
          

 

1 

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) látvány-csapatsport 
támogatási rendszerének 2019/2020-as támogatási időszakára vonatkozó 
 

értékelési elvei és benchmarkja 
 
Az MKSZ a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MKSZ-hez 
benyújtott, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programok értékelése során alkalmazandó értékelési elveket és a becsült piaci 
értékeket (a továbbiakban: Benchmark), a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.), a látvány-csapatsport 
támogatások szabályozásairól szóló 107/2011. (VI.30.) számú kormányrendelet 
(továbbiakban: Rendelet), a sportpolitikáért felelős miniszter által meghatározott 
központi benchmark-rendszer, valamint az MKSZ Elnökségének 3/2019. (I.08) 
határozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg1: 
 

I. Jogszabályi háttér 
 
A Rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján, a jogszabályban meghatározott támogatási 
jogcímekre benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban, 
a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt a támogatási igények 
jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló 
kérelemben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a 
sportpolitikáért felelős miniszter által az egyes jogcímeken nyújtható támogatási 
tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a 
továbbiakban: benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A 
Benchmark-rendszert és követelményeit a szakszövetség ügyintéző-képviselő 
szerve által, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója alapján, a sportpolitikáért 
felelős miniszter határozza meg, és azt a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra 
hozza.  

I. A Sportági keretösszeg 
 

A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és 
támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági 
keretösszegére (a továbbiakban: sportági keretösszeg) is figyelemmel dönt a 
sportfejlesztési program jóváhagyásáról (módosításáról, hosszabbításáról, illetve 
az igazolások kiállításáról). A szakszövetség meghatározza és érvényesíti a 
sportfejlesztési programok jóváhagyása során a sportági keretösszegre 
figyelemmel szükséges értékelési elveket.  

                                                        
1 Az e dokumentumban meghatározott elvektől az MKSZ különösen indokolt esetben eltérhet. 
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A Kormány által a kézilabda sportág tekintetében meghatározott 2019. évi 
sportági keretösszeg (2019. évben kiállítható támogatási igazolások, valamint 
igazolások, ideértve valamennyi folyamatban lévő sportfejlesztési program 
kapcsán lehívható támogatást is) működési célú  támogatások tekintetében, 20 
milliárd forint míg építési beruházások megvalósítását szolgáló támogatások 
tekintetében 7,9 milliárd forint.      
 

II. Általános információk 
 
A 2019/2020-as támogatási időszakban a sportszervezetekkel való kapcsolattartás 
kizárólag az MKSZ által rendelkezésre bocsátott Elektronikus Kérelmi Rendszeren 
(a továbbiakban: EKR) keresztül történik. 
 
A látvány-csapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet, a tervezett 
támogatással érintett sportfejlesztési programját, annak tervezett megvalósítását 
megelőzően a tárgyév március 1. és április 30. közötti időszakban nyújthatja be 
elbírálásra a jóváhagyást végző szervezet részére. 
 
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának 
jogvesztő határideje – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 52. § (4) bekezdése alapján – 2019. április 30. 24:00 óra. Felhívjuk a 
figyelmüket, hogy a fenti határidőt követően a kérelmek benyújtására és 
befogadására nincs mód. 
 
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra is, hogy a sportfejlesztési program 
szétválasztására nincs lehetőség, a 2019/2020-as támogatási időszakban 
ugyanazon sportszervezet csak egy kérelmet adhat be az MKSZ-hez. 
 

A benchmarkban szereplő tételek minden esetben bruttóban kerülnek 
meghatározásra! 

 
1. A Rendelet 4. & (6) bekezdése szerint, sportfejlesztési program 

jóváhagyása iránti kérelmet a jóváhagyást végző szervezet a sportági 
keretösszegre figyelemmel elutasíthatja. 

2. A Rendelet 5. § (1a) bekezdésére tekintettel az igazolási és támogatási 
igazolási kérelmek teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel 
megtagadható. A jóváhagyást végző szervezet a kérelmet arányosan 
csökkentett összegekkel is jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre 
figyelemmel szükséges. 
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3. A Rendelet szerinti sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló 
kérelmet első alkalommal benyújtó sportszervezetek részére az első 
támogatási időszakban maximálisan 6 millió forint támogatási összeg 
(önerő nélkül) hagyható jóvá. A jogutódlásban, szétválásban, kiválásban 
érintett sportszervezetek kérelmei nem tartoznak ezen pont hatálya alá, 
ezen sportszervezetek kérelmei egyedileg kerülnek elbírálásra. 

4. A 2019/2020. évi versenykiírásban meghatározott korosztályokra 
tekintettel az értékelési elvek két kategóriát – 13 éves kor alatti (U8-U13) 
és 13 éves kor feletti (U14, U15, serdülő, ifjúsági) – alakít ki. Ezen két 
kategória alapján kerülnek megkülönböztetésre és meghatározásra a 
sportfelszerelésekre költhető maximális bruttó értékek, valamint 
sportszakemberek (csak az edzők) számára kifizethető bérköltségek, 
melyeket az értékelési elvek végén található táblázatok tartalmaznak. 

5. Az MKSZ a sportfejlesztési programok elbírálására irányuló kérelmek 
jóváhagyása során, az MKSZ Back Office rendszerében, a kérelmek 
benyújtásakor futó támogatási időszakban – 2019. április 30-ig – 
szereplő, igazolt utánpótlás-korú játékos létszámot tekinti irányadónak. A 
létszámot a sportszervezetek a sportfejlesztési program szerkesztése 
közben és a benyújtásakor, az EKR-ben tudják frissíteni. A sporttörvény 
szerinti indulási jog átadása esetén a jelen pontban írtak egyedileg 
kerülnek meghatározásra. 

6. Alapelvként érvényesítendő, hogy az utánpótlás korosztályban szereplő 
sportolók esetében a zöldkártya megállapodások sem a kérelmek 
jóváhagyásakor, sem a támogatások elszámolásakor nem kerülnek 
figyelembevételre. 

7. Csak olyan sportolók után igényelhető támogatás a sportszervezetek 
részéről, akik a versenykiírásban meghatározott, bajnokságban induláshoz 
szükséges minimális létszámot elérnek az adott korosztályban (pl. 3+1 fő 
U11-es korosztályú játékosra nem ítélhető meg támogatás). 

8. Az MKSZ csak azon sportszervezetek utánpótlás-nevelési feladatok ellátása 
jogcímre benyújtott kérelem szerinti fejlesztést támogatja, amelyek 
esetében az adott sportszervezetek a korosztályos bajnokságokban, 
valamint a Nemzeti Bajnokság I/B. osztályában csak és kizárólag hazai 
nevelésű játékosokat foglalkoztatnak, feltéve, hogy a jóváhagyáshoz 
szükséges jogszabályi feltételeknek és a jelen dokumentum szerinti 
szakmai prioritásoknak megfelelnek. 
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Nem kell a fentieket alkalmazni, amennyiben a nem hazai nevelésű játékos: 
a) Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali 

tagozatának hallgatója, vagy 
b) állampolgársági kérelmet nyújtott be. 

 
A nem hazai nevelésű játékosok fentiekben meghatározott szerepeltetése esetén 
utólag, az ellenőrzés során, továbbá a következő támogatási év(ek)ben 
jóváhagyásra kerülő sportfejlesztési programokban kerülnek korrigálásra (első 
alkalommal a 2018/2019-es támogatási időszak során). 
 

9. A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 15. §-
ban meghatározott sportszervezet esetében a kérelem jóváhagyásának 
feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
működéséhez szükséges szabályzatokat benyújtsa: 

a) számviteli politika (a számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § (5) 
bekezdése alapján); 

b) értékelési szabályzat (a számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § (5) 
bekezdése alapján); 

c) számlarend, számlatükör (a számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § 
(5) bekezdése alapján); 

d) leltározási, selejtezési szabályzat (a számvitelről 2000. évi C. 
törvény 14. § (5) bekezdés); 

e) pénzkezelési szabályzat (a számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § (5) 
bekezdése alapján); 

f) bizonylati rend (a számvitelről 2000. évi C. törvény 14. § (5) 
bekezdése alapján); 

g) adatkezelési szabályzat és a hozzá tartozó tájékoztatók (a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) GDPR); 

h) adatkezelési szabályzat a munkavállalók adatvédelme érdekében; a 
munkavállalók ellenőrzésével kapcsolatos adatkezelést érintő 
szabályzat, elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazása esetén 
kamera szabályzat (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény 10. § (2) bekezdése alapján); 

i) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat (azokra 
vonatkozóan, akik számára ezt a jogszabály kötelezőként írja elő a 
2000. évi C. Törvény 14. § (6)-(7) bekezdés alapján). 
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10. A Nemzeti Bajnokság I. osztályában résztvevő klubok utánpótlás csapatai 
(akkor is, ha külön jogi személlyel rendelkező sportszervezetről van szó) az 
NBI-es kategóriába esnek. A kapcsolatot érvényes szerződéssel szükséges 
igazolni, amely szerződésnek pontosan tartalmaznia kell a két fél által 
ellátott feladatokat és költségnemeket. Más bajnoki osztályban szereplő 
sportszervezetek esetében az adott sportszervezet bajnoki besorolása 
kerül figyelembe vételre. 

11. Nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a 
sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt Tao 
elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított 
meg és a támogatott szervezet azt nem teljesítette.  

12. A sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. 
tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a sportszervezet a korábbi 
támogatási időszakra vonatkozó lezárt Tao elszámolásával összefüggésben 
az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének 
nem tett eleget.  

 
III. Személyi jellegű ráfordítások/utánpótlás-nevelés támogatása jogcímen 

belüli sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 
 
A személyi jellegű ráfordítások, valamint az utánpótlás-nevelés támogatása 
jogcímen belüli sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai jogcímen a 
sportszakemberek díjazásai, a juttatások legmagasabb elszámolható 
(támogatható) mértékét az MKSZ a végzettség, a foglalkoztatott korosztály és a 
bajnoki besorolástól függően állapítja meg. A fizetési sapkát tartalmazó táblázatot 
az értékelési elvek 1. számú melléklete tartalmazza. 
 
Személyi jellegű ráfordítások és utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 
jogcímeken egyaránt (a továbbiakban: személyi jellegű ráfordítások) csak és 
kizárólag a bruttó bér és járulékai igényelhetők és számolhatók el, egyéb 
juttatások nem (pl.: kiküldetési rendelvény, étkezési hozzájárulás stb.). 
 
A fizetési sapkában feltüntetett összegek bruttó értékek, melyek napi 8 órás 
foglalkoztatás mellett értendők. A napi 8 órás foglalkoztatás mind a 
munkaszerződéseknél, mind a polgárjogi megbízásoknál irányadó. Felhívjuk a 
figyelmüket, amennyiben a sportszakember több olyan munkáltatóval létesít 
jogviszonyt, amelyek Tao támogatás keretében kívánják elszámolni az utána 
keletkező költségeket, akkor ez az óraszám felosztásra kerül a munkáltatók között. 
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A Nemzeti Bajnokság I és I/B. osztályaiban a 2019/2020-as támogatási időszakban 
a játékengedéllyel rendelkező sportolók részére edzői munkabér csak abban az 
esetben számolható el, amennyiben bizonyíthatóan a 2018/2019-es bajnoki 
szezonban edzői tevékenységet folytatott és ezen tevékenységének mértéke eléri 
a korosztályos képzéseben elvárt minimum, megtartott edzésszámot valamint 
érvényes licenccel rendelkezik. A fentiekben leírtak mellett nem támogatható e 
jogcímeken – semmilyen más munkakörben – játékengedéllyel rendelkező 
játékos részére kifizetett juttatás. 
A funkcionális edzők (erőnléti edzők és kapusedzők) edzésszámának ellenőrzése 
minden esetben egyedileg történik. 
 

Korosztály Edzésszám 

U8 45-50 edzés / évad 

U9-U10 85-95 edzés / évad 

U11-U12 125-140 edzés / évad 

U13-as korosztály és felette minimum 150 edzés /évad 

 
1. Utánpótlás igazgatói és szakmai igazgatói munkakör 

 
Utánpótlás igazgatói és szakmai igazgatói munkakörökre egyszerre, csak az NBI-s, 
és az NBI/B-s csapatok nyújthatnak be kérelmet úgy, hogy minimum 120 fő 
utánpótlás korú sportolóval rendelkeznek, továbbá a szakmai igazgató ebben az 
esetben csak a személyi jellegű ráfordítások jogcím keretében (50-50%-os 
támogatási intenzitás mellett) támogatható. Csak olyan személyt lehet utánpótlás 
igazgatói és utánpótlás igazgató-helyettesi munkakörben alkalmazni, aki 
legalább B licensz-szel rendelkezik.  
 
A szakmai igazgató és szakmai igazgató-helyettes esetében főszabály szerint csak 
olyan személy alkalmazása lehetséges, aki legalább B licensz-szel rendelkezik, vagy 
legalább 200 mérkőzésen pályára lépett a Nemzeti Bajnokság I. osztályában, vagy 
a magyar felnőtt teremválogatottnak minimum 50-szer volt a tagja. Ez a 
kivételszabály azon sportszakemberek esetében nem érvényesíthető, akik a B 
licensz megszerzéséhez szükséges képzésüket a 2017/2018 vagy azt megelőző 
támogatási időszakokban kezdték meg, továbbá azok esetében sem 
érvényesíthető, akik 2017/2018 vagy azt megelőző támogatási időszakban a 
képzést nem kezdték meg, de bérkifizetése jóváhagyásra került. 
 
A többi bajnoki osztályban szereplő csapatok esetében csak egy utánpótlás 
igazgató alkalmazása támogatható, azzal a megkötéssel, hogy az adott 
sportszervezet rendelkezik 120 fő utánpótlás korú játékossal. 
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240 fő utánpótlás korú játékos esetében lehetőség van maximum egy utánpótlás 
igazgató-helyettes, továbbá maximum egy szakmai igazgató-helyettes 
alkalmazására az 1. számú mellékletben található táblázatban meghatározott 
bajnoki besorolások szerint, azzal a megkötéssel, hogy utóbbi munkakör csak 
személyi jellegű ráfordítások jogcímen támogatható, továbbá a végzettségre 
vonatkozó követelménye megegyezik a szakmai-, és utánpótlás igazgatók 
végzettségi követelményeivel. 
 

2. Edzői licenszek 
 
Az edzői licensz vonatkozásában a kérelem benyújtásakor elfogadhatók a 
2018/2019-es támogatási időszakra kiváltott igazolványok. Amennyiben a 
2019/2020-as támogatási időszakra a programban jóváhagyott edző a licensz 
kiváltó és megállapító képzésen nem vesz részt, és igazolványát nem váltja ki, 
illetve nem újítja meg a következő bajnoki időszakra (2019/2020) ezen körülmény 
miatt, az adott személy bérkifizetése a támogatás felhasználásának ellenőrzésekor 
nem lesz elfogadható. 
 
Azon edzők, akik nem rendelkeznek 2018/2019-es bajnoki időszakra vonatkozó 
licensz-szel, kötelesek csatolni a képesítésüket igazoló dokumentumokat, amelyek 
alapján az MKSZ Nemzetközi Edzőképző Központja megállapítja a megszerezhető 
licensz kategóriát. 
 
Az MKSZ Elnöksége a 132/2016. (XI.02.) számú határozatában foglaltak 
megvalósítása érdekében, a Nemzetközi Edzőképző Központ 2017. január 6-án kelt 
levele alapján a 2017. január 1-től az OKJ 52896201, az 528130100105202, illetve 
az 5481302 számú sportedző és OKJ 33896201, az 528130101003301, illetve a 
3181301 számú sportoktatói végzettséget kézilabda edzői működési engedély 
(továbbiakban licensz) kiadásának feltételeként nem fogadható el. 
 
Egy edző legfeljebb két sportszervezetnél alkalmazható azzal a megkötéssel, 
hogy maximum két korosztállyal foglalkozhat összesen (Példa 1: „A” 
sportszervezetnél 2 korosztállyal, „B” sportszervezetnél 0 korosztállyal; Példa 2: 
„A” sportszervezetnél 1 korosztály, „B” sportszervezetnél 1 korosztállyal). 
Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket a Back Office rendszer 32-es programhoz 
való megfeleléshez. 
 
A „D” licenszes edzők vonatkozásában két kategória kerül megkülönböztetésre a 
Benchmarkban feltüntetetteknek megfelelően. 
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Az utánpótlás-nevelés jogcímen kérelmezhető és jóváhagyható edzők száma 
minden esetben a megelőző támogatási időszakban, utánpótlás korosztályokban 
versenyeztetett csapatok számára tekintettel kerül meghatározásra.  
 

3. Funkcionális edző 
 
A fizetési sapkában meghatározásra kerül a funkcionális edző (kapusedző és 
erőnléti edző) kategória. 
 

a) A kapusedző esetében szükséges az MKSZ által szervezett továbbképzés 
teljesítése. A továbbképzés bemeneti követelménye az MKSZ Nemzetközi 
Edzőképző Központja által elfogadott képesítés/végzettség, továbbá az 
adott évben kiváltott licensz. A kapusedző képzés lebonyolításának 
módjáról az MKSZ tájékoztatja az érintetteket. Felhívjuk a sportszervezetek 
figyelmét, hogy egy kapusedző legfeljebb két sportszervezetnél 
alkalmazható (az edzőknél alkalmazott korosztályos megkötés alól kivételt 
képeznek). 

b) Az erőnléti edző esetében szükséges az MKSZ által szervezett 
továbbképzés teljesítése. A továbbképzés bemeneti követelménye az 
MKSZ Nemzetközi Edzőképző Központja által elfogadott 
képesítés/végzettség, vagy felsőoktatási intézményben szerzett edzői 
diploma (BSC és/vagy MSC), vagy testnevelő tanári diploma. Az erőnléti 
edzői képzés lebonyolításának módjáról az MKSZ tájékoztatja az 
érintetteket. Egy erőnléti edző legfeljebb két sportszervezetnél 
alkalmazható (az edzőknél alkalmazott korosztályos megkötés alól kivételt 
képeznek). 

c) A kapusedzők és erőnléti edzők személyi jellegű ráfordításainak igényéhez 
(bér) csatolni szükséges az érintett kapusedző, vagy erőnléti edző által 
aláírt nyilatkozatot a tanfolyam elvégzésének vonatkozásában. A 
tanfolyam elvégzését igazoló dokumentumot a 2019/2020-as támogatási 
időszak elszámolásának benyújtásakor csatolni szükséges. Amennyiben a 
továbbképzésen nem szerez bizonyítványt, úgy abban az esetben 
bérkifizetése nem lesz elszámolható a Tao terhére. 

d) A külföldön szerzett diplomák vonatkozásában az MKSZ Nemzetközi 
Edzőképző Központja minden esetben egyedileg dönt. 
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4. Technikai vezető 
 
A technikai vezetők esetében a felnőtt csapat mellett egy fő, az ifjúsági csapatok 
mellett további egy fő, valamint minimum három csapatonként maximum további 
egy fő személyi jellegű ráfordítása támogatható. 
 
A kérelemben technikai vezetőként csak olyan személy hagyható jóvá, aki az MKSZ 
Back Office rendszerében az adott sportszervezetnél technikai vezetőként van 
regisztrálva. 
 
Az utánpótlás-nevelés jogcímen kérelmezhető és jóváhagyható technikai vezetők 
száma minden esetben a megelőző támogatási időszakban, utánpótlás 
korosztályokban versenyeztetett csapatok számára tekintettel kerül 
meghatározásra.  
 

5. Sportegészségügyi munkatársak (masszőr, gyúró, pszichológus, 
fizioterapeuta, csapatorvos, gyógytornász) 
 

a) A Nemzeti Bajnokság I. és I/B. osztályában kötelező csapatorvos 
alkalmazása. Felhívjuk minden sportszervezet figyelmét arra, hogy a 
2019/2020-as támogatási időszaktól kezdődően csapatorvosi feladatokat 
sportszakorvos, ortopéd-traumatológus, sebész, vagy belgyógyász 
szakorvos láthatja el. További követelmény, hogy 2022. január 1-jétől csak 
és kizárólag olyan csapatorvos számolható el a látvány-csapatsportok 
támogatási rendszer keretében, aki sportorvosi szakvizsgával 
rendelkeznek. 

b) Az ortopéd-traumatológus, a sebész és a belgyógyász szakorvosok 
esetében csak és kizárólag olyan csapatorvosok elszámolására van 
lehetőség, akik az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI) által 
szervezett sportorvosi tanfolyamot elvégezte. A csapatorvosok személyi 
jellegű ráfordításának igényéhez (bér) csatolni szükséges az érintett 
csapatorvos által aláírt nyilatkozatot, hogy a tanfolyam elvégzését vállalja 
(amennyiben még nem végezte el), továbbá a tanfolyam elvégzését igazoló 
dokumentumot a 2019/2020-as támogatási időszak elszámolásának 
benyújtásakor szintén csatolni szükséges. 

c) A Nemzeti Bajnokság I. és I/B. osztályában 
sportmasszőr/sportfizioterapeuta, valamint gyógytornász alkalmazása a 
2017/2018-as bajnoki szezontól kezdődően kötelező. 

d) A Nemzeti Bajnokság I. és I/B. osztályában 50 fő 14 év feletti utánpótlás 
korú sportoló esetében kötelező sportegészségügyi munkatárs 
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(fizioterapeuta, gyógytornász) alkalmazása heti minimum 10 órában. 14 
éves kor alatti sportolók esetében a fentiekben megfogalmazott szakmai 
követelmények ajánlottak és igényelhetők. 

e) A Nemzeti Bajnokság I. és I/B. osztálya alatt szereplő sportszervezetek 
esetében az a)-d) pontokban megfogalmazott sportegészségügyi szabályok 
ajánlottak, de nem kötelező érvényűek.  

 
IV. Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím 

 
A 2017/2018-as támogatási időszaktól kezdődően minden sportszervezettel 
szembeni elvárás, hogy az MKSZ által szervezett kiválasztó programban részt 
vegyen, és biztosítson lehetőséget a játékos részvételére. Ennek megsértése 
esetén a versenykiírásban szereplő fegyelmi szankcióban részesül, továbbá a 
2019/2020-as támogatási időszakban elbírálásra kerülő sportfejlesztési 
programok utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím keretében az előző 
támogatási időszakban jóváhagyott támogatás összegének maximum 60 %-ában 
részesülhet.  
 
Továbbá minden sportszervezet köteles a 2017/2018-as támogatási időszaktól 
kezdődően az MKSZ által meghatározott korosztályos képzési rendszer szerint 
végezni a szakmai munkáját, melynek tapasztalatai a 2019/2020-as támogatási 
időszak bírálata során figyelembevételre kerülnek. A kiválasztások során mind az 
érintett játékosok, mind pedig az érintett sportszakemberek részvétele kötelező. 
 
Ezen kívül minden sportszervezettel szembeni további követelmény, hogy a 
szakmai munkát az elvártak szerint dokumentálják, és vessék alá magukat az MKSZ 
szakfelügyelői ellenőrzésének. Az MKSZ csak azon sportszervezetek utánpótlás-
nevelési feladatok ellátása jogcímre benyújtott kérelem szerinti fejlesztését 
támogatja, amelyek esetében az adott sportszervezetek a fentiekben 
megfogalmazott szakmai elvárásoknak megfelelnek. 
 
A szakmai elvárások elmaradása esetén utólag, a következő támogatási év(ek)ben 
kerülnek korrigálásra a jóváhagyásra kerülő sportfejlesztési programok (első 
alkalommal a 2018/2019-es támogatási időszak során). 
 

1. Bírálati szempontok 
 
Az utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek működési költségeinek 
támogatása a 2018/2019-es bajnoki korosztályokra tekintettel kerül 
meghatározásra. Az U14-es és a felette lévő korosztályok esetében a 
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versenyeztetett utánpótlás csapatok (lásd.: Táblázat a csapatkvótákról a 2018/19-
as bajnoki besorolás alapján táblázat) alapján, az U13-es és az alatta lévő 
korosztályok vonatkozásában pedig az igazolt sportolói létszám (lásd.: Táblázat a 
fejkvótákról a 2018/19-es bajnoki besorolás alapján táblázat) alapján kerül 
meghatározásra a támogatás mértéke. A működési költségek támogatásának 
alapvetően nem célja a sportszervezet összkiadásának biztosítása, ösztönözve 
ezáltal az önerőn kívüli további külső források bevonását. 
 
Az elvi támogatás mértéke legfeljebb az ezen csapatkvóták és fejkvóták alapján 
számolt összeg lehet, ugyanakkor a korábbi támogatási időszakokból eredő 
korrekció módosíthatja a jóváhagyható támogatás mértékét az alábbiak szerint: 

a) igazolt és versenyeztetett játékosok létszáma közötti különbség; 
b) „A” és „B” licenszszel rendelkező edzők száma a sportszervezetnél (csak a 

8 órában foglalkoztatott edzők esetén); 
c) külföldi felnőtt játékosok száma (a versenykiírásban meghatározottakra 

tekintettel); 
d) külföldi versenyengedéllyel rendelkező utánpótlás korú játékosok száma; 
e) „Tehetség bónusz” (serdülő és ifjúsági válogatott játékosok, valamint az 

MKSZ serdülő kiválasztóján részt vevő gyerekek után); 
f) nevelőegyesület;  
g) az Elitprogramban való részvétel; 
h) az utánpótlás korú játékosok NBI-ben történő szerepeltetése;  
i) a játékosok el nem engedése a kiválasztókra; 
j) ki nem állás; 
k) visszalépés; 
l) szakfelügyelői értékelések. 

 
Az egyes csapatokra eső támogatás meghatározásakor a következő táblázatok 
szerinti csapatkvótákat és fejkvótákat kell figyelembe venni.  
A táblázat értelmében, a bajnokságban résztvevő csapatok esetében az 
utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások 
fajlagos legmagasabb összege a jövőben nem csak a játékosok száma alapján kerül 
megállapításra, hanem korosztályos bontásban, a versenyeztetett csapatok 
alapján is.  Az MKSZ a Tao értékelés során, a versenykiírástól eltérően, az U14-as 
korosztálytól és attól felfelé minden bajnoki osztályban csapatonként maximum 
20 fő utánpótlás korú játékost vesz figyelembe. 
 
A 2020/2021-es támogatási időszaktól kezdődően az utánpótlás-nevelés jogcímen 
jóváhagyható támogatás mértékének meghatározásakor figyelembevételre kerül, 
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a sportszervezet felmenő rendszerben (osztályba sorolás) versenyző korosztályos 
csapatai által nyújtott eredményesség. 
 
Minden versenyeztetett utánpótlás csapathoz a szakmai elvárásoknak 
megfelelően edzőt kell rendelni. 
 

Táblázat a csapatkvótákról a 2018/19-as bajnoki besorolás alapján 
 

Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos 
legmagasabb összege korosztályos bontásban 

Kategória 

Bruttó elszámolható legmagasabb támogatási egység 
(csapat/év) 

Ifjúsági Serdülő U14-U15 

1. 

Országos I. osztályú 
utánpótlás bajnokságban 
indulási jogot szerzett 
sportszervezet 

20 000 000,- Ft 20 000 000,- Ft 9 000 000,- Ft 

2. 

Országos II. osztályú 
utánpótlás bajnokságban 
indulási jogot szerzett 
sportszervezet 

15 000 000,- Ft 15 000 000,- Ft 7 000 000,- Ft 

3. 

Országos III. osztályú 
utánpótlás bajnokságban 
indulási jogot szerzett 
sportszervezet 

6 000 000,- Ft 6 000 000,- Ft 5 000 000,- Ft 
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Táblázat a fejkvótákról a 2018/19-es bajnoki besorolás alapján 
 

Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátására megítélhető támogatások fajlagos 
legmagasabb összege korosztályos bontásban 

Kategória 
Bruttó elszámolható legmagasabb 

támogatási egység (fő/év) 

U12-U13 250 000,- Ft 

U10-U11 200 000,- Ft 

U8-U9 150 000,- Ft 

 
2. Aljogcímek 

 
Szállás/étkezés költségek esetében egységes kategóriák kerültek meghatározásra 
(például: szállás, étkezés, napi hidegcsomag, szállás teljes ellátással). A szállás és 
étkezés költségek hazai viszonylatban érvényesek, külföldi szakmai programok 
esetében a költségek egyedileg kerülnek elbírálásra. 
 
Élelmiszer alapanyagok a 2013/2014-es támogatási időszaktól nem elszámolhatók 
a Tao terhére. 
 
A 2017/2018-as bajnoki évadtól kezdődően minden tornarendezés 
jóváhagyásának feltétele, hogy azt a sportszervezet előzetesen bejelentse, és azt 
az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága az elbírálás során támogassa. A nem 
támogatott tornákhoz kapcsolódóan semmilyen költség nem számolható el a 
támogatás keretében sem a rendező, sem a részt vevő csapatok részéről. 
 
A külföldi edzőtáborokat a sportszervezetek kötelesek bejelenteni a Back Office 
rendszer 32-es programjában, mely edzőtáborokat az MKSZ minden esetben külön 
megvizsgál és egyedileg engedélyez. Külföldi edzőtáborozásra csak és kizárólag 
18 év feletti utánpótlás korú sportolók esetében van lehetőség. Az alacsonyabb 
korosztályok esetében a külföldi tornán történő részvétel előzetes bejelentési 
kötelezettséggel bír úgy, hogy minden esetben csatolni szükséges a torna 
versenykiírását, valamint a meghívót. Külföldi edzőmérkőzés költségeinek 
elszámolása Tao támogatás terhére serdülő és ifjúsági korosztály alatt nem 
támogatott. 
Edzőtábor helyszíne tekintetében előnyben kell részesíteni (különösen utánpótlás 
korosztályok esetében) a hazai helyszíneket – kiemelten az olimpiai központokat 
vagy a válogatott keretek felkészülését tradicionálisan segítő más 
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edzőközpontokat –, illetve Európán belül az adott sportágban nemzetközi 
viszonylatban is jelentős sporteredményekkel, tradicionálisan erős kultúrával 
rendelkező országokat, valamint a busszal, vonattal megközelíthető, elsősorban 
határ menti országokat. 
A nemzetközi események tekintetében − amennyiben a nemzetközi szövetségek 
előírásai ettől eltérően nem rendelkeznek − jelen benchmark az irányadó. 
 
A sporteszköz és sportfelszerelések aljogcímre maximum a teljes utánpótlás-
nevelési feladatok támogatása jogcím 20%-a tervezhető. A 2017/2018-as 
támogatási időszaktól kezdődően ezen aljogcímen nem szükséges tételesen 
kirészletezni a kérelmezett eszközöket és felszereléseket, a benchmarkban 
szereplő tételek közül a sportszervezet belátása szerint vásárolhat. A program 
elszámolásának ellenőrzésekor a Tao Ellenőrzési Iroda csak azon beszerzéseket 
fogadja el, amelyek jelen értékelési elvek végén található benchmarkban 
szerepelnek.  
 
Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatásán belül, a 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 összegek 
vonatkozásában minden kérelem jóváhagyásának feltétele, hogy azt az MKSZ 
Sportegészségügyi Albizottsága az elbírálás során támogassa. Az aljogcímen belül 
kérjük az az alábbiak figyelembe vételét: 

a) Az elszámolások ellenőrzése során a 16 éves kor alatti utánpótlás korú 
sportolók esetében csak és kizárólag izotóniás ital és vitaminkészítmények 
használata számolható el.  

b) A 16 éves kor feletti utánpótlás korú sportolók esetében csak és kizárólag 
sportorvos által javasolt készítmények számolhatók el. 

c) Diagnosztikai, vagy terápiás eszközök vásárlása főszabály szerint csak az 
NBI és az NBI/B osztályokban lehetséges (kivétel ez alól azon legalább 240 
fő utánpótlás korú sportolót versenyeztető sportszervezetek), és csak 
abban az esetben támogatható, amennyiben az érintett sportszervezet 
igazolni tudja, hogy a sportszervezet munkaviszonyban áll olyan 
végzettséggel rendelkező szakemberrel (orvos, fizioterapeuta, 
fizioterapeuta szakasszisztens, gyógytornász, stb.), aki végzettsége alapján 
kezelni tudja a megvásárolni kívánt eszközt. Minden eszközvásárlás 
esetében az MKSZ Sportegészségügyi Albizottságának a támogatása 
szükséges. Az elbírálás során az MKSZ figyelembe veszi a korábbi évek 
beszerzéseit és a meglévő eszközök állományát is. 
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Teljesítmény-diagnosztikai méréseket, testösszetétel vizsgálatokat (14 év felett 
évente maximum egyszer), kizárólag a Nemzeti Bajnokság I. és a Nemzeti 
Bajnokság I/B osztályában szereplő sportszervezetek számolhatnak el. Támogatási 
időszakonként egy utánpótlás korú játékos vonatkozásában spiroergometriai 
mérésre maximum kétszer, antropometriai mérésre csak egyszer van lehetőség. A 
mérések eredményéről legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg 
tájékoztatni szükséges az MKSZ Sportegészségügyi Albizottságát. 
 
A 2018/2019-es támogatási időszaktól kezdődően ezen aljogcímen (gyógyszer, 
diagnosztika) nem szükséges tételesen kirészletezni a kérelmezett gyógyhatású 
készítményeket és gyógyászati segédeszközöket, a benchmarkban szereplő 
tételek közül, az abban feltűntetett egységárakon a sportszervezet belátása szerint 
vásárolhat. A program elszámolásának ellenőrzésekor a Tao Ellenőrzési Iroda csak 
azon beszerzéseket fogadja el, amelyek jelen értékelési elvek végén található 
benchmarkban szerepelnek. 
A vitaminok/izotóniás italok/táplálékkiegészítők, diagnosztikai mérések és 
diagnosztikai eszközök vonatkozásában továbbra is fel kell tüntetni az adott 
tételeket, melyek elbírálása továbbra is egyedileg történik.  

 
V. Képzés jogcím 

 
E jogcímen csak és kizárólag az a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség 
tagjaként működő, a képzést folytató sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés 
fejlesztését végző alapítványnál felmerülő költségek, kiadások tervezhetők. 
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VI. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím 
 
A 2018/2019-es támogatási időszaktól kezdődően meghatározásra kerül az új 
építésű beruházások minimum követelményrendszere, továbbá a beruházások, 
felújítások esetében a kötelezően csatolni szükséges minimum adattartalom. 
Amennyiben a felsorolt dokumentumok közül valamelyik nem kerül benyújtásra 
a sportfejlesztési program beadásakor, annak hiányában az MKSZ a benyújtott 
programelemet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. 
 
A 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdőden az MKSZ nem támogatja a 
légtartásos sátrak megvalósítását, továbbá a nem ingatlan beruházáshoz 
kapcsolódó immateriális javak megvásárlását. 
A kültéri kondicionáló parkok, sportkollégium és sportpálya (futópálya) 
létesítésének jóváhagyása az MKSZ által nem preferált. 
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben 
meghatározott sportági keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási 
időszakban nem támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély 
köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött 
tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását. 
A nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra felújításokra 
vonatkozóan az MKSZ által kiírt felújítási program keretei között pályázhatnak a 
sportszervezetek. A pályázati kiírás részletei 2019. tavaszán az MKSZ honlapján 
elérhetők lesznek. 
 

1. Előfinanszírozott nem ingatlan beruházás: 
Főszabály szerint nem támogatott olyan tételek engedélyezése, amelyek az előző 
támogatási években jóváhagyásra kerültek (pl. honlap fejlesztés, mikrobusz 8+1 
fő). Az elbírálás során az MKSZ figyelembe veszi a korábbi évek beszerzéseit és a 
meglévő eszközök állományát is. 
 
Az MKSZ kizárólag új, hazai márkakereskedőtől történő mikrobusz (8+1 fő) 
megvásárlását támogatja azzal a kitétellel, hogy az igénylő sportszervezet 
minimum 50 utánpótlás korú játékossal rendelkezik és három támogatási 
időszakonként maximum 2 db mikrobusz (8+1 fő) jóváhagyása engedélyezett. A 
buszok számításakor a megelőző évadokban már jóváhagyott gépjárműveket is 
figyelembe kell venni. Külföldről és használt gépjármű megvásárlása nem 
engedélyezett. 
Ettől eltérő méretű buszok vásárlása minden esetben egyedi elbírálás alá esik. 
 
LED fal vásárlás NBI és NBI/B bajnoki osztályok alatt nem támogatott. 
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2. Építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházások, felújítások 

esetében 
a) a kérelem benyújtásakor kötelezően csatolandó minimum dokumentáció:  

- engedélyes terv 
- vázlatterv, amely tartalmazza a helyszínrajzot, alaprajzokat, 

metszetrajzokat és látványterveket; 
- pontos helyszín meghatározása, tulajdoni lap; 
- a beruházás megvalósításához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez a 

tulajdonosi hozzájárulás; 
- önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló 

dokumentum; 
- költségvetési főösszesítő. 

b) a kérelem jóváhagyásához szükséges teljes dokumentáció: 
- jóváhagyott építési engedély; 
- pontos helyszín meghatározása, tulajdoni lap; 
- a beruházás megvalósításához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez a 

tulajdonosi hozzájárulás; 
- önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló 

dokumentum; 
- részletes költségvetés munkanemenkénti bontásban.  

 
3. Nem építési engedélyköteles tárgyi eszköz beruházások, felújítások 

esetében 
a) a kérelem benyújtásakor kötelezően csatolandó minimum dokumentáció:  

- vázlatterv, ami tartalmazza az alaprajzokat; 
- pontos helyszín meghatározása, tulajdoni lap; 
- költségvetési főösszesítő; 
- a beruházás megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulás; 
- önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló 

dokumentum. 
b) a kérelem jóváhagyásához szükséges teljes dokumentáció: 

- pontos helyszín meghatározása, tulajdoni lap; 
- költségvetési főösszesítő; 
- a beruházás megvalósításához a tulajdonosi hozzájárulás; 
- önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló 

dokumentum; 
- igazolás az érintett szakhatóság részéről arról, hogy a 

beruházás/felújítás nem építési engedélyköteles. 
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4. új tervezési kérelem esetében:  
- a beruházás megvalósításához, és a jelzálogjog bejegyzéséhez a 

tulajdonosi hozzájárulás; 
- 3 bekért tervezői ajánlat; 
- költségvetési főösszesítő. 

 
A nem építési engedélyköteles tárgyi eszköz beruházások, felújítások 
megvalósítása során az MKSZ az alábbi szabályokat vezeti be, melyek teljesítése 
kötelező:  

a) az előrehaladási jelentésekkel együtt kötelező adatszolgáltatás, 
b) kötelezően fel kell tölteni az EKR-be az adott negyedévhez tartozó szakmai 

beszámolót és – a későbbi elszámolással egyezően – a kifizetett számlákat 
és az egyéb számviteli bizonylatokat; 

c) az ellenőrzés – indokolt esetben a műszaki szakértő bevonásával – vizsgálja 
a szabályszerű forrás-felhasználást, 

d) indokolt esetben (beküldött adatok, vagy a fejlesztés volumene alapján) 
részelszámolásra történő felhívás elrendelésének van helye, 

e) amennyiben az adatszolgáltatás alapján nem kerül sor részelszámolás 
benyújtására történő felhívásra, nem jelenti a felhasználás 
szabályszerűnek történő elfogadását, 

f) az ellenőrzés lefolytatásának elrendelésekor az ellenőrző szervezet végig 
követi a megvalósítást a jelen pontban írtak szerint (folyamatos 
adatszolgáltatás, részelszámolások és elszámolási folyamat – hiánypótlás, 
lezárás – lefolytatása),   

g) indokolt esetben helyszíni ellenőrzés.    
 
Főszabály szerint, ha az elmúlt három évben be nem fejezett, építési engedélyhez 
kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás van folyamatban, ugyanazon 
sportszervezet vonatkozásában új fejlesztést az MKSZ nem támogat. Ez alól 
kivételt képeznek a több ütemben megvalósuló fejlesztések. Jelen eset(ek)ben a 
folyamatban lévő program(ok)hoz tartozó utolsó részelszámolás elfogadásának 
időpontját tekinti az MKSZ befejezett projektnek. 
 
Az MKSZ a zálogjog biztosítékként történő alkalmazása esetében terhelt (pl. más 
követelés biztosítása céljából alapított zálogjog fennállása esetén) ingatlanon 
ingatlan-fejlesztést nem támogat. 
 
Az MKSZ kizárólag Magyarország területén megvalósuló beruházásokat támogat. 
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Az MKSZ Elnöksége által meghatározott keretszámok figyelembevételével a tárgyi 
eszköz beruházás, felújítás jogcímen benyújtott támogatások felosztásáról az 
MKSZ szakmai előértékelő testülete, valamint a Tao Bizottsága tesznek javaslatot.  
 

5. Új létesítmény építésére vonatkozó elvárások 
      

Szempontok Nemzetközi NB I NB I/B 
NB II és 

utánpótlás 
Egyéb 

Pályaméret 40mx20m 40mx20m 40mx20m 40mx20m 40mx20m 

Pálya alapterülete 45mx25m 44mx23m 44mx22m 44mx22m 44mx22m 

Csarnok minimum befogadóképessége 2000 fő 500 fő 200 fő 200 fő - 

Belmagasság (m) 12 7 7 7 7 

Lelátók száma 2 oldalas 2 oldalas 2 oldalas 1 oldalas - 

Eredményjelző 2 2 2 1 - 

Eredményjelző típusa 

idő, 
eredmény, 

min. 3-3 
kiállítás 

idő, 
eredmény, 

min. 3-3 
kiállítás 

idő, 
eredmény, 

min. 2-2 
kiállítás 

idő, 
eredmény 

idő, 
eredmény 

Labdafogó háló 20m7m 20m7m 20m7m 20m7m 20m7m 

Játékos öltözők száma (min.) 4 db 4 db 4 db 4 db 2 db 

Játékos öltözők mérete (vizesblokk 
nélküli minimum méret) 

30 m2 20 m2 20 m2 20 m2 20 m2 

Játékvezetői öltözők száma 2 db 2 db 2 db 2 db 2 db 

Játékvezetői öltözők mérete 
(vizesblokk nélküli minimum méret) 

16 m2 8 m2 8 m2 8 m2 8 m2 

Orvosi szoba igen igen igen - - 

VIP- és sajtó szoba igen igen igen - - 

Bejáratok száma 2 2 2 1 1 
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Internet hozzáférés igen igen igen igen igen 

TV közvetítésre alkalmas hely (kamera 
állás) 

igen igen igen - - 

Büfék száma 2 2 2 - - 

Világítás (LUX) 1200 1000 1000 800 800 

Doppingszoba (3 osztásos helység) igen igen igen - - 

Ruhatár igen igen igen - - 

Kiegészítés: 

A biztonsági technikai előírások, beléptető és kamera rendszerek szükségességét a sportrendezvények biztonságáról 
szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet határozza meg.  

Elvárás legalább egy busz parkolóhely minden létesítmény esetében. 

Az öltözőnként minimum két zuhanyzó és egy WC az elvárás.  

A játékvezetői öltözőben kötelező zuhanyzó és WC kialakítása. 

Nemzetközi mérkőzésre épülő csarnokban csak kézilabda vonalazás lehet. 

Nemzetközi mérkőzésre épülő csarnokban masszázsasztal kötelező a vendégcsapatnak kiosztott öltözőben. 

 
A beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi, 
demográfiai elhelyezkedésre. A sportfejlesztési program jóváhagyása során 
vizsgálni kell, hogy a benyújtott sportfejlesztési program megvalósítása 
összhangban van-e az országos sportági szövetség sportpolitikai érdekeivel, 
valamint azt, hogy az miként illeszkedik a nemzetgazdaság érdekeihez, különös 
tekintettel a hosszú távú fenntarthatóság követelményére. 
 

VII. Sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcím 
 
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben 
meghatározott sportági keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási 
időszakban nem támogatja ezen a jogcímen benyújtott kérelmek jóváhagyását.  
 

VIII. Sportfejlesztési programok hosszabbítására és módosítására vonatkozó 
elvek 

 
1. Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. 

évben meghatározott sportági keretösszegre, az MKSZ nem támogatja a 
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támogatási igazolással le nem fedett támogatások meghosszabbítását az 
alábbi jogcímekre vonatkozóan: 

a) személyi jellegű ráfordítások; 
b) előfinanszírozott nem ingatlan tárgyi eszköz beruházás, felújítás; 
c) utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása; 
d) képzés. 

(Ezen rendelkezés a 2018/2019-es sportfejlesztési programok 
vonatkozásában is alkalmazandó.) 

2. Az előfinanszírozással és utófinanszírozással megvalósuló ingatlan tárgyi 
eszköz beruházás és felújítás jogcímekre vonatkozóan a támogatási 
igazolással le nem fedett támogatások tekintetében, csak abban az 
esetben lehetséges hosszabbítani, ha legkésőbb, a korábbi támogatási 
időszak végéig (legkésőbb augusztus 14-éig a megfelelő kérelem 
benyújtásával) a sportszervezet a hosszabbításban nem érintett 
támogatások, támogatási igazolással lefedett és pénzügyileg teljesült 
összegével, teljes mértékben elszámolt. 

3. A 2017/2018-as vagy azt megelőző támogatási időszakokban jóváhagyott 
nem építési engedélyköteles projektelemek meghosszabbítását az MKSZ 
abban az esetben nem támogatja, amennyiben a megvalósítás nem 
kezdődött el. Ez alól nem jelent kivételt, ha a sportszervezet támogatási 
igazlással lefedett támogatással rendelkezik ezen projektelemekhez 
kapcsolódóan. 

4. A hosszabbítási kérelmek benyújtásához minden esetben szükséges 
csatolni a Rendelet 2. számú mellékletét (összesített elszámolási 
táblázatokat). 

5. Az utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és a személyi jellegű 
ráfordítások jogcímek keretében a támogatási igazolással lefedett 
költségek a következő év június 30-ig hosszabbíthatók.  

6. Módosítás olyan tételre, amely a jóváhagyás során elutasításra került nem 
támogatott. 

7. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímről utánpótlás-nevelés jogcímre 
történő átcsoportosítás nem támogatott. 

8. Személyi jellegű ráfordítások jogcímről utánpótlás-nevelés jogcímre 
történő átcsoportosítás csak az utánpótlás-nevelés jogcímen a csapat- és 
fejkvótákból a korrekciós tényezők által számított érték maximumáig 
megengedett. 

9. Képzés jogcímről más jogcímre átcsoportosítani nem lehet. 
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IX. Fogalmak: 
 
Működési típusú költségeknek az alábbi költségnemek minősülnek: személyi 
bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek, nevezési költségek, 
versenyengedélyek, játékengedélyek költsége.  
 
Bajnokságnak tekinthető az MKSZ, vagy a Magyar Diáksport Szövetség, illetve a 
Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetség által szervezett, legalább 4-12 csapat 
részvételével megrendezett, minimum kétfordulós verseny, ahol egy csapat egy 
fordulóban csak egy mérkőzést játszik. 
 
Tornának tekinthető a jellemzően egy helyszínen lebonyolított, legalább négy 
nevezett csapat (legalább három különböző sportszervezet) részvételével 
szervezett verseny.  

 

A jelen dokumentumban megfogalmazottak az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által kiadott központi 
benchmark figyelembevételével készültek, így annak esetleg módosítása, e 
dokumentum módosítását is eredményezheti!  
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X. Benchmark 2019/2020 
 

Sportfelszerelések 

 
13 éves kor alatti 

korosztályok esetében (U8-
U13)  

13 éves kor feletti korosztályok 
(U14, U15, serdülő és ifjúsági) 
esetében utánpótlás-nevelés 

feladatainak támogatása 
jogcímen és felnőtt játékosok 

esetében kizárólag tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcímen 

kézilabda cipő 30,000 Ft 45,000 Ft 

zokni  1,500 Ft 1,500 Ft 

kabát 30,000 Ft 45,000 Ft 

sapka 3,500 Ft 6,990 Ft 

kesztyű 3,500 Ft 5,500 Ft 

bemelegítő jogging 20,000 Ft 25,000 Ft 

gálamelegítő 25,000 Ft 35,000 Ft 

kézilabda mez 
(meccs) 

8,000 Ft 12,700 Ft 

kézilabda nadrág 
(meccs) 

6,000 Ft 10,000 Ft 

sporttáska nagy 15,000 Ft 22,900 Ft 

kézitáska 8,000 Ft 12,000 Ft 

aláöltözet 9,000 Ft 13,000 Ft 

megkülönböztető 
mez 

1,500 Ft 3,000 Ft 

védőfelszerelés 
(térdvédő, 
könyökvédő) 

15,000 Ft 15,000 Ft 

szabadidőpóló  6,000 Ft 8,000 Ft 

rövidnadrág 6,000 Ft 9,000 Ft 

edzőpóló 4,000 Ft 5,000 Ft 

kapusnadrág 10,000 Ft 15,000 Ft 

kapusmez 10,000 Ft 15,000 Ft 

papucs 4,000 Ft 4,000 Ft 

törölköző szett 5,000 Ft 5,000 Ft 

szabadidő melegítő 
(alsó-felső)  

18,000 Ft 25,000 Ft 
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Sporteszközök 
wax 14,000 Ft / doboz 

labda 22,000 Ft 

nehezített kézilabda 15,000 Ft 

labdapumpa 3,000 Ft 

labdazsák 3,000 Ft 

compressor (pumpa) 40,000 Ft 

sport bólya 13,500 Ft 

koordinációs eszközök 15,000 Ft 

kulacs (1L) 1,000 Ft 

stopperóra 12,500 Ft 

zsámoly 15,000 Ft 

bordásfal 30,000 Ft 

tornapad (2 m) 25,000 Ft 

tornapad (3 m) 35,000 Ft 

tornapad (4 m) 50,000 Ft 

fitness labda 10,000 Ft 

gumiszalagok 10,000 Ft 

SMR szivacshenger 5,500 Ft 

mágnes tábla 10,000 Ft 

medicinlabda 12,500 Ft 

gumi medicinlabda 26,500 Ft 

súlyzó 4,000 Ft 

súlyzókészlet 50,000 Ft 

ugrókötél 4,000 Ft 

nagy taktikai tábla/csapat 19,000 Ft 

kapu 400,000 Ft / pár 

kapuháló 50,000 Ft / pár 

szivacskézilabda 4,000 Ft 

szivacskézilabda kapu 50,000 Ft / pár 

strandkézilabda pályavonal 50,000 Ft / szett 

standkézilabda 11,000 Ft 

standkézilabda cipő (búvárcipő) 6,000 Ft 

wax lemosó 6,500 Ft / liter 

TRX készlet (kit) 65,000 Ft / szett 

súlylabda - 2kg 8,900 Ft 

páros rezisztenciás tréner médium 22,900 Ft 

páros rezisztenciás tréner erős 23,500 Ft 

gyorsaság fejlesztő szett 28,000 Ft 

gumi agility szőnyeg 33,500 Ft 

D-bands 12,700 Ft 

dynair 15,000 Ft 



          

 25 

kettlebell 25,000 Ft 

sandbag 25,000 Ft 

gymstick 22,000 Ft 

 

Azon sporteszközök, sportfelszerelések, melyeket a fenti táblázat nem 
tartalmaz, csak tárgyi eszköz beruházások, felújítások jogcímen kérelmezhetők 
és egyedi elbírálás alapján hagyhatók jóvá! 
Jelen dokumentumban nem szerepeltetett tételek esetében a sportpolitikáért 
felelős miniszter a támogatási szerződés mellékletét képező költségterv 
elfogadásakor vagy a sportfejlesztési program jóváhagyása során – szükség 
esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt. 

 
Gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök 

tape 2,000 Ft 

speciális tapek 4,500 Ft 

tape ragasztó spray 3,500 Ft 

tapevágó olló 3,500 Ft 

zúzódások, ficamok kezelésére használható 
készítmények 

4,000 Ft 

fagyasztó/ hűtő/jégzselé spray 3,000 Ft 

jégakku/jégtömlő 1,400 Ft 

hideg-meleg terápiás 
párna/borogatás/gélpárna 

1,500 Ft 

intensive hűtő zselé 4,000 Ft 

Polysport Gold Pack 500 Ft 

kötszerek, kötésragasztó, kötözőszer 5,000 Ft 

bemelegítő spray/krém 4,500 Ft 

szintetikus bőr 4,500 Ft 

tartókötés 2,500 Ft 

poly vékony szivacs 950 Ft 

masszázs olaj/masszázskrém 3,500 Ft 

massage ágy 70,000 Ft 

orvosi táska felszerelve 20,000 Ft 

hűtőtáska (6L-15L) 15,000 Ft 

mentőláda 15,000 Ft 

orrtampon 3,500 Ft 

lemosó spray 3,500 Ft 

melegtapasz (2db-os) 2,000 Ft 

izomlazítók és izomsérülésekre 
használható készítmények 

7,000 Ft 

fóliatekercs 4,000 Ft 
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sportkrémek 4,000 Ft 

tűágy 7,000 Ft 

pulzusmérő óra 90,000 Ft 

fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő 
készítmények 

5,500 Ft 

sebfertőtlenítők/ sebbevonó 3,000 Ft 

hordágy 100,000 Ft 

vérnyomásmérő 12,000 Ft 

újraélesztő készülék (automata / 
félautomata) 

500,000 Ft 

 
Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők 

vitaminok (doboz/bruttó ár) 10,000 Ft 

izotóniás italok / táplálékkiegészítők egyedi elbírálás 

 
Diagnosztikai mérés 

diagnosztikai mérés (kizárólag NBI és NBI/B 
bajnoki osztályban) 

egyedi elbírálás 

 
Diagnosztikai eszközök 

diagnosztikai eszközök egyedi elbírálás 

 
Informatika 

televízió    
140,000 Ft 

3 évente 1 db a legfelső bajnoki 
osztályban (NBI) 

DVD felvevő, lejátszó 
40,000 Ft 

3 évente 1 db a legfelső bajnoki 
osztályban (NBI) 

videó kamera  
100,000 Ft 

3 évente 1 db a legfelső bajnoki 
osztályban (NBI) 

projektor  
250,000 Ft 

3 évente 1 db a legfelső bajnoki 
osztályban (NBI) 

számítógép 180,000 Ft kétévente 

laptop 150,000 Ft  

nyomtató 20,000 Ft kétévente 

multifunkcionális 
nyomtató 

350,000 Ft 
kétévente 

 
Tárgyi eszköz 

mikrobusz 8+1 fő 13,000,000 Ft 

honlapfejlesztés 150,000 Ft 

A mikrobusz kihordási ideje minimum 5 év. A listában nem szereplő tárgyi eszközökre 
elszámolható költségek egyedileg kerülnek elbírálásra. 
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Szállás, étkezés 

szállás fő/éj 10,000 Ft 

szállás (reggelivel) fő/éj 11,500 Ft 

szállás (teljes ellátás) fő/éj 15,000 Ft 

reggeli fő/alkalom 2,000 Ft 

ebéd fő/alkalom 3,000 Ft 

vacsora fő/alkalom 3,000 Ft 

hidegcsomag (per fő) 1,250 Ft 

Az étkezések esetében a benchmark érték az italfogyasztással együtt értendő. 
A szállás és étkezés költségek hazai viszonylatban érvényesek, külföldi szakmai programok 
esetén a költségek egyedileg kerülnek elbírálásra! Élelmiszer alapanyagok, alkohol 
tartalmú italok, illetve energiaitalok számlái nem elszámolhatók a Tao terhére! 
 

Személyszállítás (jegy, km díj) 
vonat MÁV árszabás szerint Ft 

  

Km alapú elszámolás esetében 

busz (kicsi) 0 - 20 fő    
318 Ft / km 

busz (nagy) 21 főtől   
445 Ft / km 

  

Óradíjas elszámolás esetében 

busz (kicsi) 0 - 20 fő   
5,500 Ft / óra 

busz (nagy) 21 főtől  
6,500 Ft / óra 

  

Átalány díj 100 km-nél rövidebb és/vagy 4 óránál rövidebb utak 
esetében  

busz (kicsi) 0 - 20 fő  
25,000 Ft 

busz (nagy) 21 főtől  
30,000 Ft 

 
  



          

 28 

Bérleti díjak 
Tornaszoba (/óra) 6,000 Ft 

Tornaterem – típustól függően (/óra) 6,000 Ft – 15,000 Ft 

Sportcsarnok (500 fő alatti férőhely, /óra) 15,000 Ft 

Sportcsarnok (501 – 1000 fő közötti férőhely, /óra) 20,000 Ft 

Sportcsarnok (1000 férőhely felett, edzésekre, /óra) 20,000 Ft 

Sportcsarnok (1000 férőhely felett, mérkőzésekre, 
sportrendezvényekre, /óra) 

30,000 Ft 

 

Az egységesített benchmark rendszer keretében meghatározott kategóriák a 
válogatott keretekre nem vonatkoznak! 
Jelen dokumentumban nem szerepeltetett tételek esetében a sportpolitikáért 
felelős miniszter a támogatási szerződés mellékletét képező költségterv 
elfogadásakor vagy a sportfejlesztési program jóváhagyása során – szükség 
esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt. 

 
1. számú melléklet: Fizetési sapka 2019-2020 
 

 

 



D licensz C licensz B licensz A licensz

195 000 Ft

* testnevelő diplomával rendelkező

D licensz C licensz B licensz A licensz

Megye 200 000 Ft 300 000 Ft 500 000 Ft 650 000 Ft

NB II X 400 000 Ft 600 000 Ft 800 000 Ft

NBI/B X X 750 000 Ft 1 000 000 Ft

NBI X X 1 000 000 Ft 1 200 000 Ft

Szakmai igazgatóval szemben 

támasztott minimum szakmai 

követelmények

Megye/MEFOB/ 

Diákolimpia
nem támogatott

NB II / Gyerekbajnokság nem támogatott

NBI/B 800 000 Ft

NBI 1 200 000 Ft

Szakmai igazgató-helyettessel 

szemben támasztott minimum 

szakmai követelmények

Megye/MEFOB/ 

Diákolimpia
nem támogatott

NB II / Gyerekbajnokság nem támogatott

NBI/B 400 000 Ft

NBI 600 000 Ft

Utánpótlás igazgatóval szemben 

támasztott minimum szakmai 

követelmények

Megye/MEFOB/ 

Diákolimpia
nem támogatott

NB II / Gyerekbajnokság 500 000 Ft

NBI/B 600 000 Ft

NBI 700 000 Ft

Utánpótlás igazgató-helyessel 

szemben támasztott minimum 

szakmai követelmények

Megye/MEFOB/ 

Diákolimpia
nem támogatott

NB II / Gyerekbajnokság 300 000 Ft

NBI/B 400 000 Ft

NBI 600 000 Ft

*minimum "B" licensz, vagy 200 

NBI-es mérkőzésen játékosként 

való részvétel, vagy 50-szeres 

magyar felnőtt válogatottság

300 000 Ft

Szakmai igazgató (minimum 120 fő UP korú 

sportoló esetén)

*minimum "B" licensz, vagy 200 

NBI-es mérkőzésen játékosként 

való részvétel, vagy 50-szeres 

magyar felnőtt válogatottság

Edzői végzettség
Bajnoki osztály

*minimum "B" licensz 

Szakmai igazgató-helyettes (minimum 240 fő UP 

korú sportoló esetén)

Utánpótlás igazgató (minimum 120 fő UP korú 

sportoló esetén)

*minimum "B" licensz 

Utánpótlás igazgató-helyettes (minimum 240 fő UP 

korú sportoló esetén)

13 éves kor alatti játékosokkal (U8-

U13) foglalkozó edzők

Korosztályok

195 000 Ft 350 000 Ft 600 000 Ft

1 000 000 Ft

400 000 Ft
215 000 Ft *

13 éves kor feletti játékosokkal 

(U14, U15, serdülő és ifjúsági) 

foglalkozó edzők

1. számú melléklet

UTÁNPÓTLÁS EDZŐK

FELNŐTT CSAPATOK

Edzői végzettség



Személyi jellegű 

ráfordítások
Utánpótlás-nevelés

NBII 400 000 Ft 300 000 Ft

NBI/B 450 000 Ft 350 000 Ft

NBI 500 000 Ft 400 000 Ft

Személyi jellegű 

ráfordítások
Utánpótlás-nevelés

Diákolimpia, MEFOB

Megye / Gyerekbajnokság

NB II 

NBI/B

NBI 450 000 Ft 400 000 Ft

Személyi jellegű 

ráfordítások
Utánpótlás-nevelés

Diákolimpia, MEFOB

Megye / Gyerekbajnokság

NB II 

NBI/B

NBI 450 000 Ft 400 000 Ft

Diákolimpia, MEFOB, 

Gyerekbajnokság, Megye
350 000 Ft

250 000 Ft

300 000 Ft

350 000 Ft

250 000 Ft

300 000 Ft

350 000 Ft

Sportmunkatárs ( utánpótlás-nevelési feladatok támogatása nem, csak 

személyi jellegű ráfordítások jogcímen tervezhető poziciók különösen: 

pénzügyi/gazdasági szakemberek, kommunikációs szakemberek, 

marketing szakemberek, szertáros, asszisztensek, stb.)

200 000 Ft

Technikai vezető (csapatok számához kötött)

Masszőr, gyúró, pszichológus, fizioterapeuta, csapatorvos, funkcionális 

edző (kapusedző, erőnléti edző), gyógytornász (minimum 120 fő UP korú 

sportoló esetén)

200 000 Ft

250 000 Ft


