NBI-es, NBII-es,
Amatőr Bizottság) javaslatára dönt.
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Egyszerűsített eljárással jóváhagyandó kérelmek irányszámai az egyes sportszervezetek részére
megítélhető egyedi támogatási összegek tekintetében (ide nem értve az ingatlanra irányuló tárgyi
eszköz beruházás, felújítás jogcímet, továbbá az utánpótlással nem rendelkező sportszervezeteket):
Sportszervezet
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Előirányzott támogatási
összeg felső határa (Ft/év)

NB III-as 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

Önálló UP egyesületek

2 000 000

Nők, Futsal

2 000 000

Budapest, 2014. 02.18.
Magyar Labdarúgó Szövetség

