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TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI 2013/14 

 

Az MLSZ Elnöksége a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez 

benyújtott, 2013/14-es bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok 

értékelése során alkalmazandó elszámolhatósági szabályokat a látvány-csapatsport 

támogatások szabályozásairól szóló 107/2011 (06.30.) számú Kormányrendelettel 

összhangban az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

A támogatási rendszer bevezetésétől kezdődően az amatőr sportszervezetek működési 

költségei igen jelentős mértékben csökkentek, az MLSZ által az amatőr 

sportszervezeteknek nyújtott díjcsökkentésen keresztül. Az utánpótlás neveléssel nem 

foglalkozó (utánpótlás korosztályos csapatot nem versenyeztető, jellemzően az 

alacsonyabb bajnoki osztályokban szereplő) sportszervezetek esetében az MLSZ a 

támogatást kizárólag a díjcsökkentésen keresztül kívánja fenntartani. További egyedi 

működési támogatást azok az amatőr sportszervezetek kaphatnak, akik működtetnek 

utánpótlás-korosztályú csapatot.  

 

A személyi jellegű ráfordítások jogcímen belül  az edzők díjak, juttatások legmagasabb 

elszámolható (támogatható) mértékét az MLSZ a következő támogatási időszaktól a 

végzettségtől függően állapítja meg. Az alábbi táblázat a főállású edzők egy főre jutó 

maximálisan támogatható havi bruttó juttatását mutatja: 

 
adatok Forintban 

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

Havi elszámolható bruttó 

juttatás maximuma 
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 

NB I vagy 

NB I UP 

NB II vagy 

NB II UP 
NB III 

Futsal és 

női NB I 

Egyéb, megyei 

szintű amatőr 

csapat 

Havi elszámolható 

bruttó juttatás 

maximuma 

400 000 350 000 200 000 200 000 150 000 

 

Az MLSZ által kiemelt akadémiai minősítéssel rendelkező akadémiák akadémiai 

igazgatóinak legmagasabb támogatható havi bruttó juttatása 1.000.000 Ft. 
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Személyi jellegű ráfordítások jogcímen kizárólag felnőtt csapatokhoz köthető 

személyekre lehet támogatást igényelni, ugyanakkor az utánpótlás-nevelésben 

alkalmazott sportszakemberek esetében is a fenti korlátozások kerülnek alkalmazásra 

azzal, hogy az utánpótlás nevelés-fejlesztése jogcímen belül „az utánpótlás-nevelés 

fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevő 

sportszakemberek személyi jellegű ráfordításának költsége” aljogcímen belül továbbra 

is a minimum 75 %-ban utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszakember személyi 

jellegű juttatása számolhatóak el. 

 

 

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások 

fajlagos legmagasabb összege korosztályos bontásban1 

Kategória 

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási egység 

(Ft/év/játékos) 

U15-U19 U13-U14 U6-U12 

1 

Kiemelt akadémiai 

minősítéssel rendelkező 

szervezet 

1.000.000 200.000  100.000  

2 

NB I-es férfi nagypályás 

bajnokságban indulási 

jogot szerzett 

sportszervezet (nem 

akadémia) 

800.000  200.000  100.000  

3 

NBII-es férfi nagypályás 

bajnokságban indulási 

jogot szerzett 

sportszervezet 

500.000  100.000  100.000  

4 

Egyéb, utánpótlás 

bajnokságban résztvevő 

szervezet 

152.000  38.000  38.000  

5 
Bozsik Programban 

regisztrált sportszervezet 
- 38.000  38.000  

 

 

A kérelmező bajnoki osztály szerinti besorolásánál a program benyújtáskor érvényes 

állapotot kell alapul venni.  

 

Az értékeléskor figyelembe kell venni, hogy az NB I-II-es klubok magasabb fejkvótáit 

kizárólag a kötelező utánpótlás csapatokra, illetve kiemelt akadémiák esetén a 

bentlakásos (az akadémia keretein belül szállásban és oktatásban is részesülő) 

labdarúgókból álló, MLSZ versenyrendszerben indított csapatokra értendők. 

 

Az elbírálás során figyelembe kell venni, ha egy csapat sikeres utánpótlás-nevelő 

tevékenysége eredményeképpen a 2012/13-as szezonban magasabb szintű utánpótlás 

nevelési központba (U12-U19 korosztályok esetén NB I vagy II utánpótlás központ, vagy 

                                                             
1
 Csak az MLSZ versenyrendszerében indított utánpótlás korú csapatok után lehet a támogatásban részesülni. Egy csapatban a U14-U19 

korosztályban 16, U12-U13 korosztályban 11, U7-U9 korosztályban 8 játékos vehető figyelembe. 
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U12-U14 korosztályok esetén OTP-Mol Bozsik alközpont), vagy nemzeti bajnokságban 

induló felnőtt csapatba igazol át, vagy indít saját nevelésű játékost. Amennyiben egy 

amatőr sportszervezet alközpontba, NB I vagy NB II-es utánpótlás centrumba, vagy NB-s 

felnőtt bajnokságba igazol át játékost, támogatás-növekményben részesül, melynek 

mértéke legfeljebb három játékos esetén 20%-os, legalább négy játékos esetén 35%-os. 

A növekmény alapja az értékelési elvek alapján meghatározott, működési célú 

támogatási összeg. 

 

 

Egyes beruházási jogcímekre meghatározott elszámolható költségek felső 

határa  

 

Tétel megnevezése 2012. ÁFA 2012.  

 nettó árak 27 % bruttó árak  

Élőfüves nagypálya létesítése [1] [2] 

[3] 
50 350 000 13 594 500 63 944 500 Ft. 

Élőfüves nagypálya csak fűcsere [1] 

[2] [3] 
19 280 000 5 205 600 24 485 600 Ft. 

12x24 méteres grund méretű műfüves 

focipálya [2] 
5 480 000 1 479 600 6 959 600 Ft. 

20x40 méteres műfüves focipálya [2] 12 350 000 3 334 500 15 684 500 Ft. 

30x40 méteres többfunkciós műfüves 

sportpálya [2] 
17 740 000 4 789 800 22 529 800 Ft. 

105x68 méteres műfüves nagypálya 

[1] [2] 
93 600 000 25 272 000 

118 872 

000 
Ft. 

Öltözőépítés (tégla) 175 000 47 250 222 250 Ft./m2 

     

[1] Viacolor járda nélkül 

[2] világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld 

helyszíni deponálásával. 

[3] Öntöző rendszerrel együtt 

 

Olyan sportszervezet, amely az előző időszakokban jóváhagyott sportfejlesztési 

programmal rendelkezik, de van olyan beruházása, amelyet 2012.12.31-ig nem kezdett 

meg, infrastrukturális támogatásban nem részesülhet. 
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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)2: 

 

Sportszervezet 

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 5 000 000 

Nők, Futsal 2 000 000 

 

Az egyszerűsített adatlapot benyújtó sportszervezetek sportfejlesztési programjainak 

elbírálását az MLSZ soron kívül megkezdi, az összetett adatlapot benyújtó 

sportszervezetek elbírálása a teljes igény ismeretében kezdhető meg. 

 

Az egyedi értékelési elvek mellett a kérelmezők részére jogosulti csoportonként és 

jogcímenként kiadható új jóváhagyó határozatokat értékének felső határát az alábbi 

táblázat tartalmazza: 
milliárd Forint 

 Jogosult/kategória  fejlesztés  működés  összesen  

Hivatásos  4,2  3,6  7,8  

Amatőr  5,7  8,6  14,3  

ebből MLSZ-en 

keresztül  
2,0  3,8  5,8  

Összesen  9,9  12,2 22,1 

 

A 2013/14-es támogatási időszakban a sportszervezetekkel való kapcsolattartás 

kizárólag elektronikus úton történik. 

 

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.  

 

Az értékelési elvek érvényesítéséről -  az MLSZ Elnöksége felhatalmazása alapján – az 

MLSZ Főtitkára gondoskodik.  

 

 

Budapest, 2013.02.27 

Magyar Labdarúgó Szövetség 

                                                             
2
 Az egyszerűsített eljárással megállapított keret nem haladhatja meg az utánpótlás korosztályok létszáma alapján (fejkvóta) számított 

támogatási összeget. 


