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1. Bevezetés 

 
A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) Főtitkára a látvány- 

csapatsportágak támogatási rendszerével kapcsolatban az MLSZ-hez a 2019/20. évi 

pályázati időszakban benyújtott sportfejlesztési programok értékelése során 

alkalmazandó elbírálási és tervezési szabályokat a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

22.§.(1)-(2) bekezdése, a társasági adóról és osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvény 22/C.§, a látvány-csapatsport támogatásának szabályozásáról szóló 

107/2011. (VI.30.) kormányrendelet 2.§. (2) bekezdése, valamint az MLSZ 

elnökségének ELN-29/2019 (03.18.) számú határozata alapján az ebben a 

dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg. 

 

2. A dokumentum hatálya 

 
Ezt a szabályzatot kell alkalmazni a 2019. 04. 30-ig benyújtott, új sportfejlesztési 

programokra, az ehhez az évadhoz tartozó módosításokra és hosszabbításokra, 

valamint a tárgyi eszközök tekintetében az élő, 2015/16. évadtól kezdve benyújtott 

sportfejlesztési programokhoz tartozó módosítások értékelésére. 

E dokumentum időbeli hatálya visszavonásig vagy új Értékelési Alapelvek c. 

dokumentum kiadásáig tart. 

Az MLSZ fenntartja a jogot, hogy a jogszabályok változása vagy e dokumentum 

elfogadásakor előre nem látható, a sportfejlesztési programok szempontjából lényeges 

körülmény bekövetkezése esetén a pályázatok értékelésére vonatkozó Értékelési 

Alapelveket részben vagy egészében megváltoztassa. 

 

3. Általános információk 
 

1. A Kormányrendelet felhatalmazása alapján a sportfejlesztési programok 

értékelése a mindenkor a labdarúgás sportágra jutó pénzügyi keretek 

figyelembevételével történik. 

 
2. Működési költségek alatt a személyi jellegű ráfordításokat, sportcélú ingatlan 

üzemeltetésének költségeit és az utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcím alatt 

pályázható költségeket kell érteni. 

 
3. A látvány-csapatsport támogatási rendszerének bevezetésével egyidejűleg az 

MLSZ által az amatőr sportszervezeteknek nyújtott, versenyeztetéshez 

kapcsolódó díjcsökkentés révén a sportszervezetek működési költségei jelentős 

mértékben csökkentek. Ezért a már megvalósult fenti díjcsökkentésen felül az 

utánpótlás csapatot nem versenyeztető amatőr sportszervezetek működési 

költségeik fedezésére nem igényelhetnek további támogatást. 
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4. A pályázati támogatásnak nem célja a sportszervezet összkiadásának 

biztosítása. Az MLSZ további külső források bevonására ösztönzi a pályázókat. 
 

5. A pályázóknak a benyújtandó sportfejlesztési programjukat a mindenkori piaci 

árak figyelembevételével kell tervezniük. Az MLSZ az egyes pályázati elemeket 

piaci áron, legfeljebb az Elszámolási Szabályzatában meghatározott értékeken 

hagyja jóvá. 
 

6. A pályázatok értékelésével kapcsolatban bajnokság minden olyan, az MLSZ által 

szervezett versenyrendszer, amelyben egy csapat minimum 14, a Labdarúgás 

versenyszabályzata 39. §-ban foglaltaknak (vagy az adott verseny kiírásában 

foglaltaknak, amennyiben az ennél szigorúbb) megfelelő teljes játékidejű 

mérkőzést játszik egy szezonban. 

Ettől eltérően torna a jellemzően egy helyszínen lebonyolított, legalább négy 

nevezett csapat (legalább három különböző sportszervezet) részvételével 

lebonyolított, MLSZ által szervezett verseny. 

 
7. Az MLSZ egy szezonban egy csapat szakáganként egy versenyen történő 

részvételét támogatja. 

 
8. A 300 millió forintot elérő vagy azt meghaladó pályázat elbírálására csak az 

MLSZ Elnökségének jóváhagyását követően – a jogszabályban rögzített eljárás 

mentén - kerülhet sor. 

 
9. A közigazgatási eljárás során hozott hiánypótló végzésben foglalt kötelezettséget 

nem vagy hiányosan teljesítő Kérelmező sportfejlesztési programjáról az MLSZ 

a vonatkozó jogszabályok és a rendelkezésre álló információk alapján hoz 

végleges döntést. 

 
10. Jelen dokumentumban a pályázatok értékelése szempontjából hivatásos 

sportszervezeteknek minősülnek a felnőtt férfi NB I-es és NB II-es csapatok, 

valamint a RUK-ok. 

 
11. A pályázat hosszabbításában/módosításában nem lehetséges támogatási 

összeget átcsoportosítani: 

- tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímről működési típusú (személyi jellegű 

ráfordítások, sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei és 

utánpótlás-nevelés ráfordításai) jogcímre; 

- képzés jogcímről semmilyen más jogcímre; 

- hivatásos sportszervezet esetén személyi jellegű ráfordítások jogcímről 

utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímre. 
 

12. Az a Bozsik csapatot versenyeztető sportegyesület, amelyik korábban egyik 

évadban sem pályázott és a 2019/20-as évadban sem pályázik Tao támogatásra, 

az utánpótlás-nevelés tekintetében továbbra is jogosult az állami támogatás 

igénybevételére. 
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4. Az egyes jogcímek tervezése 

 

4.1 Személyi jellegű ráfordítások 

 
1. Személyi jellegű ráfordítások jogcímen amatőr sportszervezetek kizárólag a 

felnőtt csapat mellett dolgozó munkatársak bérére igényelhetnek támogatást. 

 
2. Az edzői díjak, juttatások legmagasabb elszámolható mértékét az edző 

végzettségétől függően az MLSZ Elszámolási Szabályzatának I. számú 

Függeléke állapítja meg. Az elszámolható legmagasabb értéket kell alkalmazni 

akkor is, ha egy sportszakembert egyidejűleg több sportszervezet is 

foglalkoztat. 

 
3. Az amatőr sportszervezői képesítéssel rendelkező munkavállaló, 

(legfeljebb sportszervezetenként 2 fő, az edzők kivételével), további 50%-

os bérkiegészítésre tarthat igényt az előző pontban foglalt benchmark 

összegén felül. Hivatásos sportszervezet nem részesülhet ilyen típusú 

bérkiegészítésben. 

 
4. A sportszervezet vagy alapítvány munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő 

(személyi jellegű juttatásban részesülő), nem edzői feladatot ellátó 

munkatársaira vonatkozó legmagasabb elszámolható összeg a sportszervezet 

felnőtt vagy utánpótlás csapatának a 2017/18-as évad legmagasabb bajnoki 

osztályától függően kerül meghatározásra. A főállású (napi 8 óra) munkatársak 

elszámolható, szerződésbe foglalt havi bruttó juttatását az MLSZ Elszámolási 

Szabályzatának I. számú Függeléke tartalmazza. 

 
5. A pályázatból egy természetes személy legfeljebb két munkaköre és 

legfeljebb napi 12 órányi munkaideje támogatható. 

 
6. Nem támogatható ezen jogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos 

labdarúgó részére fizetett juttatás. 

 
7. Felnőtt férfi nagypályás NB I-es és NB II-es; felnőtt férfi és női futsal NB I-es; 

és felnőtt női nagypályás NB I-es sportszervezetek esetében a jelen 

dokumentum 3.2. pontjában meghatározott kvóta alapján meghatározott 

működési támogatás összegét csak az utánpótlás-nevelés jogcímre kell érteni. 

Ezen sportszervezetek személyi jellegű ráfordításaira jóváhagyható támogatás 

ezen felül értendő. 
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8. A 4.1.7. pont szerinti sportszervezetek esetében személyi jellegű ráfordítás 

jogcímen nem az utánpótlás csapatokhoz tartozó munkavállaló juttatása 

kizárólag az indokolt mértékig hagyható jóvá az alábbiak szerint: 

i. felnőtt férfi nagypályás NB I-es és NB II-es sportszervezetek a „de 

minimis” rendelet szerinti értékhatár figyelembevételével; 

ii. felnőtt női futsal és felnőtt férfi futsal NB I-es, valamint a felnőtt női 

nagypályás NB I-es sportszervezetek esetén legfeljebb 5 millió 

forint támogatási összegig. 

iii. ingatlan üzemeltetésével foglalkozó természetes személyek 

juttatásai az üzemeltetési költségek jogcím alatt 

számolhatók el. 

 

9. Olyan hivatásos sportszervezetek esetében, amelyek több szakágban is pályáznak 
Tao támogatásra az európai unió „de minimis” támogatási szabályait együttesen – 
valamennyi szakágban kapott támogatási összegre figyelemmel – kell számítani. 

 

4.2 Utánpótlás-nevelés támogatása 

 
 

4.2.1 Általános Információk 
 

 
 

1. Az utánpótlás-nevelés támogatás igénybevételére jogosult sportszervezetek a 

működési típusú támogatások (az 4.1.7 pontban rögzített sportszervezetek az 

utánpótlás-nevelés fejlesztése, valamint sportcélú ingatlan üzemeltetési 

költségei, minden más sportszervezet pedig az utánpótlás-nevelés 

fejlesztése sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei és személyi jellegű 

ráfordítások) meghatározásakor a sportszervezet MLSZ által szervezett 

bajnokságokon, tornákon és a Bozsik Egyesületi Programban (továbbiakban: 

versenyrendszerében) indított utánpótlás csapatainak számát és bajnoki 

szintjét kell alapul venni. 

 
2. A sportfejlesztési programban a 2019/20. évi versenyrendszerben 

szerepeltetni kívánt utánpótlás csapatokat kell feltüntetni a versenyrendszer 

típusának megfelelően. 

 
3. A 2018/19. évi sportfejlesztési programban nem pályázott, utólag azonban 

versenyeztetett csapatok után járó támogatás a következő, 2019/20. évi 

támogatási időszakban igényelhető, amennyiben ezen csapatokat a 

Kérelmező a 2019/20. évi sportfejlesztési programjában feltünteti. 
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4. A működési támogatás legmagasabb mértéke a versenyeztetett csapatok 

száma és bajnoki szintje, valamint a produktivitási bónusz alapján számolt 

összeg lehet. A korábbi támogatási időszakokból eredő, még nem érvényesített 

korrekció (vállalt, de végül nem versenyeztetett, időközben visszalépett vagy 

kizárt csapat, illetve nem hazai labdarúgó szerepeltetése) azonban a következő 

támogatási időszakban ebből az összegből levonásra kerül. 

 
5. Minden versenyeztetett utánpótlás csapathoz edzőt kell rendelni. 

 
6. Az utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen pénzügyileg teljesült támogatás 

felhasználását a Bozsik Egyesületi Programban részt vevő csapatok felkészítő 

edzőinek, csoportvezetőinek és Bozsik központ vezetőinek járó juttatások 

kifizetésével kell kezdeni azok esedékességének megfelelően. 

 

 

4.2.2 Férfi labdarúgás 

 

1. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatás 

összege korosztály és bajnoki besorolás alapján: 
 
 

 
Kategória 

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási 

egység (csapat/év) 

U19-U17 U16 U15-U14 U13-U12 

Országos I. osztályú férfi

 utánpótlás 

bajnokságban indulási 

jogot  szerzett 

sportszervezet  

 
 
 

16.000.000 Ft 

 
 
 

2.000.000 Ft 

Országos II. osztályú férfi

 utánpótlás 

bajnokságban indulási 

jogot  szerzett 

sportszervezet 

 

 
12.000.000 Ft 

5 600.000 

/ 

2.000.000 

Ft 

 
 

0 Ft 
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Kategória 

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási 

egység (csapat/év) 

U19-U17 U16 U15-U14 U13-U12 

Országos III. osztályú férfi 

utánpótlás bajnokságban 

indulási jogot szerzett 

sportszervezet 

5 600.000 

/ 

2.000.000 

Ft 

 
 
 

0 Ft 

 
 
 
 

0 Ft 

Megyei utánpótlás 

bajnokságban résztvevő 

szervezet 
2 000 000 Ft 

 
 

2. Az országos II osztályú U14-U15-ös, s az országos III osztályú U17és U19-es 

bajnokságokban indított csapatok esetén azok a sportszervezetek 

részesülhetnek a 2019/20-as pályázati időszakban a magasabb támogatási 

kvótában, amelyek a 2017/18. és a 2018/19. évi adott korosztályban, legalább 

ugyanezen szintű bajnokságokban szerepeltek. 

 

4.2.3 Női labdarúgás 

 
1. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatás 

összege korosztály és bajnoki besorolás alapján 
 
 

Kategória U14-U19 

Országos bajnokság 2.000.000 Ft 

 Megyei bajnokság 1.500.000 Ft 

Megyei torna 500.000 Ft 

 

 

2. A bajnokság és torna 3.6. pontban meghatározott definíciója női labdarúgás 

szakág esetén alábbiakkal egészül ki: az MLSZ által szervezett országos verseny 

az abban részt vevő csapatok számától függetlenül bajnokságnak minősíthető. 

 

3. A női labdarúgás fejlesztési programjának részeként, a minőségi utánpótlás-

képzés érdekében a 2019/20-tól megkülönböztetünk Kiemelt Képzési 

Központokat és Elit Képzési Központokat. 

A kiemelt női utánpótlás-képzési központok listáját a szakági vezető, a 

válogatottak szakmai stábját vezető szövetségi kapitány és a Női Bizottság elnöke 

közösen határozza meg. 
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4. A Kiemelt Képzési Központok az U16-os és U19-es bajnokságban résztvevő 

csapataikra csapatonként 6 millió Ft, U14-es bajnokságban résztvevő csapataikra 

pedig csapatonként 3 millió Ft támogatásra pályázhatnak, korosztályonként 

legfeljebb egy csapat esetében. A további utánpótlás csapatok esetében a 

tényleges bajnoki osztály után járó támogatásra jogosultak. 

 

5. Az Elit Képzési Központok az U16-os és U19-es bajnokságban résztvevő 

csapataikra csapatonként 9 millió Ft, U14-es bajnokságban résztvevő 

csapataikra pedig csapatonként 6 millió Ft támogatásra pályázhatnak, 

korosztályonként legfeljebb egy csapat esetében. A további utánpótlás 

csapatok esetében a tényleges bajnoki osztály után járó támogatásra 

jogosultak. 

 

6. Amennyiben a kiemelt női utánpótlás-képzési központ a – Női Bizottság által 

elfogadott - szakmai kritériumokat a támogatási időszak alatt nem teljesíti, a 

következő támogatási időszakban a magasabb kvóta és az alapkvóta közötti 

különbözet levonásra kerül. 

 
7. Az U14 alatti női (leány) korosztályok támogatása a 4.2.5.3. pont szerinti Bozsik 

Egyesületi Program alapján történik. 

 

 

4.2.4 Női és férfi futsal 

 
1. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatás 

összege korosztály és bajnoki besorolás alapján: 
 
 
 

Kategória U17-U20 U11-U15 

Országos bajnokság 2.000.000 Ft - 

Megyei (régiós) bajnokság 1.500.000 Ft 1 000 000 Ft 

Megyei tornasorozat 500.000 Ft 500 000 Ft 

 
 

2. Az országos férfi futsal bajnokságban résztvevő sportszervezetek esetében 

legfeljebb két fiú és egy lány csapat támogatható. 

 

3. Egy sportszervezet egy évadban korosztályonként és nemenként a megyei 

versenyrendszerben kategóriánként legfeljebb egy eseményre pályázhat. 
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4. Az egyes versenyekhez kapcsolódó előírások: 

 
 

Kategória 
benevezett 
csapatok 

min. száma 

benevezett 
klubok 

min. 
száma 

mérkőzések 
min. száma 

/ csapat 

játéknapok 
(események) 
min. száma 

lebonyolítási 
szisztéma 

egy 
mérkőzés 
minimális 
játékideje 

megjegyzés 

Országos 
bajnokság 

Az MLSZ által szervezett országos verseny az abban 
résztvevő csapatok számától függetlenül bajnokságnak 

minősíthető. 

bajnoki 
rendszerű 
(1 nap 1 
meccs) 

fiú U20, U17, 
U18 

leány U17 
2x20 perc 

tiszta játékidő 

 

Megyei 
(régiós) 

bajnokság 

U17-U20 

8 7 14 14 

bajnoki 
rendszerű 
(1 nap 1 
meccs) 

2x20 perc 
tiszta játékidő 

egész éves 
bajnokság 
09. - 06. hó 
közötti idő 

intervallumban, 
heti max. 1 
fordulóval  

Megyei 
(régiós) 

bajnokság 

U11-U15 

8 7 
16 

(rájátszással) 
7- 

bajnoki 
rendszerű 

(1 nap 2 vagy 3 
meccs) 

U11-U13-ig: 
2x15 perc 
futó óra 

U15: 2X20 
perc futó óra 

egész éves 
bajnokság 

09-12., 03- 06. 
hó közötti 

időszakokban 
havi 1-2 

fordulóval, 
hétvégi 

játéknapokkal 

Megyei 
torna-

sorozat 

U11-U20 

4 3 9 3 
tornarendszerű 

(1 nap több 
meccs) 

U11-U13-ig: 
2x15 perc 
futó óra 

U15-U20: 
2X20 perc 

futó óra 

Téli kupa 
december-

március 
U11-U20-ig 

 

 

 

4.2.5 Bozsik Egyesületi Program 
 

 
1. A 2019/20-adban is a Bozsik Egyesületi Program (továbbiakban BEP) működési 

költségeinek támogatása a TAO pályázati rendszeren keresztül valósul meg. 

 
2. A minőségi képzés előmozdítása, valamint a labdarúgó gyermekek létszámának 

növelése érdekében – finanszírozás szempontjából – elkülönítjük a Bozsik 

központokat és a résztvevő egyéb sportszervezeteket. 
 

3. Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatás 

összege korosztály és besorolás alapján csapatonként 
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Sportszervezeti 

szint 
Férfi Bozsik 
központ 

Egyéb sportszervezet 

Korosztály U7-U9 U11-U13 U7-U9 U11-U13 

1. csapat 1 500 000 Ft 1 750 000 Ft 900 000 Ft 800 000 Ft 

2. csapat 1 500 000 Ft 1 750 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 

3. csapat 500 000 Ft 500 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 

4. csapattól - Ft - Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 

 
 

4. A csapatkvótákon túl további támogatás igényelhető 

 Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) és Bozsik Fesztivál 

rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 

 Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 

 Közös Grassroots fesztivál szervezésre (50 ezer Ft/alkalom) 

 Csoportvezetői díjazásra (480 ezer Ft/évad) 

 Bozsik sportszer csomag vásárlására újonnan csoport szintű 
sportszervezetekké váló klubok részére (2 millió Ft/csomag,) 

 
5. A pályázóknak az OTP Bank Bozsik Egyesületi Program eljárás rendjében 

meghatározott pénzügyi és szakmai követelményeket teljesíteniük kell. 

Amennyiben nem teljesítik, az adott korosztály tekintetében a teljes támogatási 

összeg azonnali hatállyal visszafizetendő. 

 

4.2.6 Az utánpótlás-nevelésre vonatkozó egyéb szabályok 
 

 
1. A kérelmező legmagasabb felnőtt bajnoki osztály szerinti besorolásánál a 

sportfejlesztési program benyújtáskor érvényes állapotot kell alapul venni. A 

pályázat értékelése során az esetleges változás alapján a besorolás módosításra 

kerül. 

 

2. Minden sportszervezet csak a saját jogán indított csapatok után pályázhat – 

ide nem értve az Akadémiai minősítéssel rendelkezőket. Együttműködési 

megállapodás kizárólag versenyjogi értelemben értelmezhető. 

 
3. Azonos szakágban indított több csapat esetén – korosztálytól függetlenül – vizsgálni 

kell a csapatok játékosai közötti átfedést. Amennyiben mindkét csapatban játszó 
gyerekek száma eléri az 50 %-ot, a kvóták megállapítása szempontjából ezek a 
játékosok csak egy csapat létszámában vehetők figyelembe. Adott szakágban és adott 
korosztályban egy játékos azonban csak egy csapatban szerepelhet. 

 
4. A Bozsik Egyesületi Program keretében pályázott csapatoknak a támogatás 

jóváhagyásához a meghirdetett eseményeket legalább 75%-ban teljesíteniük kell.  
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4.2.7 Produktivitási bónusz 
 

 
1. A kérelmezőt utánpótlás-nevelési tevékenységének eredményessége alapján 

produktivitási bónusz illeti meg. A produktivitási bónusz számítása az ELN. 196/2017, 
valamint a 197/2017. Elnökségi határozattal elfogadott Produktivitási szabályzat 
alapján történik1. 
 

2. A pályázó a sportfejlesztési program benyújtásakor az MLSZ által közzétett 
produktivitás pontszámokból kiindulva saját számítása alapján állapítja meg, hogy 
milyen összegű produktivitási bónuszra tart igényt. 
 

3. Azon sportszervezetek, amelyek az összeg nagyságából kifolyólag állami 
támogatásra is jogosultak, azok produktivitási bónuszának csak egy részére tudnak 
TAO támogatást igényelni. A forrás további részét az MLSZ támogatási szerződésen 
keresztül folyósítja. 

 

4.3 Üzemeltetés 
 

1. 2019/20-as évadtól újonnan benyújtott programok esetén a jogszabály 
lehetőséget biztosít a sportszervezetek tulajdonában vagy használatában lévő 
sportcélú ingatlanok működési költségeinek támogatására. 

2. Az MLSZ a látvány-csapatsport támogatáson keresztül csak a közvetlen 
(arányos) labdarúgási célú, amatőr sportolók által használt sportcélú 
létesítmények üzemeltetési költségeit támogatja. 

3. Az üzemeltetés támogatása a sportegyesület pályázható működési 
keretösszegének terhére történik. 

4. A sportszervezet által használt ingatlanokra vonatkozó dokumentációt 
(tulajdoni lap, bérleti szerződések, üzemeltetési szerződések stb.) a kérelemhez 
csatolni kell.  

5. Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az számolhatók el, amelyek 
a) már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél 

merültek fel, vagy 
b) újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a 

sportszervezet finanszírozza. 
6. A sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei: az üzembe helyezett sportcélú 

ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei, ideértve különösen a 
személyi jellegű ráfordításokat, az anyagköltségeket, a szerződéses 
szolgáltatások, a távközlés, az energia és a karbantartás költségeit, a bérleti 
díjakat, az adminisztrációval kapcsolatos költségeket, az értékcsökkenési és 
finanszírozási költségek, kivéve amelyeket a sportcélú ingatlanhoz nyújtott 
beruházási támogatásból korábban már fedeztek; 

7. A sportcélú ingatlan üzemeltetési költségének aránya a működési kereten belül 
nem haladhatja meg a 30%-ot, valamint a jogszabály által meghatározott 
működési veszteség 50%-át. 

                                                           
1 1A TAO jóváhagyó határozaton keresztül számított produktivitási pontszám összegét 2019-ben március 31-ig, 2019-től minden év február 28-ig állapítja 

meg az MLSZ, a két lezárt szezon pontszáma (T-2 + T-1), valamint az aktuális szezon (T) december 31-ig elért pontszáma kétszeres szorzatának 

összegeként. 
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4.4 Működési támogatás nyújtásának további feltételei 
 

 
1. Működési támogatás pályázati feltétele, hogy a pályázó sportszervezet elektronikus 

edzésbeosztást készítsen és nyújtson be az U14 és U19 közötti korosztályok 
tekintetében, és azt folyamatosan aktualizálja, valamint ellenőrizhető módon 
végrehajtsa. Változás esetén az edzéstervet az Elektronikus Kérelmi Rendszerben 
kell módosítani. A felnőtt férfi nagypályás NB I-es és NB II-es sportszervezetek 
utánpótláscsapatai az edzésterv benyújtása alól mentesülnek. 

 
2. Ha a pályázó 2018/19-es évadban NB II-es vagy annál alacsonyabb osztályú felnőtt 

férfi nagypályás bajnokságban induló csapatában nem hazai labdarúgó szerepelt, 
utánpótlás-nevelés jogcímen legfeljebb a 4. pont szerinti táblázat szerinti pályázati 
összegre jogosult. Amennyiben az utánpótlás- nevelés feladatait külön sportszervezet 
látja el, úgy utóbbi sportszervezet legfeljebb a 4. pont szerinti táblázatban foglalt 
összegre jogosult, továbbá személyi jellegű jogcímen részére pályázati támogatást 
nem lehet nyújtani. 

 
3. A hazai labdarúgó fogalmát a Labdarúgás Versenyszabályzatának (LVSZ) 4.§. 7. 

bekezdésének c. pontja határozza meg. 
 

4. A legmagasabb megítélhető minimum támogatás összege a felnőtt nagypályás 
futballcsapat besorolás alapján: 

 
 

Sportszervezet 
Előirányzott támogatási 

összeg felső határa (Ft/év) 

NB-s egyesületre jutó támogatási keret 2 500 000 Ft 

Megye I-es egyesületre jutó támogatási keret 1 900 000 Ft 

Megyei II-es egyesületre jutó támogatási keret 1 400 000 Ft 

Megyei II alatti egyesületre jutó támogatási keret 1 000 000 Ft 

 
5. Nem kell a fenti szankciót alkalmazni, amennyiben a játékos magyarországi első 

pályára lépésének időpontjában: 

 magyarországi közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatos hallgatója, vagy 

 egy évnél hosszabb ideje magyarországi bejelentett munkaviszonnyal és 

állandó lakcímmel rendelkezik, vagy 

 legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel 

rendelkezik. 
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4.5 Az utánpótlás-nevelés egyes jogcímei 

 
1. Sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése 

 
Ezen a jogcímen kizárólag az utánpótlás-korú sportolók által az edzésen, 

versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére 

fordított támogatási összeget kell érteni. 

 
Az utánpótlás-nevelés sportfelszerelés, sporteszköz aljogcíme esetén a 

beszerzésekkel elszámolni piaci áron, de legfeljebb az MLSZ által meghatározott 

benchmark árakon lehet. Az amatőr sportszervezet, ha a 2018/19-es pályázati 

időszakban ezen aljogcímen már jóváhagyott támogatással rendelkezik, 

tárgyidőszakban jellemzően csak az igazolt játékosai létszámnövekménye 

részére igényelhet sporteszközt és sportfelszerelést. Amatőr sportszervezet csak 

az Elszámolási Szabályzatban meghatározott sporteszközökre és 

sportfelszerelésekre nyújthat be pályázatot. 

 

A pályázatban az egy csapatban ténylegesen szereplő játékosok számát kell 

figyelembe venni. 

 

2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök, táplálék kiegészítők és gyógyászati 
segédeszközök beszerzése 
 
Sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt 

gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori 

szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és 

gyógyászati segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai 

mérésekre, vizsgálatokra fordított összeg nem haladhatja meg az utánpótlás 

nevelés jogcímen igényelt összeg 10 %-át. 

 

Sportorvosi szolgáltatás nem számolható el. 

 

Amatőr jogállású sportszervezetek részére diagnosztikai eszközök beszerzésére 

utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen nincs lehetőség. 

 

3. Nevezési költségek 

 
A verseny, mérkőzés nevezési költségéhez az amatőr sportszervezetek az MLSZ 

díjcsökkentésen keresztül juthatnak hozzá. Ezért nevezési költségek kizárólag 

nem MLSZ szervezésű verseny esetén pályázható, amely jogcímen belüli aránya 

nem haladhatja meg a 10%-ot. 
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4. Rendezési, felkészítési és képzési költségek 

 
A verseny, mérkőzés biztonságos megrendezésével összefüggő, a mentéssel, a 

sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetők, szövetségi 

ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával kapcsolatos 

költségek. 

 

Az MLSZ vagy valamely szerződéses partnere által szervezett képzésekre, 

valamint egyéb meghatározott képzésekre nem ezen az aljogcímen, hanem a 

képzés jogcímen kell pályázni. 

 

5. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 
 

Ezen a jogcímen a teljes igényelt összeg nem haladhatja meg az utánpótlás-

nevelés jogcímen igényelt összeg 20 %-át (Budapesten és a megyei jogú városok 

esetében 40%-át). 

 

Ezen aljogcímen csak a nem saját üzemeltetésű sportcélú infrastruktúra 

bérleti díja számolható el. 

 
6. Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő 

szállás és étkezés költsége 

 
Az edzőtábor költségeit csak abban az esetben lehet elszámolni, ha azt a 

sportszervezet - legalább 1 hónappal annak megkezdése előtt - az Elektronikus 

Kérelmi Rendszer Edzésterv menüpontjában rögzíti, és tételei megfelelnek az 

Elszámolási Szabályzatban meghatározott kritériumoknak. 

 
7. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 

 
Kizárólag az Elszámolási Szabályzat szerinti összegekre lehet pályázni. 

 

Nem lehet támogatni ezen aljogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos 

labdarúgó részére fizetett juttatást. 

 
Az MLSZ által Akadémiai minősítéssel rendelkező egyesületek igazgatóinak 

(egyesületenként legfeljebb egy fő) legmagasabb támogatható havi bruttó 

juttatása 1.000.000 Ft. 

 
8. Logisztikai költségek 

 
A verseny, mérkőzés megrendezéséhez, edzés, edzőtábor megtartásához 

szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok 

ellátásával összefüggő tehergépjármű bérleti díja. 

 

A jogcím alatt játékosok szállításának költségeit nem lehet elszámolni. 
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4.6 Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

 
1. Ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 

 
A pályázatok értékelése szempontjából ingatlanhoz kapcsolódó beruházás az 

épület, az épületrész az egyéb építmény létrehozására, felújítására irányuló 

tevékenység függetlenül attól, hogy azok saját tulajdonú vagy bérelt földterületen 

valósulnak meg. Ezek közös jellemzője, hogy általában a talajjal való 

egybeépítéssel (alapozással), a talaj természetes állapotának megváltoztatásával 

alkották meg, így a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján 

távolíthatók el, ezáltal azonban eltávolításukat követően eredeti rendeltetésüknek 

megfelelő használatra alkalmatlanná válnak. 

 
A Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 47. § (4) d, pontja értelmében a „bekerülési 

(beszerzési) érték részét képezi (…) a beruházás tervezés, a beruházás 

előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a betanítás) 

díjai, közvetlen költségei.” 

 
A 2015/16 és 2018/19 közötti támogatási időszakban tárgyi eszköz beruházás, 

felújítás jogcímen jóváhagyott sportfejlesztési programmal igen, de lehívott 

támogatással nem rendelkező sportszervezet ezen a jogcímen új pályázatot nem 

nyújthat be. Ez alól kivételt jelentenek a több ütemben megvalósuló beruházások, 

melyeket egyedileg kell elbírálni. 

 
Az MLSZ az Emberi Erőforrások Minisztériumának jóváhagyásával részletes 

benchmark rendszert dolgozott ki, amelyet a honlapján, illetve az Elszámolási 

Szabályzat mellékleteként közzétesz. Ettől eltérni csak érvényes közbeszerzési 

eljárásban vagy igazságügyi szakértő által megállapított árak esetén lehet. 

Figyelembe kell venni az MLSZ egyes sporttelepek ajánlott leterheltségére 

vonatkozó ajánlásait. 

 
Az MLSZ az ingatlan-beruházásra vonatkozó igények értékelése során kiemelt 

figyelmet fordít az Akadémiákkal és a Bozsik központokkal szemben elvárt 

infrastrukturális követelményekre. 
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Az elvárható követelményeket az alábbi táblázat szemlélteti: 

 

U7-U19 Akadémia Bozsik központ 

 
 
 
Nagyméretű füves pálya 

(100-105x64- 68m) 

2017-2018-tól 

3 db 

(melyből egy 

villanyvilágításos) 
 

2019-2020-tól 

4 db 

(melyből egy 

villanyvilágításos) 

2017-2018-tól 

2 db 

(melyből egy 

villanyvilágításos) 

 
2019-2020-tól 

3 db 

(melyből egy 

villanyvilágításos) 

 
 
Nagyméretű műfüves 

pálya (100-105x64- 68m) 

2017-2018-tól 

1 db nagyméretű 

villanyvilágításos 

 
2019-2020-tól 

2 db nagyméretű 

villanyvilágításos 

 
 

1 db nagyméretű 

villanyvilágításos 

Fedett játéktér 1 db 1 db 

Öltözők (csapat) 6 db 4 db 

Egyéb öltözők 
1 db edzői, 

2 db játékvezetői 

1 db edzői, 

2 db játékvezetői 

 

 
Egyéb helyiségek 

 konditerem 

 rehabilitációs 

helyiség 

 orvosi szoba 

 szociális helyiség 

 iroda 

 konditerem 

 rehabilitációs 

helyiség 

 orvosi szoba 

 iroda 

 

Az MLSZ kizárólag Magyarország területén megvalósuló beruházásokat támogat. 

 
Az MLSZ Elnöksége által meghatározott keretszámok figyelembevételével a tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás jogcímen benyújtott támogatási igények 

kérelmezőnkénti felosztásáról az MLSZ Infrastruktúra Igazgatósága és az MLSZ 

megyei igazgatósága tesz javaslatot. 
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A 100 millió forintot meghaladó beruházási igény esetén a sportági teljes kereten 

belül a pályázat értékelése során előnyben részesül az a pályázat, amelyhez 

gazdasági társaság által kiállított támogatási szándéknyilatkozatot csatoltak. 

 
Azok a korábbi években jóváhagyott beruházások, amelyekhez kapcsolódóan a 

Kérelmező lehívott támogatással rendelkezik, a 2019/20-ra eső ütemének 

jóváhagyása az értékelés során elsőbbséget élvez. 

 
Azon sportszervezet, amelyik még rendelkezik a 2019/20. évi sportfejlesztési 

program benyújtásakor be nem fejezett 2016/17. évadról vagy korábbról 

áthúzódó beruházással, e jogcímen nem pályázhat. 

 
Minden ingatlanhoz kapcsolódó beruházásnak meg kell felelni az MLSZ 

Infrastruktúra és Biztonsági Szabályzatának. 

 
Nem preferált ingatlan-beruházások: 

 ingatlan vásárlás; 

 nem közvetlen labdarúgás célú sportpályák építése, felújítása; 

 szálláshelyek építése, felújítása (ide nem értve az Akadémiákat); 

 kültéri kondicionáló park építése; 

 légtartásos sátor. 

 
A pályázók érdekeinek védelmében, ha a sportszervezet a beruházást, felújítást 

nem saját tulajdonú ingatlanon valósítja meg, az ingatlan beruházáshoz minden 

esetben tulajdonosi hozzájárulás, valamint ingatlan hasznosítási tervezet 

szükséges. 

 
A Kérelmező a tárgyi eszköz beruházás, felújítás (ingatlan) jogcímet érintő 

hiánypótló határozatban foglaltak részletes műszaki értékelését az Elektronikus 

Kérelmi Felületen éri el. 

 
Az MLSZ Infrastruktúra Szabályzatában foglalt követelmények teljesítése 

érdekében megvalósított ingatlan beruházások esetében az MLSZ Infrastruktúra 

Igazgatóságának munkatársai igény esetén előzetes megbeszélés alapján a 

konzultáció lehetőségét biztosítják a Kérelmezők részére. 

 
A felnőtt és az utánpótlás csapat öltözőjének külön-külön legalább 20 nm 

alapterületűnek kell lennie. Minden létesítményben ki kell alakítani legalább két 

önálló öltözőt, valamint ezekhez kapcsolódó önálló zuhanyzó és önálló WC 

helyiséget. 

 

A megfelelő tisztálkodás biztosítása érdekében valamennyi önálló öltözőhöz 

legalább három állásos zuhanyzó helyiség, valamint két angol WC és egy piszoár 

tervezése szükséges. 

 

A pályavilágításának legalább 350 lux teljesítményűnek kell lennie. 
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2. Nem ingatlanok 
 

A nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszközök – ide nem értve a buszokat - 

a működési keret 20%-ig igényelhetők.  

 

Személyszállítási eszközök jóváhagyására – megyénként átlagosan 5 db – a 

Megyei Igazgatók tesznek javaslatot. 

 

A jogszabályban előírt tájékoztatási célt szolgáló saját honlap készítésére és 

fejlesztésére együttesen legfeljebb 150.000 forint hagyható jóvá. 

 

A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez kapcsolódó sportfelszerelés, 

sporteszköz, egyéb berendezések beszerzése kapcsán központi benchmark 

árlista került bevezetésre. Az Elszámolási Szabályzat tartalmazza a 

meghatározott eszközök, felszerelések, berendezések pályázható legmagasabb 

beszerzési árait. Az amatőr sportszervezet, ha az előző időszakban ezen a 

jogcímen már kapott támogatást, tárgyidőszakban jellemzően csak az igazolt 

játékosainak létszámnövekményére igényelhet újra sportfelszerelést, 

sporteszközt. Amatőr sportszervezetek csak a benchmark listában részükre 

megjelölt sportszerekre és sporteszközökre igényelhetnek támogatást. 

 
Diagnosztikai és mérő eszközök, kondicionáló gépek vásárlására kizárólag NB I 

és NB II férfi felnőtt nagypályás csapat részére, vagy Akadémia részére kérhető 

támogatás. Az értékelés során figyelembe kell venni a korábbi évek beszerzéseit 

és a meglévő eszközök állományát is. 

 
Kizárólag új autóbuszok vásárlása támogatott (az alábbi táblázatban 

meghatározott évek a 2012/13-as évadtól kezdődnek): 
 
 

 
Sportszervezet 

Nagybusz 

(9 fősnél 

nagyobb) 

Kisbusz 

(9 fős) 

NB I (felnőtt, férfi és női nagypályás) 10 évente 1 db 7 évente 1 db 

NB II (felnőtt, férfi nagypályás) 10 évente 1 db 7 évente 1 db 

Akadémia 10 évente 1 db 7 évente 3 db 

Bozsik központ - 7 évente 3 db 

Egyéb amatőr - 7 évente 2 db 

 

Kis és nagybusz kizárólag márkakereskedőtől szerezhető be. 
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Az 500.000 Ft egyedi bekerülési érték alatti projektelem beszerzéséhez 

árajánlatot, legalább 500.000 Ft egyedi bekerülési értékű projektelem 

beszerzéséhez pedig árajánlatot és a típus részletes megjelölésével műszaki 

leírást kell mellékelni. 

 
Sporteszköz, sportfelszerelés kategóriában kizárólag felnőtt csapat részére 

lehet sporteszközöket. sportfelszereléseket beszerezni. Utánpótlás csapat 

részére sporteszköz, sportfelszerelés az utánpótlás-nevelés ráfordításai 

jogcímen igényelhető. 

 
Amatőr felnőtt bajnokságban szereplő, utánpótlás csapatot a 2018/19-es 

bajnoki évadban nem versenyeztető kérelmező tárgyi eszköz jogcím nem 

ingatlan kategóriában kizárólag labda, futballcipő, sportszár, edzőnadrág, 

edzőmez, mérkőzésnadrág, mérkőzésmez és sporttáska beszerzésére 

nyújthat be támogatási igényt az igazolt játékosok számának 

figyelembevételével. 

 
Az amatőr sportszervezetek fejlesztési igényeinek jóváhagyása a megyei 

igazgatóságok véleményének figyelembevételével történik. 

 
 

4.7 Képzések támogatása 
 

E jogcímen kizárólag az MLSZ által közzétett, az MLSZ vagy valamely 

szerződéses partnere által szervezett képzésekre, valamint egyéb 

meghatározott képzésekre lehet pályázni. 
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5. Egyéb rendelkezések 
 

1. Az Elszámolási Szabályzatban meghatározott benchmark áraktól és az 

utánpótlás kvóták által meghatározott legmagasabb működési keretösszegtől 

már a kérelem benyújtása során sem lehet eltérni, azt az Elektronikus Kérelmi 

Rendszer nem teszi lehetővé. 

 
2. Kérelmező a sportfejlesztési program mellékletei közé benyújtandó 

dokumentumok feltöltése során köteles a mellékelni kívánt dokumentum fájlokat 

oly módon elnevezni, hogy az utaljon a feltöltött dokumentum tartalmára 

(például: minta_se_nav0.pdf). A több oldalas dokumentumokat egy fájlban, az 

oldalak sorrendjének figyelembevételével kell feltölteni. 

 
3. A benyújtott sportfejlesztési programok elbírálásának szabályait az MLSZ 

Elnöksége által elfogadott 2019/20. évi sportfejlesztési programok 

értékelésének alapelvei képezik, az MLSZ Központi Hivatala saját 

hatáskörében ettől eltérő szempontokat nem vehet figyelembe. 

 
4. Az MLSZ a pályázatok értékelése során a pályázatok megvalósításához 

szükséges önerő meglétét ellenőrizheti. 

 
5. Minden pályázatot egyedileg kell értékelni. Az MLSZ a pályázatok értékelése 

során a pályázó sportteljesítménye, anyagi helyzete, megvalósult korábbi 

sportcélú fejlesztési programjai, előző évek pályázatainak elszámolása, 

valamint egyéb regionális sportcélú beruházások megvalósulására tekintettel 

dönthet úgy, hogy a pályázat egyes elemeit vagy a pályázat egészét nem 

támogatja. 

 

 
 


