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• EKR rendszerbe történő belépés: 

https://mlsztao2018.flexinform.hu/

• Beadási határidő 2018. ÁPRILIS 30. (hétfő) 23:59

• ÉRVÉNYES ALÁÍRÓESZKÖZ ELLENŐRZÉSE –
Tanúsítványkezelés - Netlock Kft. (Tel: 06 1 437 6655) 

• HIBALISTÁZÁS (NE április 30-án 23:45-kor)

• - MLSZ Értékelési elvek és Elszámolhatósági Szabályzat elérhető a 
www.mlsz.hu/fejlesztések oldalon

https://mlsztao2018.flexinform.hu/
http://www.mlsz.hu/fejlesztések


• A Bozsik Egyesületi Program (BEP) finanszírozása a TAO-n keresztül

• Akik nem jogosultak TAO részvételre, azoknak továbbra is marad az állami láb

• THB megszűnt, helyette produktivitás: produktivitas@mlsz.hu

• Forrás gyűjthető SFP elfogadásától 2019.06.30-ig (számla 2018.07.01-től)

• Elszámolás 2019.07.31-ig, de legkésőbb 2019.08.14-ig nyújtandó be

• Támogatás felhasználása egy évvel (tárgyi ingatlan+10 millió: 4 év) 

meghosszabbítható

• Módosítás csak olyan (al)jogcímre, amely a jóváhagyásban szerepel

• Infrastruktúra (70%), utánpótlás –nevelés (90%), személyi ráfordítások (50%), 

képzés (50%)

2018.04.16.
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2018/19. évi TAO pályázat

mailto:produktivitas@mlsz.hu


Képzés jogcím 

• Nincs konkrét típusválasztás – Fő és érték megadásával

• Értékelési Elvek 2. számú melléklete (nincs szükség 

módosításra)

• Okleveles buszsofőr, virágkötő NEM!

• Akkreditálás folyamatban, de lehet rá tervezni 
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Személyi jellegű ráfordítások jogcím

• Kizárólag felnőtt csapattal rendelkező sportszervezetek

• Kizárólag felnőtt csapathoz köthető munkatársak

• Max. 12 hónap

• Bérplafon: Elszámolhatósági Szabályzat (összege útiköltséget is 
tartalmazza)

• Edző, másodedző kapusedző, masszőr, pályamunkás, gondnok, 
stb..

• MLSZ „C” és más           Egyéb edző kategória, ha Versenyszab. 
engedi

• Aki nem edző, az Egyéb sportszakember (bajnoki osztály 
alapján)

2018.04.16.

6



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím I.

• megyei igazgatóság véleményez – előzetes egyeztetés

• felületen szereplő adott kategóriák (megfelelőt választani)

• nem ingatlan benchárak: összeg és db szám

• ingatlan benchárak: frissítve

• felületen szereplő (al)kategóriák, projektelemek

• 300 millió ft programérték           MLSZ Elnökség           

Miniszterek



Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím II.

ELŐFINANSZÍROZOTT NEM INGATLAN

• pl. labdafogóháló (nem beépített)

• pl. cserepad: nem beépített (mobil)

• busz (korlát: új + db szám)

• ÁRAJÁNLATOK

• hibaüzenet: költségvetés, építési engedély –

„nem_relevans” doksi

• sporteszköz/sportfelszerelés CSAK FELNŐTT CSAPAT 

RÉSZÉRE

2018.04.17.
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Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím III.

ELŐ- ÉS UTÓFINANSZÍROZOTT INGATLAN

- pl. labdafogóháló beépítéssel (tartóoszlopokkal)

- pl. cserepad: beépített (le van betonozva)

- tul. hozzájáruló, tul.lap, tervek, alaprajz, ép.eng MÁR MOST 
INTÉZNI

- pl. pályaépítés (ami nem ép.eng.köt. arról hatósági igazolás)

- részletes költségvetés (ld. honlap), helyszínrajz, 
ÜTEMHATÁROK!

- közbeszerzés-köteles?            KÖZBESZERZÉSI 
TANÁCSADÓ

2018.04.17.
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Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím IV.

• Utófin. ingatlan: 10 millió ft beruházási érték + ép.eng.köteles

• Utófin. támogatás MLSZ gyűjtőszámlára érkezik, kiutalás 

részelszámolások szerint

• Nem preferált: kültéri kondipark + ingatlan vásárlása

• Infrastruktúra Szabályzat (öltöző m2, pályavilágítás) + 

Egyeztetés

• Adategyezés kell (pl. hrsz. tul. lap + EKR + tul. hozzájáruló)

• Minden ingatlanberuházáshoz: tul.lap, tul. hozzájárulás

• Sportcélú hasznosítás: jogutódlás esetén is (ha nem 

ép.eng.köt.)

2018.04.17.
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Utánpótlás-nevelés jogcím I.

• Bajnokság (egy csapat / min. 14 teljes játékidő / MLSZ)

• Torna (min. 4 csapat / egy helyszín / MLSZ) – ügyintézővel 

vegyék fel a kapcsolatot

• Csapatszint (korrekció)

Vállalt csapatok: klub felelőssége (utóellenőrzés!)

Meglévő csapatok: klub felelőssége (eltérés esetén email)

Új: Versenyeztetett, de EKR-ben nem rögzített (U)

2018.04.17.
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- Sporteszköz, sportfelszerelés

- kizárólag a felületen szereplő tételek

- csak up részére

- létszámnövekmény (utazómelegítő, táska, kabát) 

( 6. sz. Felhasználói nyilatkozat )

- Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

- Diagnosztikai eszközök csak hivatásos sportszervezetek 

részére

- általános sportorvosi szolgáltatás NEM számolható el

- Teljes up támogatási összeg max. 10 %-a lehet

2018.04.17.
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Utánpótlás-nevelés jogcím I.



Utánpótlás-nevelés jogcím III.

- Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

- Benchárak

- Teljes up támogatási összeg max. 20 %-a lehet (Bp.-en és MJV: 

40 %)

- Sportszakemberek költségei

- Amatőr sportszervezet felnőtt labdarúgója dolgozhat up-

edzőként

- Amatőr sportszervezet egy csapathoz egy edzőt

2018.04.17.
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- SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK (továbbra is 

lehet pályázni)

- mérkőzésre, versenyre, edzésre, edzőtáborba

- Nevezési költségek

- bajnokságra nem számolható el

- Rendezési, felkészítési költségek

2018.04.17.
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Utánpótlás-nevelés jogcím IV.



Utánpótlás-nevelés jogcím V.

- Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel 

közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége (ÉA: 

15.o./2.10.6.) – BEJELENTÉSE MIN. 1 HÓNAPPAL ELŐTTE EKR FELÜLETEN

- min. 4 nap ott tartózkodás legfeljebb *** szálláson

- belső évzáró, évnyitó költségei nem

- Logisztikai költségek (csak bérlet) 

- Nem személyszállításra irányul (játékosok szállítása itt nem)

2018.04.17.
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Utánpótlás-nevelés jogcím VI.

• Nem hazai labdarúgó 

- NB II vagy alatta

- Csak ha kizárólag felnőtt csapatban lép pályára

Alátámasztó dokumentumok csatolása sfp benyújtás során
(első pályára lépés dátuma)

- állampolgárság (magyar útlevél, szem.ig.)

- iskolalátogatási igazolás (középiskola, egyetem, főiskola)

- lakcímkártya+munkaszerződés (1 év)

- lakcímkártya (3 év)

2018.04.17.
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• Bozsik csapatok rögzítése CSAK az EKR 8. oldalán!

• Nincs külön Bozsik vs Többi korosztály, de az elszámolás 

a kiválasztott eseményhez (aljogcímhez) kötött

• Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímen (90 % 

támogatás), a fiú és lány nagypályás, futsal és strandfoci 

up csapatokkal együtt

• Felkészítő edző / Csoportvezető / Alközpontvezető bér

2018.04.17.

Bozsik Egyesületi Program támogatása I. 



Bozsik Egyesületi Program támogatása II.

2018.04.17.
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Max. pályázható

(alkalom / db szám)

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 8

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 8

Szünidei tábor szervezésre (100 ezer Ft/tábor) 5

Közös Grassroots fesztivál szervezésre

(50 ezer Ft/alkalom) 2

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1 (fő)

Bozsik sportszer csomag vásárlására

(2 millió Ft/csomag; csoportszintű sportszervezetek ) 1

BOZSIK ESEMÉNYEK (a csapatkvótákon  felül igényelhető)



2018/19. évi Bozsik csapatkvóták II.

„Egyéb” szintű sportszervezetek esetén:

„RUK” és „AK” sportszervezetek esetén:

2018.04.17.
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1. csapat 1 500 000    1 500 000    1 750 000    1 750 000    

2. csapat 1 500 000    1 500 000    1 750 000    1 750 000    

3. csapat 500 000    500 000    500 000    500 000    

4. csapat - - - -

U7 U9 U11 U13

1. csapat 900 000    900 000    800 000    800 000    

2. csapat 600 000    600 000    600 000    600 000    

3. csapat 600 000    600 000    600 000    600 000    

4. csapattól 600 000    600 000    600 000    600 000    

U7 U9 U11 U13



2017/18. SFP ELSZÁMOLÁSOK

• ELSZÁMOLÁSI HATÁRIDŐ 2018.JÚLIUS 30. (23:59)

• ÜRES LAPOK FELTÖLTÉSE – Elszámolási Osztály úgy tekinti,

hogy az Elszámolás nem került beadásra – felszólítás, 1 HP

elvesztése

• Elkülönített számla nyitása – TAO pénzforgalom

• Visszafizetés – 500 e Ft felettiről tájékoztató küldése egyesület

részére

• TIG tiltás – hiánypótlás- és visszafizetés nem teljesítése esetén –

Kizárás is lehet

• Nyitott a rendszer- az elszámolás folyamatos feltöltése javasolt

2018.04.17.
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2017/18. SFP ELSZÁMOLÁSOK

• 6. sz. Felhasználói- nyilatkozat: Egyesület honlapján közzétenni, Szülő

nyomtatja, tölti ki és írja alá kettő példányban – amennyiben 18 év alatti a

sportoló.

• Sportfelszerelések feliratoztatása, fotódokumentáció

• BUSZ – ÚJ vásárolható, kizárólag belföldi beszerzés.
(Nagy értékű tárgyi eszköznek minősül, így 5 évig a vagyonban kell tartani. 5 éven belüli

eladása esetén az értékét vissza kell forgatni)

2018.04.17.
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Elszámolási tudnivalók 

• Számla teljesítése

• 2017/18 évad esetében: 2017.07.01.és 2018.06.30 között

• 2018/19 évad esetében 2018.07.01. és 2019.06.30 között

• Készpénzfizetés 100.000 Ft-ig

• Utiköltség elszámolása – Bér jellegű – CSAK utalás

• Begyűjtött, de fel nem használt támogatás EMMI részére visszafizetendő

• Visszafizetés nem teljesítése: támogatási kérelem elutasítása

• Támogatás szabálytalan felhasználása: kizárás ha 50% feletti

• 500.000 Ft felett 3hivatalos árajánlat és piaci ár alkalmazása

• Rezsi (működtetés) költsége és önkéntes munka nem számolható el

• Edzők kifizetése számfejtett formában (számlázás nem lehetséges)

• Részmunkaidő esetében napi munkaidő nyilvántartó

• Közreműködői költségek támogatások legfeljebb 2%-a (elszámolás köteles!!)

• Csak olyan aljogcímre lehet módosítani, amelyen van jóváhagyott összeg

2018.04.17.
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Máris felmerült kérdések

K: Miből fedezhető a pályázathoz szükséges 10 % önrészt?

V: Az önrész teljes egészében biztosítható a kiegészítő  sportfejlesztési támogatásból.

K: Miből fizethetőek azok a többletköltségek, amik eddig nem a sportszervezetet terhelték, de ezentúl őt fogják? (Pl. könyvelési díj)

V: Az esetlegesen felmerülő többletköltségek teljes egészében fedezhetőek a megemelt támogatási kvótából, még úgy is, hogy a finanszírozás 

egycsatornássá válik.

K: A TAO Értékelési Elvek deklarálnak-e bármilyen védettséget a Bozsik edzők részére?

V: Igen. Az elvek kimondják, hogy a lehívott támogatásból elsőként a Bozsik edzőket kell kifizetni, majd pedig a részvételt kell biztosítani.

K: Mi történik abban az esetben, ha a sportszervezetek a forrást csak bajnoki év végén tudják begyűjteni?

V:  Ez esetben ekkor tudja kifizetni a pályázatban vállalt kötelezettségeit, amelyeket legkésőbb 2019.08.14-ig lehet pénzügyileg rendezni. (Jelenleg is 

félévente történnek kifizetések.) A havi adóelőleg terhére kiállított támogatási igazolással a folyamatos fizetés lehetősége is biztosítható, ami 

egészségesebb likviditási helyzetet eredményezhet.

K: Mi történik akkor, ha a sportszervezetek csak részben vagy egyáltalán nem tudják a megítélt támogatási keretet összegyűjteni?

V:  Azon sportszervezetek részére, akik a megelőző két évben nem nyújtottak be TAO pályázatot, vagy nem tudták a támogatásokat begyűjteni, az MLSZ 

– a sportszervezete erre irányuló kérése esetén - kompenzációs alapot hoz létre. 

K: Mennyi pénzre kell pályáznom, és milyen főbb pontokat kell beleírnom a pályázatba?

V: Legfeljebb a versenyeztetni vállalt csapatok száma alapján járó támogatási összegre lehet pályázni, a sportszervezet finanszírozási igényeinek 

figyelembe vételével. Javasolt minden aljogcímre valamekkora összeget tervezni, ugyanis a bajnoki év során, módosítás keretében ezeket utólag még át 

lehet csoportosítani, de csak arra, amelyen szerepel jóváhagyott összeg.

K: BOZSIK PROGRAM 

2018.04.17.
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Ügyintézés gyorsítása

• Egycsatornás – Ügyintéző – Időben

• Fontos infók közlése a pályázókkal: rendszerüzenetek + SÁRGA BUBORÉK

• Illetékes (elnök, ügyvezető, kérelemben jelölt kapcsolattartó)

• Megfelelő szervezeti egység (Pályázati Iroda, TAO Ellenőrzés, Netlock, stb..)

• Telefon

• Email: hibaüzenet csatolása (prt sc billentyű)

• Kicsoda (lehetőleg, aki a konkrét problémát ismeri, számítógép előtt van),
melyik klub, melyik évad

De mikor lehet jóváhagyó határozat legkorábban:

up + képzés = május végétől tárgyi jogcím esetében: nyár közepe

Hiánypótlások száma, teljesítése is befolyásolja!

2018.04.17.
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Köszönöm a figyelmet!

2018.04.17.
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