JÓVÁHAGYÁSI IRÁNYELVEK
a 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programokban1 kötelezően
alkalmazandó becsült piaci értékekről

a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján a Magyar
Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) által meghatározott és a sportfejlesztési
programok elkészítése és benyújtása során.
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK
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Az Utánpótlás-nevelési költségek kereteit a kategóriarendszer határozza meg.
o „A” kategóriás besorolásra a Női OB I esetében kizárólag a 2014/15-ös
bajnokságban elért felsőházi rájátszásban való részvétel (1-6. hely) jogosít.
Az OB I alsóházban szereplő csapatok egyéb számítási módszerek alapján
kerülnek a kategóriarendszerben besorolásra.
o A kategória rendszer kiegészül egy „E” kategóriával, amely keretein belül a
sportszervezetek maximum 7.500.000,- Ft támogatási összeget
igényelhetnek.
o Az „E” kategóriába azon sportszervezetek tartoznak, melyek vízilabda
szakosztályai 2 évnél nem régebben alakultak, vagy nem versenyeztetnek
legalább 3 korosztályos csapatot az MVLSZ versenyrendszereiben, vagy
igazolt sportolói létszámuk nem éri el a 30 főt.

A jóváhagyási irányelvek között nem szerepeltetett, de a sportfejlesztési program megvalósítását közvetlenül
– és ezen keresztül a sportág fejlesztését – szolgáló – a sportfejlesztési programba betervezésre kerülő, –
tételek esetében az MVLSZ egyedileg megvizsgálja a beszerzés tárgyát és tervezett költségét. Ideértendőek a
jelen dokumentumban szerepeltetett, de a sportszervezetek által magasabb egységárral, ennek indoklásával
betervezett programelemek is.

AZ EGYES JOGCÍMEK TERVEZÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ IRÁNYELVEK
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása
1. Ugyanazon típusú nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése (amelyek amortizációja
egy évnél hosszabb idejű) csak részletes indoklással alátámasztva támogathatóak
egymást követő támogatási időszakban. A részletes indoklásnak tartalmaznia kell a
korábban beszerzett eszköz beszerzési adatait (dátum, ár, készletnyilvántartás),
felhasználását/hasznosítását, illetve az újonnan beszerezni kívánt tárgyi eszköz
szükségességének okait, továbbá a termékre vonatkozó árajánlatot.
2. A 2015/2016-os támogatási időszakra vonatkozóan mikrobusz (8+1 fő) vásárlása
nem támogatott.
3. Az alábbi beszerzések kapcsán a jóváhagyáshoz nyilatkozat csatolása szükséges,
hogy a beszerzésre kerülő tárgyi eszközt az elkövetkező 5 évben a sportszervezet
nem fogja értékesíteni:
a. nagy értékű tárgyi eszközök,
b. sportegészségügyi berendezések,
c. diagnosztikai eszközök beszerzés.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása
1. Személyszállítási költségek igénylése és elszámolhatósága az alábbi táblázat szerint
lehetséges:
a.
Vonat, Busz (menetrend szerinti)
hivatalos díjszabás
b.
Mikrobusz 8+1 fő Ft/km
220,- Ft
c.
Busz (kicsi) <20 fő Ft/km
260,- Ft
d.
Busz (nagy) 20<50 fő Ft/km
350,- Ft
e.
Busz (nagy) 50+ fő Ft/km
450,- Ft
f.
Mikrobusz 8+1 fő Ft/óra
5.000,- Ft
g.
Busz (kicsi) <20 fő Ft/óra
6.500,- Ft
h.
Busz (nagy) 20<50 fő Ft/óra
7.500,- Ft
i.
Busz (nagy) 50+ fő Ft/óra
10.000,- Ft
j.
Alapdíj (150 km)
-, Ft
k.
Alapdíj (4 óra)
-, Ft
2. Teljesítmény-diagnosztikai mérések esetében maximum 35.000,- Ft/fő/alkalom,
maximum 2 alkalom/támogatási időszak tervezése engedélyezett.
3. Bérleti díjak esetén a maximum keret: csapatszám*300 óra*28.000,- Ft (33*25 m-es
medence esetén). Kisebb medencék, medence sávok esetében a költségek
arányosításra kerülnek.
4. Bírói, közreműködői személyzet díjai esetében, amennyiben az adott verseny,
mérkőzés levezethető valamelyik szövetségi hivatalos versenykiírásból (tehát nem
saját rendezésű felkészülési vagy egyéb mérkőzésről van szó), akkor az MVLSZ által
minden évben kihirdetett a „Játékvezetői, versenybírói díjak” elnevezésű
dokumentumban szereplő költségek az irányadóak.

5. Gyógyszerek, táplálék kiegészítők aljogcím kapcsán támogatott beszerzések:
o Alap gyógyszercsomag: maximum támogathatósága 25.000,- Ft/csapat/év
(fájdalomcsillapító, kötszerek, lázcsillapító stb.).
o Kúraszerűen alkalmazott vitaminok, táplálék kiegészítők egy adott teljes
korosztály sportolói számára maximum támogathatósága 10.000,Ft/fő/támogatási időszak. Az egyes készítményekből 1-1 adag vásárlása nem
támogatható a sportfejlesztési programok jóváhagyásakor (természetesen a
szavatossági idő figyelembe vétele megengedett).
6. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége aljogcím esetében:
o Külföldi csapatok szállás, étkezésének támogatása csak a viszonosság elve
mentén támogatható, amelynek részletes bemutatása szükséges a
sportfejlesztési programban.
o Edzőtáborok kapcsán csak és kizárólag konkrét, előzetesen a sportfejlesztési
programban, jelzett és részletezett edzőtáborok költségei támogathatóak.
Helyszín, időpont, tartózkodási időtartam, korosztály megjelölésével.
Az edzőtáborozás költségeinek tervezése kapcsán felhívjuk a sportszervezetek
szíves figyelmét arra, hogy a TAO támogatás keretén belül az edzőtáborozási
költségek több aljogcímet is érintenek. Az edzőtáborozáshoz kapcsolódó
személyszállítási, szállás és étkezési, valamint rendezési, és esetleges bérleti
költségeit külön aljogcímeken szükséges tervezni.
o Étkezési költségek esetében nem támogatott a nem a teljes csapat számára
vásárolt élelmiszerek, élelmiszer alapanyagok beszerzése.
7. Sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése kapcsán a nem sportág specifikus
sporteszközök (pl. focilabda) jóváhagyása minden esetben egyedileg kerül elbírálásra,
így ezek tételes feltűntetése a benyújtott programban kötelező.
8. Személyi jellegű kifizetések (utánpótlás-nevelés támogatása és személyi jogcímen
egyaránt):
o Minden személyi kifizetés mögé az adott munkavállaló nevét és végzettségét
szükséges benyújtani.
o 50-50%-os támogatási intenzitás esetén nincs korlátozás a személyek számára és
az igényelt összeg nagyságára vonatkozóan, kivétel a hivatásos sportszervezetek
esetében a de minimis szabály (200.000 euro/3 év), amely megszabja a nyújtható
maximális támogatás összegét.
o A benyújtott sportfejlesztési programban utánpótlás-nevelési feladatok
ellátásának támogatása jogcímre kért támogatási összeg maximum 35%-a
fordítható bér jellegű kifizetésekre.

BECSÜLT PIACI ÉRTÉK
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban az MVLSZ Elnökségének 2015.
február 26-án kelt döntése alapján a tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen, illetve az
utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen belül a sportfelszerelés,
sporteszköz beszerzésére fordított összeg és a sportegészségügyi ellátás biztosítását
szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, diagnosztikai eszközök és gyógyászati
segédeszközök beszerzésére fordított összeg nem haladhatja meg a benyújtásra kerülő
programban az alábbi táblázatban meghatározott legmagasabb mértéket.
Megnevezés
bója

Becsült piaci érték
(bruttó, Ft)
1.500

500

Mennyiségi egység,
megjegyzés
/ db
Minimum 15 fő személy
szállítására
20 főnél nagyobb
/ db
/ db
/ pár
/ db
/ db
/ db
/ db
/ db
/ szett
/ db
20 fő ellátásához
/ db,
építési beruházásnak nem
minősül
/ db

750.000 Ft

/ garnitúra

15.000
7.000
4.000
4.500
250.000
4.000

/ db
/ db
/ pár
/ db
/ db
/ db
/ db
egykezes, 2 kg-os
/ db

busz (kicsi)

13.000.000

busz (nagy)
füldugó
fürdőköpeny
labdafogó háló
labdatartó gyűrű
labdatároló háló
labdatároló zsák
lövőfal
medicinlabda
melegítő alsó, felső

18.000.000
2.500
15.000
150.000
3.000
3.000
6.000
400.000
4.500
15.000

mentőláda
mobil eredményjelző
Orrcsipesz
pályahatároló kötél (50 m-es
medence)
páncéldressz
páncélúszó
papucs
póló
projektor
rövidnadrág

15.000
1.200.000

súlyzó

3.000

táska, hátizsák

6.500

Megnevezés
televízió
téli sapka
tenyérellenállás
törölköző
TRX-szalag
újraélesztő készülék
(automata / félautomata)
úszódeszka
úszódressz
úszónadrág
úszósapka
úszószemüveg
vérnyomásmérő
Dvd felvevő, lejátszó
fényképezőgép
kamera
videó felvevő, lejátszó
számítógép
laptop
nyomtató (multifunkcionális)
vízilabda (minden
kategóriában és
korosztályban)
Vízilabda kapuháló
vízilabda kapu
vízilabda sapka
orvosi táska felszerelve
pulzusmérő óra
massage ágy
sparrowbag
belépőjegy

Becsült piaci érték
(bruttó, Ft)
200.000
2.000
2.000
3.000
60.000

Mennyiségi egység,
megjegyzés
/ db
/ db
/ db
/ db
/ db

500.000

/ db

3.000
9.000
5.000
2.000
3.000
12.000
100.000
120.000
200.000
50.000
150.000
200.000
300.000

/ db
/ db
/ db
/ db
/ db
/ db
/db
/ db
/ db
/ db
/ db
/ db
/ db

15.000

/ db

40.000
950.000
170.000
20.000
110.000
160.000
25.000
350

/ pár
/ pár
/garnitúra
/ db
/ db
/ db
/ db
/ fő/belépés
/km 20 főnél kevesebb
személy szállítására alkalmas
/km 20 főnél több személy
szállítására alkalmas
/ fő / nap teljes ellátással
/ fő / alkalom megyén kívüli
mérkőzés esetén,
csapatonként max. 20 fő
számára

busz bérlés (kicsi)

250

busz bérlés (nagy)

350

edzőtáborozás (belföldön)

12.000

étkezés

3.000

Megnevezés
medence bérlés
vonatjegy
szállás
szállás (teljes ellátással)
Reggeli
Ebéd fő/alkalom
Vacsora fő/alkalom

Becsült piaci érték
(bruttó, Ft)
28.000
MÁV hivatalos díjszabása
szerinti érték
6.000
12.000
1.500
2.500
2.000

Mennyiségi egység,
megjegyzés
/ medence / óra

fő / éj
fő / éj
fő/alkalom
fő/alkalom
fő/alkalom

MVLSZ utánpótlásműhelyek kategóriarendszere 2015-2016-os támogatási
időszakra vonatkozóan (Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának és a
versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímek elbírálásához)
A FEJLESZTÉSI PRIORITÁSOK ÉRVÉNYESÍTÉSE
A Magyar Vízilabda Szövetség a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2015/2016-os
támogatási időszakban is rangsorolja az egyesületeket a műhelymunka minőségének szem
előtt tartásával. A különböző bajnokságokban való indulás, eredményesség és a válogatott
számára nevelt játékosok száma alapján határozza meg a jóváhagyható összegeket. Az
eredményességi prioritás szem előtt tartásával a Magyar Vízilabda Szövetség öt kategóriába
sorolja az utánpótlásműhelyeket.
A kategorizálás az elnökség 2013. február 14-ei határozata alapján jött létre és a 2015.
február 28-ai határozata alapján kiegészítésre került.
A felosztásnál alkalmazott számítások férfi és női szakág összesített pontjai alapján a z öt
kategória:
 A-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
 B-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
 C-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
 D-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
 E- kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
Kategóriák meghatározása, pontozás eredményesség alapján:
Nevezés országos bajnokságba
Felsőház
1-6. hely
1-3. hely
FINA / LEN utánpótlás versenyen

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont/fő

részt vett sortoló (egy sportoló
csak egyszer kerül beszámításra)
A felosztásnál alkalmazott számítások férfi és női szakág összesített pontjai alapján az öt
kategória:
11 – pont
A-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
6 – 10 pont
B-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
1 – 5 pont
C-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
0 pont
D-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
0 pont
E-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely
„A” kategóriás besorolásra a Női OB I esetében kizárólag a 2014/15-ös bajnokságban elért
felsőházi rájátszásban való részvétel (1-6. hely) jogosít. Az OB I alsóházban szereplő csapatok
egyéb számítási módszerek alapján kerülnek a kategóriarendszerben besorolásra.
Azon sportszervezetek, melyek nem szereztek pontot és nem vonatkoznak rájuk az „E”
kategóriában megfogalmazott kritériumok automatikusan a D kategóriába kerülnek
besorolásra.
A kategória rendszer kiegészül egy „E” kategóriával, amely keretein belül a sportszervezetek
maximum 7.500.000,- Ft támogatási összeget igényelhetnek. Az „E” kategóriába azon
sportszervezetek tartoznak, amelyek vízilabda szakosztályai 2 évnél nem régebben alakultak,
vagy nem versenyeztetnek legalább 3 korosztályos csapatot az MVLSZ versenyrendszereiben,
vagy igazolt sportolói létszámuk nem éri el a 30 főt.
Az OB I-ben szereplő klubok, valamint a hozzájuk tartozó utánpótlás klubok – továbbra is –
minden esetben az „A” kategóriához tartoznak.
1. A vízilabda sportágban a sportfejlesztési programok értékelésében a jogszabályban
meghatározott alaptámogatás teljes összege nem haladhatja meg a sportszervezet, vagy
alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlásfejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként
 A-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely: 800.000 forint
 B-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely: 550.000 forint
 C-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely: 350.000 forint
 D-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely: 150.000 forint
2. Azon sportszervezetek és alapítványok támogatási összege, amelyek saját szakmai
programjuk kialakításánál figyelembe veszik a szövetség szakmai ajánlását és ezt a közzétett
Nyilatkozat aláírásával megerősítik, az alaptámogatás összegén felül ezen jogcím alapján
nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevő
utánpótlás-korú versenyzőnként további 100.000,- Ft-tal bővül a sportszervezet támogatása.

3. Azon sportszervezetek támogatási összege, amelyeknél az ezen jogcím alapján nyújtott
támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési program személyi jellegű ráfordításoknál
nevesített edzők legalább egyharmada szakedzői képesítéssel rendelkezik, az alaptámogatás
összegén felül ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési
programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként további 100.000,- Ft-tal bővül a
sportszervezet támogatása.
Összefoglalóan: A vízilabda sportágban a sportfejlesztési programok értékelésében a
jogszabályban meghatározott támogatás teljes összege nem haladhatja meg a sportszervezet
vagy alapítvány részére ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlásfejlesztési programban részt vevő utánpótlás-korú versenyzőnként a következők szerint

Alaptámogatás
Szakmai
támogatás
Szakedzői
támogatás
Teljes támogatás

Utánpótlás-nevelési műhely kategória
A
B
C
D
800 000
550 000
350 000
150 000
100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

1 000 000

750 000

550 000

350 000

