TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI

Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott,
2012/13-as bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok értékelése során alkalmazandó
elszámolhatósági szabályokat a 107/2011 (06.30.) számú kormányrendelet a látvány-csapatsport
támogatások szabályozásairól 10. §-a valamint az MLSZ Elnökségének határozata alapján az
alábbiak szerint állapítja meg:

 az utánpótlás nevelés költségeire fordítható, egy gyerekre jutó összeg maximális nagysága
alapelvként 200.000 Ft/fő évente, ide nem értve azokat az utánpótlás-neveléssel foglalkozó
sportszervezeteket, alapítványokat, amelyek felnőtt csapata az NB I és NB II osztályokban
szerepel, illetve együttműködési megállapodás keretében ezen egyesületek részére végez
utánpótlás-nevelési tevékenységet (NB I-es és NB II-es csapat esetén egy U12-es, U13-as,
egy U16-os, egy U17-es és egy U19-es korosztály élhet ezzel a lehetőséggel). Ezeknél a
jogosult szervezeteknél az egy gyerekre jutó elismerhető éves utánpótlás-nevelési költség
mértéke 200.000 – 1.000.000 Ft/fő a konkrét szakmai tartalom függvényében és a
határozat 1. számú mellékleteként csatolt értékhatárok szerint. További alapelvként
érvényesítendő, hogy egy felnőtt sportszervezet minden utánpótlás korosztály tekintetében
korosztályonként legfeljebb egy utánpótlás nevelő munkát végző sportszervezet esetében
számolhatja el az alapösszegnél magasabb egy főre jutó kvótát. A kizárólag OTP-MOLBozsik Programban regisztrált játékosokat foglalkoztató sportszervezetnél az egy gyerekre
jutó összeg maximális nagysága alapelvként 100.000 Ft/fő évente,
 a létszám tekintetében az elbíráláskor versenyengedéllyel rendelkező - beleértve a Bozsik
programban regisztrált résztvevőket - gyermekek számát lehet figyelembe venni, maximum
20% létszámnövelési vállalással,
 csak olyan labdarúgók után igényelhető támogatás, akik bajnokságban induláshoz
szükséges minimális létszámot elérnek az adott korosztályban, azaz pl. öt U17-es
korosztályú játékosra nem ítélhető meg támogatás, hiszen a sportszervezet nem képes
csapatot kiállítani az adott korosztályban. Kivételt képeznek ez alól a megyei
bajnokságokban szereplő ifjúsági csapatok játékosai, ahol az U16 és U19-es korosztályba
eső játékosok létszámának együttesen kell elérnie a bajnokságban való induláshoz
szükséges létszámot.
 ugyanakkor – tekintettel arra, hogy az MLSZ céljai között szerepel a különböző
bajnokságokban szereplő csapatok számának növelése is – bajnokságban induló
csapatonként legfeljebb 25 játékosra vehető figyelembe a támogatás összege,
 sportcélú ingatlan bérleti díja jogcímen az előző bajnoki szezonban kiszámlázott, fizetett,
bizonylatokkal alátámasztott bérleti díj maximum 120%-a vehető figyelembe,

 korábban is sportcélra működtetett ingatlan vásárlása, megszerzése nem támogatandó,
hiszen ezzel nem növeljük az ország területén használható sportcélú objektumok számát,
kivéve azt az esetet, amikor a sportcélú ingatlant megszerző sportszervezet jelentős
felújítást, bővítő beruházást hajt végre az ingatlanon vagy a megszerzés által bármely
módon a sportcélú hasznosítás hatékonyságát igazoltan növeli,
 korábban nem sportcélra használt ingatlan (pl. telek) vásárlása, megszerzése kizárólag
abban az esetben támogatandó, ha más módon nem biztosítható a sportszakmai célok
elérése,
 füves és műfüves nagypálya, valamint műfüves kispálya, öltöző létesítésének költségéből
kizárólag a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti összegek fogadhatóak el, az ezt
meghaladó összegű költségek csak önerőből finanszírozhatóak,
 labdarúgáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszköznek elsősorban a következő
objektumokat, berendezéseket tekintjük: pálya és tartozékai (világítás, kapu, labdafogó
háló, palánk, korlát, kerítés), valamint öltöző, lelátó, konditerem, gyúrószoba, továbbá
sportfelszerelés, labda, bója, hordozható számítógép, sérülés-prevenciós és rehabilitációt
segítő orvosi eszközök, labdarúgók szállítását szolgáló autóbusz, mosó- és szárítógép,
fűnyíró

berendezések.
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használatbavételi, működési engedély kiadásához szükséges elemek (parkoló, vizes blokk
stb.) az engedély kiadásához szükséges mértékig, továbbá a rendeltetésszerű sportcélú
használathoz szükséges elemek ugyancsak elszámolhatóak. Ugyanakkor nem tekintjük
ilyen eszköznek a következőket: szórakozást szolgáló közösségi helységek, uszoda,
szauna, wellness részleg, számító- és irodagépen kívüli egyéb műszaki, híradástechnikai
eszközök (TV, projektor, DVD, hangfal, fényképezőgép, kamera, egyéb szórakoztató
elektronika),
 sportcsarnok

létesítése csak

olyan mértékig támogatandó, amely a labdarúgók

edzésmunkáját közvetlenül segíti, költségtakarékossági szempontokat figyelembe vesz,
vagyis tartalma a játéktéren felül öltöző, fürdő, mosdó és minimális férőhelyes lelátó,
 a beszerezni kívánt tárgyi eszköz beruházások nagyságrendje és a labdarúgók
létszámának, összetételének összhangját meg kell teremteni, azaz a költségtakarékosság
figyelembe vétele mellett, csak a labdarúgók létszámával arányos, hatékonyan
kihasználható, színvonalas edzésmunkát, mérkőzések megrendezésére szolgáló és
szállítást biztosító eszközök beszerzése, felújítása támogatandó,
 a beruházások vizsgálata során kiemelt figyelmet kell fordítani a földrajzi, demográfiai
elhelyezkedésre, a Bozsik program során, alközpontnak kijelölt településeken támogatandó
elsősorban a nagyobb beruházások megvalósítási szándéka, a település és vonzáskörzete
demográfiai jellemzőihez viszonyítottan aránytalanul nagy értékű beruházás nem
támogatandó.

Hivatásos sportszervezetek sportfejlesztési programjainak további elszámolási szabályai

Az Európai Bizottság (EUB) döntése nyomán a 2012/2013-as elszámolási időszaktól az MLSZ
hivatásos sportszervezetei is benyújthatnak támogatási kérelmet tárgyi eszköz beruházás, felújítás
jogcímen. Az EUB az ezen a jogcímen nyújtható támogatás összegét az öt látványcsapat sportág
tekintetében elszámolási időszakonként 60 millió euróban korlátozta. Az MLSZ hivatásos
sportszervezetnek tekinti azokat a tagjait, akik a nemzeti férfi felnőtt nagypályás labdarúgóbajnokság I. vagy II. osztályában, vagy – bármely egyéb nemzeti bajnokság legmagasabb
osztályában – indulási jogot szerzett. Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló korlátozott
pénzügyi források felhasználása átlátható, arányos és következetes legyen a benyújtott
sportfejlesztési programokra vonatkozóan az MLSZ a 3.sz. mellékletben szereplő kvóták életbe
léptetéséről dönt.
A tárgyi eszköz beruházás, felújítás programok értékelése során az MLSZ az alábbi prioritási
sorrendet veszi figyelembe:

1. Az MLSZ Infrastrukturális szabályzatában foglaltak teljesítésére irányuló beruházás,
felújítás
2. A stadionbiztonság fejlesztésére irányuló beruházás, felújítás
3. Egyéb beruházás, felújítás (pályák, lelátó, kiszolgáló létesítmények, egyéb beruházások)

A tárgyi eszköz beruházás, felújításra vonatkozó további korlátozás, hogy hivatásos sportszervezet
új, nagyméretű füves, vagy műfüves pályából évente egy, 4 évre vonatkozóan legfeljebb 4 pálya
megépítésére kaphat támogatást.

A sportfejlesztési programok értékelésének folyamata:
A beérkezett programok jóváhagyásáról az MLSZ Elnöksége az Infrastrukturális és – a
sportszervezettől függően – az illetékes (NBI, NBII, Futsal, Női) bizottság előzetes értékelése,
véleménye alapján hoz döntést. Az Infrastrukturális bizottság megvizsgálja a beruházás, felújítás
indokoltság, megalapozottságát és a prioritási sorrendnek való megfelelést. A bizottság a
munkájához az MLSZ-től műszaki szakértőt vehet igénybe. Az NBI-es és NBII-es bizottság a
megállapított kereteken belül javaslatot tesz a program támogatási keretére. A jóváhagyásra kerülő

támogatás mértékéről a bizottsági előértékelést követően, a Főtitkár előterjesztése alapján az
MLSZ elnöksége dönt.

Az elszámolhatósági szabályoktól csak indokolt esetben, a jelenértéken legalább 100 millió
forint értékű sportfejlesztési program esetén az MLSZ Elnökség által hozott egyedi döntés
alapján, illetve a jelenértéken legalább 500 millió forint értékű sportfejlesztési program
esetén a sportpolitikáért felelős és az adópolitikáért felelős miniszter egybehangzó
álláspontja, továbbá – a két miniszter eltérő véleménye esetén – a Kormány döntése alapján
lehet.

1. számú melléklet
Utánpótlás neveléssel kapcsolatos költségek elszámolható egységára
Bruttó elszámolható
költség
600.000 - 1.000.000
Ft/év/játékos
800.000 Ft/év/játékos

Utánpótlás sportszervezet típusa
1
2
3
4
5

Kiemelt
akadémiai minősítéssel rendelkező
szervezet
NB I-es férfi nagypályás bajnokságban indulási
jogot szerzett sportszervezet
NBII-es férfi nagypályás bajnokságban indulási
jogot szerzett sportszervezet
Egyéb,
utánpótlás
bajnokságban
résztvevő
szervezet
Bozsik Programban regisztrált sportszervezet

500.000 Ft/év/játékos
200.000 Ft/év/játékos
100.000 Ft/év/játékos

2. számú melléklet
Egyes beruházási jogcímekre meghatározott elszámolható költségek felső határa

Tétel megnevezése
Élőfüves nagypálya létesítése (új!) [1] [2]
[3]
Élőfüves nagypálya csak fűcsere [1] [2]
[3]
12x24 méteres grund méretű műfüves
focipálya [2]
20x40 méteres műfüves focipálya [2]
30x40 méteres többfunkciós műfüves
sportpálya [2]
105x68 méteres műfüves nagypálya [1]
[2]
Öltözőépítés (tégla)

2012.
nettó árak

ÁFA
27 %

2012.
bruttó árak

50 350 000

13 594 500

63 944 500

Ft.

19 280 000

5 205 600

24 485 600

Ft.

5 480 000

1 479 600

6 959 600

Ft.

12 350 000

3 334 500

15 684 500

Ft.

17 740 000

4 789 800

22 529 800

Ft.

93 600 000

25 272 000

118 872 000

Ft.

175 000

47 250

222 250 Ft./m2

[1] Viacolor járda nélkül
[2] világítás, palánk és rugalmas alátét nélküli kivitelezést figyelembe véve, kitermelt föld
helyszíni deponálásával.
[3] Öntöző rendszerrel együtt

3. számú melléklet
Hivatásos sportszervezetek benyújtott sportfejlesztési programjainak támogatási
értékhatárai

Az egy sportszervezetre számított támogatási összeg legmagasabb összege:

Sportszervezet
NBI
NBII
Női NBI, Futsal

Sportfejlesztési programra jóváhagyható támogatás összege
(milliárd Ft)
1 éves program
4 éves program
1,0
4,0
0,5
2,0
0,1
0,4

