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Pályázatok értékelési szempontjai – Elnökségi határozat 

 
 
Az MLSZ Elnöksége a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott sportfejlesztési 
programok értékelés során alkalmazandó elszámolhatósági szabályokat az alábbiak szerint jóváhagyja:  
 

� az utánpótlás nevelés költségeire fordítható, egy gyerekre jutó összeg maximális nagysága alapelvként 
200.000 Ft/fő évente, ide nem értve azokat az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezeteket, 
alapítványokat, amelyek felnőtt csapata az NB I és NB II osztályokban szerepel, illetve együttműködési 
megállapodás keretében ezen egyesületek részére végez utánpótlás-nevelési tevékenységet. Ezeknél a 
jogosult szervezeteknél az egy gyerekre jutó elismerhető éves utánpótlás-nevelési költség mértéke 200.000 – 
1.000.000 Ft/fő a konkrét szakmai tartalom függvényében, 

� a létszám tekintetében az elbíráláskor versenyengedéllyel rendelkező - beleértve a Bozsik programban 
regisztrált résztvevőket - gyermekek számát lehet figyelembe venni, maximum 20% létszámnövelési 
vállalással. Azaz egy 100 utánpótlás korú versenyengedéllyel rendelkező labdarúgót foglalkoztató 
sportszervezet maximálisan 24 millió forint támogatást kaphat, de kizárólag abban az esetben, ha 20%-os 
létszámnövekedést vállal, 

� csak olyan labdarúgók után igényelhető támogatás, akik bajnokságban induláshoz szükséges minimális 
létszámot elérnek az adott korosztályban, azaz pl. öt U17-es korosztályú játékosra nem ítélhető meg 
támogatás, hiszen a sportszervezet nem képes csapatot kiállítani az adott korosztályban, 

� korábban is sportcélra működtetett ingatlan vásárlása, megszerzése nem támogatandó, hiszen ezzel nem 
növeljük az ország területén használható sportcélú objektumok számát, 

� korábban nem sportcélra használt ingatlan (pl. telek) vásárlása, megszerzése kizárólag abban az esetben 
támogatandó, ha más módon nem biztosítható a sportszakmai célok elérése, 

� tárgyi eszköz beruházás esetén, önrész tekintetében újonnan alapított és a sportszervezet részére 
térítésmentesen, vagy piaci ár alatt átadott vagyonkezelői jog nem vehető figyelembe, 

� füves és műfüves nagypálya, valamint műfüves kispálya, öltöző létesítésének költségéből kizárólag az MLSZ 
műszaki szakértője által megállapított standardoknak megfelelő, az előterjesztés 2. számú táblázatának szerinti 
összegek fogadhatóak el, az ezt meghaladó összegű költségek csak önerőből finanszírozhatóak, 

� labdarúgáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköznek a következő objektumokat, berendezéseket tekintjük: 
pálya és tartozékai (világítás, kapu, labdafogó háló, palánk, kerítés), valamint öltöző, lelátó,, konditerem, 
gyúrószoba, továbbá sportfelszerelés, labda, bója, hordozható számítógép, sérülés-prevenciós és rehabilitációt 
segítő orvosi eszközök, labdarúgók szállítását szolgáló autóbusz, mosó- és szárítógép, fűnyíró berendezések. 
Nem tekintjük ilyen eszköznek a következőket: kollégium, ebédlő, irodahelyiségek, szórakozást szolgáló 
közösségi helységek, uszoda, szauna, wellness részleg, a pályázó számára hosszabb távon megtérülő, 
megújuló energiát használó beruházások, belső és közúti közlekedési útvonalak, parkoló, számítógépen kívüli 
egyéb műszaki, híradástechnikai eszközök (TV, projektor, DVD, hangfal, egyéb szórakoztató elektronika), 

� felnőtt csapat által használt stadion (pálya és kapcsolódó létesítmények) beruházására, felújítására, bővítésére, 
centerpálya korszerűsítésére nem ítélhető meg támogatás, 

� kizárólag utánpótlás csapatok által használt stadion esetében megítélhető támogatás, azonban lelátó építése, 
felújítása tekintetében maximálisan 300 néző befogadására alkalmas lelátó támogatható, vagy az ennél 
nagyobb befogadóképességűre tervezett lelátó esetében a költségvetés arányos része támogatható, 

� sportcsarnok létesítése csak olyan mértékig támogatandó, amely a labdarúgók edzésmunkáját közvetlenül 
segíti, költségtakarékossági szempontokat figyelembe vesz, vagyis tartalma a játéktéren felül öltöző, fürdő, 
mosdó és minimális férőhelyes lelátó, 

� a bemutatott tárgyi eszköz beruházások nagyságrendje és a labdarúgók létszámának, összetételének 
összhangja megvalósul, azaz a költségtakarékosság figyelembe vétele mellett, csak a labdarúgók létszámával 
arányos, hatékonyan kihasználható, színvonalas edzésmunkát, mérkőzések megrendezésére szolgáló és 
szállítást biztosító eszközök beszerzése, felújítása támogatandó, 
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� a beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi, demográfiai elhelyezkedésre, a 
Bozsik program során, alközpontnak kijelölt településeken támogatandó elsősorban a nagyobb beruházások 
megvalósítási szándéka, a település és vonzáskörzete demográfiai jellemzőihez viszonyítottan aránytalanul 
nagy értékű beruházás nem támogatandó. 

 
 

egyes kiadási jogcímekre meghatározott elszámolható költségek felső határa 
 

Tétel Bruttó elszámolható költség 

1 utánpótlás neveléssel kapcsolatos költségek1 200.000 Ft/év/játékos 
2 Élőfüves nagypálya létesítése (új!) 57.800.000 Ft 
3 Élőfüves nagypálya teljes fűcsere 21.400.000 Ft 
4 Grund méretű (12*24m) műfüves focipálya2 5.900.000 Ft 
5 20*40 méteres műfüves sportpálya2 14.800.000 Ft 
6 Többfunkciós műfüves sportpálya (30*40m)2  20.500.000 Ft 
7 105*68 méteres műfüves nagypálya2 105.100.000 Ft 
8 Öltözőépítés (tégla) 200.000 Ft/m2 

 
 
Az MLSZ Elnöksége felkéri az MLSZ Főtitkárát, hogy  
 

a) a hiánypótlási végzések és a határozati javaslatok összeállítása során biztosítsa a fenti elszámolhatósági 
szabályok egységes alkalmazását; 

 
b) azon sportfejlesztési programok esetében, amelyeknél a döntést az Elnökség a 236/2011. (08.30.) számú 

határozatával saját hatáskörbe vonta, a hiánypótlások teljesítését követően, az elnökség részére külön 
előterjesztésben, programonként mutassa be a határozati javaslatokat, külön kiemelve az elszámolhatósági 
szabályoktól való esetleges eltéréséket; 
 

Az elszámolhatósági szabályoktól csak indokolt esetben, az MLSZ Elnökség által hozott egyedi döntés alapján, illetve – 
a jelenértéken legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési program esetén - a sportpolitikáért felelős és az 
adópolitikáért felelős miniszter egybehangzó álláspontja, továbbá – a két miniszter eltérő véleménye esetén – a 
Kormány döntése alapján lehet. 
 

                                                           
1 Ide nem értve az akadémiákat, a hivatásos sportszervezeteket és az önálló, kiemelt utánpótlás-centrumokat 
2 világítás és palánk nélkül 


