GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
TAO – Bozsik program jóváhagyási és elszámolási kérdések

1. Azon egyesületek, akik nem a TAO keretében kapják, mikor és hogyan juthatnak az

OTP Bozsik programra kapott támogatáshoz?
Hasonlóan az előző évekhez: szerződéskötéssel, teljesítés igazolás alapján fogják
kiállítani a számlájukat a sportszervezetek. Erre csak azon szervezetek jogosultak, akik
a TAO keretében nem pályáztak vagy nem tudtak támogatást lehívni, utóbbi esetben
ezen egyesületek kötelezettsége, hogy a sportfejlesztési programot a kompenzációs
alapból megkapott támogatással csökkentsék (azaz módosítási kérelmet nyújtsanak
be), ennek elmaradása szankciókat von maga után.

2. Azon egyesületek esetében, akik nem vesznek részt a TAO programban, milyen
kritériumok alapján ítélik meg a támogatási összeget?
Bővebb információért a Grassroots osztályt szíveskedjen keresni.
3. Milyen módon tudnak az egyesületek elszámolni a kapott támogatásokkal, miután
TAO támogatásból történik a finanszírozás?
A kapott támogatással a TAO elszámolási szabályzatnak megfelelően kell az
egyesületnek elszámolnia. Minden olyan számla elfogadható, amely az egyesület
nevére lett kiállítva és a Bozsik rendezvények megvalósítása kapcsán keletkezett.
Természetesen a benchmark értékeknek minden esetben meg kell felelni (szállítás,
bérleti díj, étkezés).
A hatályos elszámolási szabályzat és elszámolhatósági korlátok megtalálhatóak a
https://tao-ellenorzes.mlsz.hu/ oldalon a letölthető dokumentumok címszó alatt.
4. Miért kell az IFA-ban a Bozsik edzőknek kitölteni a Nyilatkozatot, ha már nem az MLSZtől érkezik a bér?
Azért kell nyilatkozni, mert csak akkor kaphat teljesítési igazolást, ha van szerződése,
illetve akkor lehet szerződést kötni, ha van nyilatkozata. Az a munkavállaló, aki TAO
támogatásból kapja a díját, a sportszervezettel kötött szerződése alapján, a
sportszervezettől kapja meg a bérét.
Esetükben továbbra is a Bozsikos koordinátorok és szakmai vezetőjük fogják ellenőrizni
a teljesítéseket az IFA rendszerben.

5. Milyen költségek számolhatók el a TAO sportfejlesztési programon belül a Bozsik-os
rendezvényekkel kapcsolatban?
Minden olyan költség, amelyet a sportfejlesztési programban jóváhagyásra került a
jogcímeken. Fontos, hogy annak az egyesületnek a nevére szóljon a számla, aki az adott
költséget el kívánja számolni a TAO programjában. Természetesen a jóváhagyott
összeghatárig és benchmarknak megfelelően,
6. A kifizetésekkel kapcsolatban létezik-e prioritási sorrend vagy teljesen mindegy, hogy
a megkapott támogatást mire költöm el?
Kifizetéseknél prioritást élvez a Felkészítő edző / edzői bérek kifizetése! A TAO
Értékelési Elvek 2.1.7. pontja alapján az utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen
pénzügyileg teljesült támogatás esetén a Bozsik Egyesületi Programban részt vevő
csapatok felkészítő edzőinek, csoportvezetőinek és alközpont vezetőinek járó
juttatások kifizetései elsőbbséget élveznek a sportfejlesztési program végrehajtása
során.
7. A Bozsik sportszercsomag beszerzése hogy valósul meg?
A csomagokat a Grassroots osztály segítségével lehet beszerezni. Csak Bozsik logóval
ellátott sporteszközöket kerülnek elfogadásra, melyet a regionális kollégák ellenőrizni
fognak.
8. Kaphat-e egy edző egyidőben két egyesülettől bért, amennyiben mindkettőnél van
szerződése?
Kaphat bért, amennyiben mindkettő egyesület betervezte az edző bérét a
sportfejlesztési programjába és az jóváhagyásra is került. Az edző szerződésében
jelölni kell a tevékenységet, amiért bért kap. Az egyesület csak azzal az edzői bérrel tud
elszámolni, amely jóváhagyásra került.
9. Az a sportszervezet, amelyik kimerítette az edzői bérekre szánt keretét, hogyan tudja

mégis kifizetni a csoportvezető és/vagy felkészítő edzőt?
A sportfejlesztési program benyújtásakor kellett e költségeket betervezni. Minden
munkakörben külön-külön lehetett rögzíteni az edzőket; a jóváhagyott támogatási
összeget megemelni nem lehetséges. A program TAO szabályok szerinti módosításával
lehet a programon változtatni. A Bozsik programban foglalkoztatott felkészítő edző,
csoportvezető és alközpont vezető támogatásból történő bérkifizetése minden
esetben elsőbbséget élvez a többi bérkifizetéssel szemben. A jóváhagyott
sportfejlesztési programok módosításában a TAO pályázati iroda az illetékes.

10. Ha több fesztivált rendezett egy csoport, mint amire pályázott, akkor hogyan fogja
megkapni a bért és a kifizetést?
A jóváhagyott keretösszeg terhére a sportfejlesztési programját módosíthatja a klub a
TAO szabályok szerint. Megemelt darabszámú fesztiválokhoz tartozó költségek csak
ebben az esetben számolhatóak el.
11. Amennyiben eredetileg nem tervezett be az egyesület személyszállítási költséget,
azonban mégis részt vett egy regionális tornán, kaphat -e a TAO keretein belül erre
plusz támogatást?
A jóváhagyott keretösszeg terhére a módosítás benyújtásával kaphat rá támogatást,
ugyanakkor a jogszabályi rendelkezések értelmében olyan jogcímre/aljogcímre, amelyre
eredetileg nem pályázott/nem kapott jóváhagyást a klub, támogatást átcsoportosítani nem
lehetséges! A módosítás jóváhagyása után tudja TAO-ban elszámolni a személyszállítási
költséget is. Utólag már a keretösszegen felül nem tud rá támogatást kérni.

12. Amennyiben egy edző több pozíciót is betölt az egyesületnél, meg kell-e osztani a
bért az elszámolhatóság miatt? Szükség van-e külön szerződésre a Bozsik
programra és külön az általa betöltött másik pozícióra?
A szerződéskötéskor elegendő egy szerződést kötni. A szerződésnek tartalmaznia kell,
hogy az edző milyen összeget milyen munkakörért kap meg az egyesülettől.
Csak azokat a pozíciókat tudják elszámolni, amelyek jóváhagyásra kerültek a
sportfejlesztési programban.
13. Az elszámolás hogyan történik a megrendezett Bozsik rendezvényekről? Minden
számlát gyűjteni kell, és benyújtani az elszámoláshoz?
A TAO elszámolhatósági szabályzatnak megfelelően kell elszámolniuk. A számlát,
számlákat záradékkal kell ellátni. Minden olyan költséget el lehet számolni, amely
előzetesen a sportfejlesztési programban jóváhagyásra került.
14. Milyen időszakra kell, hogy essen a Bozsik edzők szerződés időtartama?
Ellenőrzési szempontból nagyon fontos, hogy évadon belül essen a szerződés.
Pl a 2018/19-es évad 2018.07.01. – 2019.06.30. közötti időszak.
A Bozsik szerződés további kritériumairól a Grassroots Osztály dönt.
15. Az edzői bérek utalással vagy készpénzes kifizetéssel is rendezésre kerülhetnek-e?
Edzői bérek csak utalással fizethetők ki. Minden készpénzes kifizetés automatikusan
elutasításra kerül.

16. A Bozsik bér a benchmark alapján meghatározott bérbe kell, hogy beleépüljön vagy
azon felül is adható az edzőnek?
Végzettség alapján pályázhatnak a sportfejlesztési programban egy alapbérre. Ezen
felül külön tudnak pályázni Bozsik programban betöltött szerepe alapján plusz bérre
azok a sportszervezetek, amelyek erre jogosultak voltak.
Az edzőnél meg kell jelennie a szerződésben, ha pluszban Bozsik korosztállyal is
foglalkozik. Amennyiben ez az edző az előírt kritériumoknak megfelel és a
sportfejlesztési programban jóváhagyásra került a Bozsik programhoz tartozó bér
akkor részesülhet az alapbéren felül további díjazásra.
17. Az egyesület rendelkezik jóváhagyott sportfejlesztési programmal, azonban idő közben
Bozsik csoportközpont lett. A beadott és elfogadott programja nem tartalmazza a
csoportvezető bérét, a Bozsik sportszercsomagot, stb. Mit tegyen?
A sportfejlesztési program jóváhagyásáig volt lehetősége a klubnak a változás
bejelentésére és ennek megfelelően a kérelem kiegészítésére. A sportfejlesztési
program elfogadását követően annak – a már elfogadott támogatási összeget meg
nem haladóan – módosításával van lehetőség az új projektelemek beillesztésére (a már
jóváhagyott egyéb utánpótlás nevelés jogcímen projektelemek terhére).

18. Olyan egyesület esetében, aki bármilyen oknál fogva támogatás igazolás tiltáson van
a TAO keretein belül, a Bozsik Egyesületi programban elszámolható bármilyen
felmerülő költség?
Amennyiben egy egyesület tiltásra került, a TAO keretein belül további támogatási
igazolás benyújtására nem jogosult. Ha a tiltás indoka az, hogy a klub a visszafizetési
kötelezettségének nem tett eleget, a Bozsik kompenzációs alap igénybevételére nem
jogosult, az addig megszerzett TAO támogatásokkal azonban a jóváhagyott
sportfejlesztési program tartalma szerint, a megszerzett támogatás összegével
arányosan az Értékelési Elvekben meghatározott prioritási sorrend szerint – köteles
elszámolni.

