A Magyar Röplabda Szövetség
értékelési elvei és benchmark szabályai a látványcsapatsport támogatási kérelmek elbírálásához

2021-2022-es támogatási időszak
A Magyar Röplabda Szövetség (a továbbiakban: MRSZ) a látvány-csapatsport támogatás
rendszerében az MRSZ-hez benyújtott, a 2021-2022-es támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programok elbírálása során alkalmazandó értékelési irányelvekkel és
becsült piaci értékekkel (a továbbiakban együtt: Benchmark) kapcsolatos szabályokat, a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.
tv.), a 107/2011. (VI.30.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet), valamint az MRSZ
Elnökségének 27/2021.02.22 számú határozata alapján az alábbiak szerint állapítja meg.
A Benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a
sportszervezetek részére, az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet.
I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A látvány-csapatsportok részére társasági adó terhére adható támogatás (a továbbiakban:
Tao támogatás) igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett
sportfejlesztési programját a 2021-2022-es támogatási időszakra 2021. február 28-ig
nyújthatja be elbírálásra a jóváhagyást végző szervezet részére.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem benyújtásának jogvesztő
határideje – a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a
támogatás
elszámolásának
és
ellenőrzésének,
valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése
alapján – tárgyév február hónap utolsó napja, azaz

2021. február 28. 24:00 óra.
Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, tekintettel arra, hogy a kérelem benyújtásának
jogvesztő határideje 2021. február 28., amely határnap vasárnapra, munkaszüneti
napra esik, a Tao Iroda munkatársai 2021. február 26. péntek munkaidő végéig állnak
rendelkezésre az esetlegesen felmerülő beadási problémákkal kapcsolatosan.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti határidőt követően a kérelmek benyújtására és
befogadására nincs mód.
Kizárólag a támogatás igénybevételére jogosult által, az MRSZ Elektronikus Kérelmi
Rendszerén (EKR) keresztül, a képviseletre jogosult által elektronikus aláírással ellátott
kérelem alkalmas az eljárás megindítására.
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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-rendszer 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.
A Rendelet értelmében a kérelem jóváhagyásának előfeltétele a jogosultsági és formai
feltételeken túlmenően, hogy a jogosult szervezet által benyújtott sportfejlesztési program
összhangban legyen a sportág (jelen esetben: Röplabda) stratégiai fejlesztési
koncepciójával, mely a Szövetség honlapján elérhető.
A sportfejlesztési program a sportági fejlesztési stratégiával összhangban áll, amennyiben
az alábbi feltételeknek eleget tesz:
a. a benyújtott program céljai (fejlesztési területei) az MRSZ fejlesztési stratégiájában
szereplő célokkal összhangban van. A stratégiában szereplő országos hatáskörű,
az MRSZ szervezésében megvalósuló programokhoz szervesen kapcsolódik,
azokat kiegészíti,
b. a program reális, fenntartható és az MRSZ stratégiájában szereplő cél
indikátorokkal, valamint a benyújtott támogatás igénnyel arányos eredményeket
tartalmaz.
A Rendelet szerint támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek minősül:
• a szakszövetség,
• a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet,
• a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány,
• a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 15. § (2) bekezdés c) pontja
szerinti sportiskola,
• továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben
meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel
rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület
A támogatás igénybevételére jogosult szervezet vonatkozásában feltétel, hogy
• a sportszervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az MRSZ Alapszabályában
foglalt előírásoknak megfelel;
• az alapítvány közhasznúnak és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrehozott
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző szervezetnek minősül;
• igazolhatóan nincs lejárt köztartozása;
• a korábban kapott állami támogatással megfelelő módon elszámolt;
• a sportvállalkozásként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a
csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet nem
áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt;
• a sportegyesületként működő amatőr vagy hivatásos sportszervezet működését a
bíróság nem függesztette fel, valamint amelynek megszüntetésére egyesülési jogról,
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló törvény szerint eljárás nincs folyamatban;
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• a sportegyesületként működő amatőr vagy hivatásos sportszervezettel szemben a
bíróság nem rendelte el a csődeljárást, vagy a sportszervezet felszámolását;
• működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs
folyamatban; nem áll az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás
hatálya alatt, és
• a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet, vagy látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány a támogatási igazolási kérelem
benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik - azzal, hogy a kétéves
működésnek a röplabda sportág területén kell megvalósulnia, – és:
• az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt)
versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti
valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait
ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy
főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a
részvételre indulási jogot szerzett,
• vagy, ha látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért
nem működik legalább 2 éve, mert valamely kivétel-szabályának megfelel (Tao
törvény 22/C § 5a). Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult
szervezettel kapcsolatban akkor is kiállítható,
aa) a sportegyesület versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából
gazdasági társaságot alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási jogát erre a
társaságra 2 éven belül ruházza át,
ab) a sportvállalkozás az amatőr versenyrendszerbe (bajnokságba) kerül,
köztartozása nincs, és az indulási jogát a tagjaként működő sportegyesületre 2 éven
belül ruházza át,
ac) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 2 éven belül megszűnt
sportszervezet általános jogutódjaként annak indulási jogát gyakorolja,
ad) ha a támogatás igénybevételére jogosult sportszervezet az utánpótlásnevelés
területén működő sportvállalkozásként 2 éven belül létrehozott olyan sportszervezet,
amelynek a felkészítésre és a versenyeztetésre vonatkozó együttműködési
megállapodása van felnőtt korosztályos versenyrendszerben (nemzeti bajnokság)
részt vevő sportvállalkozással,
ae) a támogatás igénybevételére jogosult, két éven belül létrehozott sportszervezet
az indulási jogot a sportról szóló törvény 33. § (2) bekezdés c) pontja alapján
megszerző sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított
sportvállalkozásnak minősül;
A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során, a kiállított igazolásoknak és támogatási
igazolásoknak a kormány által meghatározott összegének a sportági keretösszegére
(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.
A Kormány által a röplabda sportág tekintetében meghatározott 2021. évi sportági
keretösszeg (2021. évben kiállítható támogatási igazolások, valamint igazolások,
ideérte valamennyi folyamatban lévő sportfejlesztési program kapcsán lehívható
támogatást is) működési célú támogatások tekintetében 5 044 035 000 Ft, építési
beruházások megvalósítására 1 361 089 000 Ft.
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Kizárólag a jogszabályokban és az MRSZ alapszabályában meghatározott
feltételeknek megfelelő tagszervezet részére hagyható jóvá támogatás a 2021/2022-es
támogatási időszakban.
A benyújtott kérelmek elbírálása során, azok a kérelmek, amelyek benyújtáskor nem
tartalmazzák a kötelezően csatolandó mellékleteket (Igazgatási díj, Áfa nyilatkozat,
EMMI nyilatkozat, DeMinimis nyilatkozat), a jóváhagyás során később kerülnek
elbírálásra.
Ki a hivatásos sportoló?
A 2004. évi I. törvény 8. § (1) és (2) bekezdés f) pontja szerint:
(1) A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási
szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről
szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.
(2) A hivatásos sportoló sporttevékenységgel összefüggő munkaviszonyára a Munka
Törvénykönyvéről szóló törvényt (a továbbiakban: Mt.) az alábbi eltérésekkel kell
alkalmazni:
(…)
e) a hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet
sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
Sporttevékenység folytatására sportágában – ide nem értve a nemzeti válogatott
keretben megbízási szerződéssel történő szereplést – további munkavégzésre irányuló
jogviszonyt nem létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges,
Ki minősül hivatásos sportszervezetnek?
Az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. és 43. pontja szerint:
42. látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról
szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy
sportvállalkozás, amelyik nem minősül a 43. pontban meghatározott hivatásos
sportszervezetnek;
43. látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látványcsapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában – a veterán korosztályokra kiírt
versenyrendszer kivételével – részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal)
működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos sportszervezetekre előírt
rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell
alkalmazni, amelyik az a)–b) pont szerinti versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt
vesz.
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Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy az MRSZ a 2021/2022-es támogatási
időszaktól kezdődően, a sportszervezetek Tao támogatásra való jogosultságának
mértékét az MRSZ Elnökségének 361/2020.12.17 számú határozatával elfogadott,
sportszakmai szempontok szerint kialakított besorolás alapján állapítja meg. A
kategóriák kialakításánál külön elbírálás alá kerültek az NBI -es klubok, illetve az
utánpótlás neveléssel foglalkozó sportszervezetek. Az utánpótlás neveléssel
foglalkozó sportszervezetek kategória besorolási szempontjai, a későbbiekben az
utánpótlás nevelés jogcím kifejtésénél találhatók.
A 2021. január 1. után taggá váló tagszervezetek, valamint azok a régi tagszervezetek
(2019. december 31. előtt már tag), akik az elmúlt két bajnoki évadban nem vettek részt
az MRSZ által kiírt bajnokságban, 2021/2022 időszakra vonatkozóan maximum 3 millió
Ft támogatást igényelhetnek.
Alapelvként érvényesítendő, hogy az utánpótlás korosztályban szereplő sportolók esetében
legfeljebb egy sportszervezet vehet igénybe támogatást, az adott sportoló után (pl. kettős
játékengedély).
A Benchmarkban szereplő tételek minden esetben bruttó összegben kerülnek
meghatározásra. A Benchmark szerinti összegek az elszámolható legnagyobb értéket jelölik,
a sportszervezet jogosult saját forrás bevonása mellett az ott meghatározottnál nagyobb
összeg kifizetésére, a jóváhagyott program terhére történő elszámolására azonban nem.
Az elbírálás során kiadott határozat tartalmazza a jóváhagyott támogatási összegeket. A
támogatott szervezet ezektől a felhasználás során – a jogszabály szerinti módosítás eseteit
leszámítva – nem térhet el.
A Rendelet 4. § (6) bekezdése szerint, sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmet,
a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre figyelemmel elutasíthatja.
A sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki támogatási igazolás vagy
igazolás, ha a sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó, TAO
elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet (MRSZ/EMMI) által megállapított
visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
II. Egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos szabályok
1. Személyi jellegű ráfordítás jogcím
Kizárólag a sportszervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban
(megbízási) álló személyek személyi jellegű ráfordításai hagyhatók jóvá. Számlás bérfizetés
nem támogatható.
E jogcímen az értékelési elvekben meghatározott pozíciók mellett további munkakörök is
tervezhetők.
A fizetési sapkában feltüntetett összegek bruttó értékek, melyek napi 8 órás (havi 160 óra)
foglalkoztatás mellett értendők. A napi 8 órás foglalkoztatás mind a munkaszerződéseknél
mind a megbízási szerződéseknél irányadó. Amennyiben a sportszakember több olyan
munkáltatóval létesít szerződéses jogviszonyt, amelyeket TAO támogatás keretében
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kívánnak elszámolni, akkor ez az óraszám megosztásra kerül a munkáltatók között. Egy
munkavállaló után maximum 2 munkáltató számolhat el munkabért, azzal, hogy a két
munkakörben (függetlenül attól, hogy egy vagy több sportszervezetnél, személyi vagy
utánpótlás személyi jogcímen lát el feladatot) összesen 12 órának megfelelő munkavégzés
és az óraszám alapján arányosított bér számolható el, de maximum a sportszervezet bajnoki
osztályának megfelelő szakedzői bér. Az NBI vagy NBII-ben edzőként (mindenféle edzői
pozícióra értendő) foglalkoztatott sportszakember, más sportszervezetnél csak edzői vagy
utánpótlás-igazgatói pozícióban lehet alkalmazásban. (Pl. NBI-ben statisztikusi
munkakörben, 8 órában foglalkoztatott munkavállaló 450 ezer Ft munkabért kap és
utánpótlás egyesületnél technikai vezetőként 4 órában már csak 150 ezer Ft-ot kaphat.)
A 2021/22-es támogatási időszaktól kezdődően a sportszakemberek nevét és személyes
adatait fel kell rögzíteni az elektronikus kérelmi rendszerbe, nem elegendő a munkakör
kiválasztása vagy megjelölése. Ennek megfelelően a jóváhagyáshoz szükséges a
sportszakemberek végzettségének igazolása, munkaszerződésének és licenszének
csatolása.
Személyi jellegű ráfordítások jogcímen munkabér és a járulékai, illetve a megbízási díj és
járulékai számolhatók el (felhasználási időszakonként összesen legfeljebb 12 hónap). Nem
támogatottak a nem rendszeres kifizetések (pl. végkielégítés, jutalom, kiküldetés).
Az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a munkabérhez, illetve megbízási díjhoz tartozó
munkáltatói adókötelezettségek (bevallás és adófizetés) igazoltan, a hatályos
jogszabályoknak megfelelően teljesítésre kerülnek.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés során vegyék számításba, hogy az alábbi munkakörök
esetében
az
elszámolás
elfogadásának
feltétele
a
pozíciónak
megfelelő
végzettség/képzettség fennállása és igazolása, valamint edzők (vezetőedző, edző, erőnléti
edző), masszőr/gyúró, csapatorvos/vezetőorvos, statisztikus esetében az, hogy az
elszámolni tervezett személy az MRSZ nyilvántartásában szerepeljen és rendelkezzen a
2021/2022-es szezonra vonatkozóan érvényes működési engedéllyel (elszámolásnál
ellenőrizendő).
Igazolt végzettséghez kötött pozíciók:
utánpótlás-igazgató, vezetőedző, edző, másodedző, erőnléti edző, valamint
masszőr/gyúró,
csapatorvos/vezetőorvos,
sportpszichológus,
gyógytornász,
statisztikus (statisztikusi igazolvány benyújtása).
• utánpótlás igazgató
o az utánpótlás igazgató pozíció betöltésének feltétele: sporthoz kötődő
diploma (például szakedzői vagy sportmenedzseri végzettség), vagy
felsőfokú végzettség (diploma) plusz legalább 5 éves sportvezetői
tapasztalat
A fentiekben fel nem sorolt munkakörök a személyi jellegű ráfordítás jogcímen fő szabály
szerint végzettség igazolása nélkül elszámolhatók.
A sportfejlesztési program tervezése során lehetőség van egyéb munkakör megjelölésére is,
amelynek jóváhagyása minden esetben egyéni, szakmai elbírálás alá esik.
Hivatásos sportszervezetek, sportvállalkozások, valamint egy és ugyanazon vállalkozásnak
minősülő egyesületek esetében a „DeMinimis” szabály alapján a jóváhagyható összeg felső
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határa jogszabályban rögzített. A jóváhagyás feltétele az erre vonatkozó nyilatkozatok
megfelelő kitöltése és benyújtása.
A 1998/2006/EK rendelet alapján csekély összegű támogatás csak abban az esetben
nyújtható, ha egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen
odaítélt támogatás, támogatástartalma – három egymást követő pénzügyi év
vonatkozásában – nem haladja meg a 200.000 eurót.
Nem támogatható e jogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos játékos részére
kifizetett juttatás, kivéve:
Felnőtt, amatőr sportolói szerződéssel rendelkező sportolók (abban az esetben is, ha
hivatásos sportszervezetnél sportolnak) személyi jellegű ráfordítások jogcímen
alkalmazhatók csak és kizárólag edzői munkakörben, a lenti táblázatban szereplő összegek
50 %-áig.
A benchmarkban szereplő bérek az egy adott sportszakember számára egy adott
munkakörben havonta, 8 órás munkaviszonyt feltételezve maximum elszámolható
munkadíjak.
Felnőtt csapatok Edzői feladatainak ellátásához 50%-os támogatási résszel

Régió/UP
NBII
NBI

Testnevelő tanár/Sportoktató

Sportedző

Szakedző

250 000 Ft
400 000 Ft
nem támogatható

450 000 Ft
600 000 Ft
1 000 000 Ft

650 000 Ft
800 000 Ft
1 200 000 Ft

NBI-ben másodedzőként C kategóriás, vagy a feletti végzettség szükséges!

Masszőr/gyúró,
pszichológus,
fizioterapeuta,
csapatorvos/vezetőorvos,
gyógytornász, statisztikus és ERŐNLÉTI EDZŐ 50%-os támogatási résszel
Régió/UP
NBII
NBI

nem támogatott
300 000 Ft
450 000 Ft

Csak személyi jellegű ráfordítások jogcímen tervezhető pozíciók 50%-os
támogatási résszel
pénzügyi/gazdasági szakember,
Egyéb vezetői státusz (szakosztályvezető,
kommunikációs szakember, marketing ügyvezető, sportigazgató)
szakember, szertáros, asszisztensek)
Régió/UP

250 000 Ft

300 000 Ft

NBII

300 000 Ft

400 000 Ft

NBI

400 000 Ft

700 000 Ft

Utánpótlás-igazgató csak személyi jogcímen, 50 %-os támogatási résszel, maximum
700 000 Ft bérrel tervezhető.
A meghatározott összegek a maximálisan adható bérek! Kérjük a sportszervezeteket,
hogy a bérek meghatározásakor vegyék figyelembe az adott szakember szakmai
tapasztalatát, végzettségét, havi munkaidejét.
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2. Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím
Amennyiben a Benchmarkban meghatározásra kerül egy adott tárgyi eszköz (pl.
sportfelszerelés, sporteszköz) maximálisan elszámolható összege és/vagy darabszáma, a
támogatott szervezet nem számolhat el az adott tétel kapcsán magasabb összeget, illetve
eltérő darabszámot.
A Benchmarkban nem szereplő, kérelemben meghatározott programelemek, összegek,
mennyiségek szakmai indokok alapján, egyedileg kerülnek elbírálásra a sportfejlesztési
program értékelése során.
Sporteszköz, sportfelszerelés esetén tételes felsorolás, mennyiség és összeg megjelölése
szükséges a sportfejlesztési programban, amitől a felhasználás során el lehet térni, de a
támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési programban nem szereplő tételre nem fordítható.
Az elbírálás során az MRSZ figyelembe veszi a korábbi évek beszerzéseit és a meglévő
eszközök állományát.
Amennyiben a sportszervezet nem indít felnőtt csapatot az MRSZ által szervezett
bajnokságban, tárgyi eszköz/beruházás jogcímen nem igényelhet sportfelszerelést,
illetve olyan sporteszközt, amely utánpótlás-nevelés jogcímen tervezhető.
Felnőtt csapatok számára vásárolható sporteszköz, sportfelszerelés mennyiségére
vonatkozóan a jegyzőkönyvbe beírható csapat létszám (14 fő) háromszorosa igényelhető
maximum.
Diagnosztikai-, és mérőeszközöket, valamint kondicionáló gépeket ezen a jogcímen is lehet
vásárolni, árajánlat, publikusan ellenőrizhető forrás csatolása szükséges hozzá.
Az egyesület saját honlapjának – jogszabályban előírt tájékoztatási célt szolgáló –
fejlesztésére maximum 150.000 Ft hagyható jóvá.
A beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba vett tárgyi
eszköz a könyv szerinti érték leírásáig nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, kivéve
annak indoklásával és a jóváhagyást végző szervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával. Ez
a szabály alkalmazandó valamennyi jogcímhez tartozó tárgyi eszköz beruházás esetében.
Nem igényelhető a Rendeletben meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások,
felújítások után támogatás, ha a támogatás alapjául szolgáló költségek, ráfordítások,
beruházások, felújítások közvetlenül a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
bevételszerző tevékenységével összefüggésben merülnek fel, és amelyek tovább
számlázása révén a támogatás igénybevételére jogosult szervezet bevételt számol el.
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Kisbusz
Személyszállítási eszközök beszerzése esetén, kizárólag új, hazai márkakereskedőtől
történő autóbuszok vásárlása támogatott. Utánpótlás neveléssel foglalkozó
sportszervezet esetén az igénylő sportszervezetnek minimum 50 fő utánpótlás korú
játékossal rendelkeznie.
8+1 fős esetében maximum bruttó 13.000.000, - Ft, 18+2 fős esetében maximum bruttó
30.000.000, - Ft. A kisbusz kihordási ideje minimum 5 év. Egy támogatási időszakban
maximum 1 db, de 4 év alatt maximum 3 db gépjármű beszerzése támogatható. Fenti
szabályozás visszamenőleg kerül alkalmazásra.
Ingatlan beruházás, felújítás:
Felhívjuk a Tisztelt Sportszervezetek figyelmét, hogy az MRSZ, tekintettel a 2019.
január 1-jét követő jogszabályi módosításokra, továbbra is fenntartja a korábban már
bevezetett változásokat a tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím
vonatkozásában a 2021/2022-es időszakban.
A röplabda sportág számára központilag meghatározott 2021-es sportági
keretösszegre tekintettel, a Magyar Röplabda Szövetség a 2021/2022-es támogatási
időszakban, nem támogatja az ebben az időszakban újonnan benyújtott, tervezésre,
ingatlanvásárlásra, építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásra irányuló
kérelmeket (kivéve azokat az építési engedély köteles beruházásokat, amelyek
szükséges funkcionális vagy biztonsági kiegészítései egy beruházásnak).
A felújítások, valamint egyéb nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházások,
egyedi elbírálás alapján a Szakmai Bíráló Bizottság támogatásával hagyhatók jóvá.
A tárgyi eszköz felújítás, beruházásokat illetően, a kérelem jóváhagyásához kötelezően
benyújtandó dokumentumok körét az értékelési elvek tartalmazzák. Amennyiben a program
benyújtásakor, de legkésőbb 2021. május 30-ig, a felsorolt dokumentumok közül valamelyik
nem kerül benyújtásra, annak hiányában a programelem érdemi vizsgálat nélkül elutasításra
kerül.
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy amennyibe a műszaki bírálatot követően,
további hiánypótlásra van szükség, amely maga után vonja ismételt műszaki bírálat
elvégzését, a sportszervezet köteles annak költségeit magára vállalni.
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
figyelemmel a hosszú távú fenntarthatóság követelményére. Az MRSZ – összhangban a
fenntarthatóság alapelveivel – kiemelten támogatja a beruházások megvalósítása során a
megújuló energiaforrások használatát, valamint az energiatakarékos, gazdaságos és
fenntartható üzemeltetés érdekében tervezett beruházásokat. Kizárólag Magyarország
területén megvalósuló beruházások támogathatók.
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Jelzálogjog biztosítékaként történő alkalmazás esetében terhelt (pl. más követelés
biztosítása céljából alapított zálogjog fennállása esetén) ingatlanon megvalósuló ingatlan
fejlesztés nem támogatható (kivétel a bejegyzett vezetékjog, szolgalmi jogok).
A TAO program keretében nem támogatott ingatlan-beruházások:
- nem közvetlen röplabdázási célú sportpályák építése, felújítása (pl. futópálya);
- szálláshelyek építése
- kültéri kondicionáló park építése,
Nem építési engedély köteles tárgyi eszköz, beruházások, felújítások esetén
kötelezően benyújtandó dokumentumok:
1. A beruházással érintett ingatlan tehermentességét igazoló és a pontos helyszínét
meghatározó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.
2. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, akkor
tulajdonosi előzetes hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó
jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzembe helyezést
követő 15 évben, az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni.
3. A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolása arról, hogy a
bejelentésben megjelölt beruházási, felújítási tevékenység nem építésiengedélyköteles.
4. Felújítás árajánlata
5. 3 bekért tervezői árajánlat
6. A tervezett beruházás tételes kivitelezői költségvetési főösszesítő, tervezett
helyszín bemutatása, jellege, leírása.
7. Vázlatterv, alaprajz, pontos helyszínrajz.
Korábban már jóváhagyott, programhoz kapcsolódó, (kivétel szabály alá tartozó)
építési engedély köteles, tárgyi eszköz beruházás, építés esetén kötelezően
benyújtandó dokumentumok:
1. A beruházással érintett ingatlan tehermentességét igazoló és a pontos helyszínét
meghatározó, 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja.
2. Az engedélyezési terv, vagy a jogerős építési engedély. A jelen dokumentumok
kelte, valamint benyújtási határideje (hiánypótlás esetén) legkésőbb 2020. május 31.
Amennyiben a megadott határidőre a dokumentumot nem nyújtja be a
sportszervezet, annak hiányában a benyújtott programelem elutasításra kerül.
3. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van, akkor
tulajdonosi előzetes hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó
jogosult a beruházást az ingatlanon megvalósítani és az üzembe helyezést követő 15
évben, az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni.
4. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan nem a pályázó tulajdonában van,
szükséges a tulajdonosi előzetes hozzájáruló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy
az üzembe helyezést követő 15 évben, az üzemeltetési kötelezettség lejártáig, erre
az időtartamra, a beruházás üzembehelyezését követő 30 napon belül a Magyar
Állam javára az igénybe vett adókedvezmény mértékéig az ingatlanon jelzálogjog
kerül bejegyzésre, - kivéve, ha a beruházás önkormányzati (forgalomképes vagy
forgalomképtelen törzsvagyon) tulajdonon, vagy állami tulajdonon valósul meg.
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5. Amennyiben a beruházással érintett ingatlan a pályázó tulajdona, úgy szükséges a
tulajdonos (tulajdonostársak) előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata arra
vonatkozóan, hogy az üzembe helyezést követő 15 évben, az üzemeltetési
kötelezettség lejártáig, erre az időtartamra, a beruházás üzembehelyezését követő
30 napon belül a Magyar Állam javára az igénybe vett adókedvezmény mértékéig az
ingatlanon jelzálogjog kerül bejegyzésre.
6. A pályázó nevére szóló, beruházási kivitelezői árajánlat.
7. A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése.
8. Megvalósítani kívánt beruházás tekintetében a részletezett költségtervet, amely
alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai
megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók.
9. Önkormányzati vagyon esetén, a tulajdonos önkormányzat nyilatkozata arról, hogy
az érintett ingatlan melyik vagyoni fajtába tartozik (üzleti vagyon, korlátozottan
forgalomképes törzsvagyon, forgalomképtelen törzsvagyon), továbbá az
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás.
10. Látványterv, alaprajz, metszetek.
11. Helyszínrajz, a tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével
kiegészített, a fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató térképrészletet.
Sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcím:
A Magyar Röplabda Szövetség, tekintettel a röplabda sportág számára 2021. évre
megállapított sportági keretösszegre, a 2021/2022-es támogatási időszakban nem támogatja
ezen jogcímen benyújtott igények jóváhagyását.
Sportcélú ingatlan beruházás, önerő feltöltés lehetősége:
Az 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (4c) bekezdésének 2019. december 19-i
módosítása szerint a támogatási igazolások összértéke, a látvány-csapatsport országos
sportági szakszövetsége, a sportági szakszövetség tagjaként működő amatőr
sportszervezet, valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány,
mint támogatott szervezet ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási,
felújítási értéke, legfeljebb 100% lehet, amennyiben a sportfejlesztési program, valamint a
pályázó megfelel a törvényben meghatározott egyéb feltételeknek. Az MRSZ a sportági
keretösszegre való tekintettel, főszabályként nem támogatja a 100%-kos feltöltésre
irányuló kérelmeket.
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3. Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím
A Magyar Röplabda Szövetség döntése értelmében teremröplabda sportágban utánpótlás
korú játékosnak számít az a versenyző, aki 2001. január 1. után született, abban az esetben
is, amennyiben az NBII-es bajnokságban, vagy a Budapest Bajnokság felnőtt korosztályában
indul, továbbá felsőoktatási intézmények azon tanulói, akik 1997. január 1. után születtek és
aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, a 2021/2022-es tanévre. (Az igazolás az
elszámoláskor benyújtandó.)
Utánpótlás-nevelés támogatása jogcím tekintetében a maximálisan igényelhető
támogatási összeget a MRSZ az Elnökség által elfogadott szakmai szempontú
besorolása alapján határozza meg.
A sportszervezetek (terem- és strandröplabda) egyes kategóriákba történő besorolása az
alábbi, szakmai szempontú értékelési elvek figyelembevételével történt: az elmúlt két évben,
bajnokságokban indított csapatok száma, versenyengedélyek száma, versenyeken pályára
lépők száma a kiváltott versenyengedélyek viszonylatában, a bajnokságokban elért
eredmények, a válogatottban történő szereplés, a klubban folyó munka szakmai minősége, a
röplabda sportág népszerűsítésében nyújtott szerepvállalás.
A fenti szempontok alapján most meghatározott besorolás a 2021/2022-es időszakra
vonatkozik. A következő időszakra a korábbi bajnoki évadok (lehetőség van
kategóriaváltásra mind felfelé mind pedig lefelé irányban) figyelembevételével, új besorolás
készül.
A 2021/2022-es támogatási időszaktól kezdődően azon sportszervezetek, melyek csak
OMK-ban szerepelnek, nem jogosultak Tao támogatásra.
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy 2020/2021-es időszakot érintően, kizárólag
OMK-n való részvétel esetén, a pénzügyileg teljesült igazolásokat visszafizetési
kötelezettség terheli.
A működési költségek támogatásának alapvetően nem célja a sportszervezet teljes
kiadásának biztosítása, ösztönözve ezáltal a TAO támogatáshoz szükséges önerőn
kívüli további külső források bevonását.
A 2021/2022-es támogatási időszak esetében, a 2021. február 26-ig nyilvántartásba vett
és kiállított(!) versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszámot fogadjuk el!
Tájékoztatásul: az MRSZ Back Office nyilvántartó rendszere és a TAO kérelmek
benyújtására szolgáló EKR rendszer a sportolói létszám és az indított csapatok számának
pontos megállapítása érdekében adatot szolgáltat egymás felé.
Továbbra is a versenyengedéllyel rendelkező sportolói létszám határozza meg, a vásárolható
sportfelszerelések mennyiségét, azzal, hogy az indított csapatok száma irányadó. (20
fő/csapat).
Az utánpótlás korosztályban szereplő sportolók esetében legfeljebb egy sportszervezet (ahol
a sportoló igazolással és első helyen versenyengedéllyel rendelkezik) vehet igénybe
támogatást (kivéve a vegyes igazolással rendelkező sportolók).
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Elszámolás tekintetében a felkészítéssel, versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (utazási
költség, étkezési- és szállásköltség, valamint terembérleti díj) csak abban az esetben
számolhatók el teljes mértékben, amennyiben az adott mérkőzésen résztvevő csapat
összetételében legalább 80 % utánpótlás-korú játékos. Amennyiben a csapatösszetételét
tekintve az UP korú játékosok aránya meghaladja a 60 %-ot, de nem éri el a 80 %-os
mértéket, az elszámolható összeg a felnőtt és UP korú játékosok számának megfelelően
alakul.
Sporteszköz, sportfelszerelés:
Tételes felsorolás, mennyiség és összeg megjelölése szükséges, amitől a felhasználás
során el lehet térni, de a támogatás a jóváhagyott sportfejlesztési programban nem szereplő
tételre nem fordítható.
A sportszervezetek a támogatást a Benchmarkban meghatározott egyes tételek és hozzájuk
tartozó költségek, és ahol ez feltüntetésre kerül, mennyiségi egységek (pl. darabszám)
figyelembevételével tervezhetik, számolhatják el.
A Benchmarkban meghatározott összegek az adott tételhez kapcsolódó elszámolható
legnagyobb mértéket jelölik (a sportszervezet jogosult saját forrás bevonása mellett az ott
meghatározottnál nagyobb összeg kifizetésére, a jóváhagyott program terhére történő
elszámolására azonban nem).
A pályatartozékok – kivéve a röplabda hálót, antenna készletet és hálótartó oszlopot – csak
tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen igényelhetők.
A Benchmarkban meg nem határozott programelemek szakmai indokok alapján, egyedileg
kerülnek elbírálásra a sportfejlesztési program jóváhagyásakor.
Főszabályként a 2021. február 26-án igazolással és versenyengedéllyel rendelkező
játékosokra vonatkoztatva, 2 db tervezhető, figyelembevéve az indított csapatok
számát (csapatonként maximum 20 fő után): cipő (pár), alkarvédő (pár), röplabda
(hivatalos versenylabda), röplabda (edzéslabda), mérkőzés garnitúra (mez-nadrág),
sportzokni (pár), térdvédő (pár), edzőnadrág, edzőpóló.
A többi, szükséges sportfelszerelésből, sporteszközből ugyanezen játékosokra
vonatkoztatva a játékosok 130 %-ának megfelelő mennyiség tervezhető.
A gyógyszerek, táplálék-kiegészítők, diagnosztikai eszközök és mérések:
Ezen aljogcímen kizárólag sportorvos által javasolt és igazolt készítmények számolhatók el.
A benchmarkban szereplő gyógyszercsomag sportorvos által összeállított gyógyszerekből
állhat, melyből sportszervezetenként maximum 1 db vásárolható, melynek összegét a
sportszervezet határozza meg.
Nem szükséges tételesen részletezni a kérelmezett gyógyhatású készítményeket és
gyógyászati segédeszközöket, a benchmarkban szereplő tételek közül, az abban feltűntetett
egységárakon a sportszervezet belátása szerint vásárolhat.
A vitaminok/izotóniás italok/táplálékkiegészítők, diagnosztikai mérések és diagnosztikai
eszközök vonatkozásában továbbra is fel kell tüntetni az adott tételeket, melyek elbírálása
egyedileg történhet.
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Sportorvosi és egyéb orvosi vizsgálat nem támogatott.
U15 és az alatti korosztályok esetében táplálékkiegészítők nem tervezhetők.
Diagnosztikai eszköz beszerzése, valamint diagnosztikai mérések esetén a megvásárolni
kívánt eszköz bemutatása és árajánlat benyújtása, az elvégzendő diagnosztikai mérés
bemutatása, sportolói létszámra és korosztályra lebontott költségvetése, valamint indoklása
alapján a Szövetség szakmai indokok figyelembevételével, egyedi elbírálás alapján dönt.
Ezen tételek esetében a részletesen kifejtett indoklást, valamint a költségvetést, árajánlatot
az elektronikus kérelmi rendszerbe kell feltölteni.
Diagnosztikai, vagy terápiás eszközök vásárlása 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 a Szakmai Bíráló Bizottság
támogatása szükséges. Az elbírálás során az MRSZ figyelembe veszi a korábbi évek
beszerzéseit és a meglévő eszközök állományát is.
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai:
• Kizárólag a sportszervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló (megbízási)
jogviszonyban álló személyek személyi jellegű ráfordításai hagyhatók jóvá
• Az aljogcímen munkabér és a járulékai, illetve a megbízási díj és járulékai számolhatók
el, (felhasználási időszakonként összesen legfeljebb 12 hónap)
• Nem támogatottak a nem rendszeres kifizetések (pl. végkielégítés, jutalom, kiküldetés)
• Az elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a munkabérhez, illetve megbízási díjhoz
tartozó munkáltatói adókötelezettségek (bevallás és adófizetés) a hatályos
jogszabályoknak megfelelően, igazoltan teljesítésre kerülnek.

Utánpótlás-nevelés jogcímen belül a személyi jellegű kifizetések aljogcímre, az
utánpótlás-nevelés jogcímre kapott támogatás maximum 70%-a adható.
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét arra, hogy a sportfejlesztési program tervezése során
a bruttó béreken/megbízási díjakon felül a munkáltatót terhelő közterheket is tervezni kell, az
elszámolás során pedig mind a munkavállalót, mind a munkáltatót terhelő adó- és
járulékterhek megfizetését is igazolni szükséges (abban az esetben is, ha csak a
sportszakemberek nettó bére kerül elszámolásra).
Egy sportszervezet teremröplabda sportág esetén a versenyrendszerben résztvevő
egyes csapatokhoz rendelve maximum két fő edző bérét számolhatja el utánpótlásnevelési feladatok ellátása jogcímen (kivétel ez alól az U10-U13 korosztály, amelyek
esetén egy fő edző bére támogatott egy csapat esetén).
Strandröplabda egyesület esetén 14 igazolt,
vonatkoztatva 1 fő edző bére támogatható.
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versenyengedélyes

sportolókra

• Egy sportszervezet maximum

o

1 fő erőnléti edző bérét számolhatja el,

o

teremröplabda egyesületeknél 2-3 csapat esetén 1 fő, 4-8 csapat esetén 2 fő, 9
vagy annál több csapat esetén 3 fő technikai vezető, strandröplabda
egyesületeknél 28-42 fő igazolt, versenyengedélyes sportoló esetén 1
technikai vezető, 43-84 fő igazolt, versenyengedélyes sportoló esetén 2 fő, 85
vagy annál több igazolt, versenyengedélyes sportoló esetén 3 fő technikai
vezető bére számolhatja el,

o

2 fő sportszervező/sportmunkatárs bérét számolhatja el utánpótlás-nevelési
feladatok ellátása jogcímen.

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcímen, sportszakemberek személyi jellegű
ráfordítása aljogcímen kizárólag a következő munkakörök támogatottak:
• utánpótlás vezetőedző
o feladata különösen: az utánpótlás edzők sportszakmai munkájának irányítása,
edzésmódszertani alapelvek érvényre juttatása, edzéstartás, edzők szakmai
továbbképzésének irányítása
• utánpótlás edző, másodedző, erőnléti edző
o feladata különösen: a sportolók képzése, sporttevékenységük, felkészítésük
irányítása, edzésmódszertani alapelvek gyakorlati alkalmazása. Rendelkezzen az
adott korosztály edzői képesítési szintjének megfelelő végzettséggel
• technikai vezető
o feladata különösen: sportolók, sportcsapatok adminisztratív feladatainak ellátása
és tárgyi eszköz feltételeinek megteremtése
• sportszervező, sportmunkatárs
o feladata különösen: utánpótlás szakmai igazgató, utánpótlás vezetőedző,
utánpótlás edző, másodedző, erőnléti edző, technikai vezető munkájának segítése
Az alábbi pozíciók kizárólag U17, U19 és U21-es bajnokságban induló csapatok
esetében alkalmazhatók: pszichológus, masszőr/gyúró, fizioterapeuta, statisztikus
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervezés során vegyék figyelembe, hogy az alábbi munkakörök
esetében
az
elszámolás
elfogadásának
feltétele
a
pozíciónak
megfelelő
végzettség/képzettség fennállása és igazolása, valamint edzők (vezetőedző, edző,
másodedző, erőnléti edző) esetében az, hogy az elszámolni tervezett személy az MRSZ
edzői nyilvántartásában is szerepeljen, és a 2021/2022-es szezonra vonatkozóan érvényes
működési engedéllyel rendelkezzen.
Igazolt végzettséghez kötött pozíciók (egyéb feltételek):
• edző
• másodedző
• erőnléti edző
• masszőr, gyúró
• pszichológus
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• gyógytornász
• fizioterapeuta
• utánpótlás vezetőedző
o utánpótlás vezetőedzői pozíció betöltésének feltétele: minimum
középfokú edzői végzettség (államilag elismert OKJ röplabda sportedző,
TF középfokú röplabda sportedző), MRSZ edzői nyilvántartásban
szereplés és a 2020/2021-as és 2021/2022-es szezonra érvényes
minimum „B” kategóriájú edzői működési engedély (elszámoláskor
bemutatandó)
A fentiekben fel nem sorolt sportszakemberekhez köthető munkakörök, személyi jellegű
ráfordítás jogcímen számolhatók el, a jelen dokumentum vonatkozó részében foglaltak
szerint.
Az utánpótlás fizetési sapkában feltüntetett összegek bruttó értékek, melyek napi 8 órás
foglalkoztatás mellett értendők. A napi 8 órás foglalkoztatás mind a munkaszerződéseknél
mind a megbízási szerződéseknél irányadó. Amennyiben a sportszakember több olyan
munkáltatóval létesít szerződéses jogviszonyt, amelyeket TAO támogatásból kizárólag az
utánpótlás sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai jogcím keretében kívánnak
elszámolni, akkor ez az óraszám megosztásra kerül a munkáltatók között az alábbiak
szerint: egy munkavállaló után maximum 2 munkáltató számolhat el munkabért, azzal, hogy
a két munkakörben összesen napi 12 óra munkavégzés és az óraszám alapján arányosított
bér számolható el,(függetlenül attól, hogy egy vagy több sportszervezetnél lát el feladatot)
de a maximálisan elszámolható munkadíj összege 650.000.- Ft lehet.
A 2021/22-es támogatási időszaktól kezdődően a sportszakemberek nevét és személyes
adatait fel kell felrögzíteni az elektronikus kérelmi rendszerbe, nem elegendő a munkakör
kiválasztása vagy megjelölése. Ennek megfelelően a jóváhagyáshoz szükséges a
sportszakemberek végzettségének igazolása, munkaszerződésének és licenszének
csatolása.
Nem támogatható e jogcímen – semmilyen munkakörben - hivatásos játékos részére
kifizetett juttatás, kivéve:
Felnőtt, amatőr sportolói szerződéssel rendelkező sportolók (abban az esetben is, ha
hivatásos sportszervezetnél sportolnak) csak és kizárólag edzői munkakörben, a lenti
táblázatban szereplő összegek 50 %-áig.
UP jogcímen igényelhető maximális edzői bér
Testnevelő tanár/Sportoktató
400 000 Ft

Sportedző
500 000 Ft

Utánpótlás vezetőedző (minimum 80 fő
utánpótlás korú sportoló esetén 1 fő)
650 000 Ft
Masszőr,
gyúró,
pszichológus,
fizioterapeuta,
csapatorvos, gyógytornász, statisztikus, technikai
vezető, sportmunkatárs/sportszervező
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Szakedző
650 000 Ft
Erőnléti edző
370 000 Ft/fő
300 000 Ft

Fenti összegek a maximálisan adható bérek! Kérjük a sportszervezeteket, hogy a
bérek meghatározásakor vegyék figyelembe az adott szakember szakmai
tapasztalatát, végzettségét, havi munkaidejét.
A személyszállítással kapcsolatos költségek támogatása aljogcím, a sportlétesítmény,
sportpálya bérlet támogatása aljogcím, a felkészítéssel kapcsolatos szállás és étkezés
költségei aljogcím esetén a támogatott szervezet a jóváhagyott támogatást az értékelési
elvekben meghatározott egyes tételek és hozzájuk tartozó költségek – ahol ez feltüntetésre
kerül mennyiségi egységek – figyelembevételével tervezheti és számolhatja el.
Személyszállítás:
Megnevezés

Egységár

Vonat
Busz Km-alapú elszámolás esetén

Egység

MÁV árszabás szerint

Busz <9 fő

200

Ft/km

Busz 9-20 fő

350

Ft/km

Busz 21-32 fő
Busz 33-50 fő
Busz 51-60 fő
Busz Óradíjas elszámolás esetén
Busz <9 fő

400
480
550

Ft/km
Ft/km
Ft/km

5 500

Ft/óra

Busz 9-20 fő

6 500

Ft/óra

Busz 21-32 fő

8 500

Ft/óra

Busz 33-50 fő

9 500

Ft/óra

Busz 51-60 fő

10 500

Ft/óra

Átalánydíj 100 km-nél rövidebb és/vagy 4 óránál rövidebb utak esetén

Busz kicsi (20 főnél kisebb)
Busz nagy (21 fős, vagy annál nagyobb)

30 000
35 000

Ft
Ft

Amennyiben az utazó létszám nem indokolja a nagyobb busz igénybevételét, akkor
csak a kisbuszra vonatkozó benchmark érték számolható el. Egyéb sportmérkőzés
látogatása, csapatépítő kirándulás személyszállítási költsége nem támogatott.
Sportlétesítmény bérleti díja: A sportfejlesztési programban részletezni szükséges!
Pálya típus
Terem
Sportcsarnok lelátóval 1000 fő-ig
Sportcsarnok lelátóval 1000 fő fölött
Strandröplabda pálya

Budapest és megyei jogú
város, /óra
15 000 Ft
30 000 Ft
40 000 Ft
12 000 Ft
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Egyéb település, /óra
10 000 Ft
14 000 Ft
18 000 Ft
10 000 Ft

Szállás, étkezés:
A szállás- és étkezés költségek hazai viszonylatban érvényesek, külföldi szakmai programok
esetén a költségek egyedileg kerülnek elbírálásra!
Belföldi edzőtábor esetén az edzőtábor helyszínének, valamint a korcsoport és a
tartózkodási időtartamnak a megrendelő leadásával egyidejűleg történő megadása kötelező
az MRSZ Főtitkára, valamint a TAO Iroda részére.
Külföldi edzőtábor esetén az edzőtábor helyszínének, valamint a korcsoport és a
tartózkodási időtartamnak a megrendelő leadásával egyidejűleg történő megadása kötelező
az MRSZ Főtitkára, valamint a TAO Iroda részére, mely igényt az MRSZ minden esetben
megvizsgál és külön engedélyez.
Élelmiszer alapanyagok számlái nem elszámolhatók Tao támogatás terhére!
Szállás fő/éj
Szállás (reggelivel) fő/éj
Szállás (teljes ellátás) fő/éj
Reggeli fő/alkalom
Ebéd fő/alkalom
Vacsora fő/alkalom
Egyszeri étkezésre elegendő étkezési csomag
Kétszeri étkezésre elegendő étkezési csomag
Edzőtábor (szállás+étkezés+létesítmény)
fő/alkalom/nap
Külföldi edzőtábor (szállás+étkezés+létesítmény)
fő/alkalom/nap

17 000 Ft
20 000 Ft
25 000 Ft
3 000 Ft
5 000 Ft
4 000 Ft
3 000 Ft
3 500 Ft
30 500 Ft
55 000 Ft

Verseny, mérkőzés nevezési költsége:
Az MRSZ Díjfizetési szabályzatában meghatározottak az irányadók.
Rendezéssel kapcsolatos költségek:
Ezen aljogcímen a saját rendezésű tornák, kupák költségei tervezhetők: játékvezetői díj,
terembérleti díj, érem, kupa, oklevél, szállás és étkezés. Amennyiben a résztvevő
csapatoktól nevezési díjként beszedett összeg valamely fenti tételt is tartalmazza, az
támogatásként nem tervezhető.
A bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők rendelkezésre állásával
összefüggésben az adott szezonra vonatkozó „Tarifatáblázat” elnevezésű, az MRSZ
Elnöksége által elfogadott dokumentumban meghatározott díjaknál magasabb összeg nem
elszámolható.
Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának támogatása:
A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításával, valamint a leigazolásból a szövetség
felé befizetésre kerülő díjakkal összefüggésben az adott szezonra vonatkozó „Tarifatáblázat”
elnevezésű, az MRSZ Elnöksége által elfogadott dokumentumban meghatározottak az
irányadók.
Logisztikai feladatok ellátásával összefüggő támogatás:
A támogatott szervezet a részletes költséget és a sporteseményt, amihez a logisztikai
költségek szükségesek, a sportfejlesztési program mellékleteként kérjük bemutatni.
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4. Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím
Kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő képzések – a szakszövetség stratégiai
fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a szakszövetség Stv.-ben meghatározott képzési,
továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél, vagy a szakszövetség
felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt
vevő sportszervezetnél felmerülő, Rendeletben egyedileg meghatározott költségek, kiadások
tervezése és elszámolása – támogathatók. A jelen dokumentumban nem szereplő kérdések
esetében – elsősorban, de nem kizárólagosan - a hivatkozott jogszabályok, valamint az
MRSZ által kiadott Elszámolási útmutatóban foglaltak az irányadók. A támogatott szervezet a
jóváhagyástól a felhasználás során – a jogszabály szerinti módosítás eseteit leszámítva –
nem térhet el.
Fentiek értelmében tandíj elszámolására nincs lehetőség!
5. Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Bajnokságban való részvétel díja:
Az MRSZ Díjfizetési szabályzata, illetve a „Tarifatáblázat” elnevezésű, az MRSZ Elnöksége
által elfogadott dokumentumban foglaltak szerint a versenyeztetéssel összefüggő feladatok
támogatása a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésével a
szakszövetségen keresztül történik, nem igényelhető rá támogatás.
Elszámolható költségek: a tagdíj, a pályahitelesítés díja, a jegyzőkönyvvezetői díj,
nevezési díj, a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja, valamint az
leigazolási (nyilvántartásba vételi) és átigazolási költségek (nevelési költségtérítés
kivételével).

Kérjük, hogy a sportfejlesztési program tervezése során
figyelmesen olvassák el az elszámolási útmutatót is, tekintettel arra,
hogy az előző évekhez képest változásokat tartalmaz!
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Magyar Röplabda Szövetség
Benchmark 2021/2022
Sportfelszerelések
13 éves kor feletti korosztályok
(U15-től) esetében utánpótlás13 éves kor alatti
nevelés feladatainak
korosztályok
támogatása jogcímen és
esetében (U10felnőtt sportolók esetében
U13)
kizárólag tárgyi eszköz
beruházás, felújítás jogcímen

Aláöltözet alsó-felső
Alkarvédő /pár/
Röplabda cipő
Cipőtartó táska
Edző nadrág hosszú
Edző nadrág rövid
Edző póló
Edzőmelegítő
Hátizsák
Jelölőmez
Kulacs
Kulacstartó /6 db-os/
Mérkőzés mez
Mérkőzés nadrág
Papucs
Röplabda (edzéslabda,
könnyített, iskolai,
speciális labda)
Röplabda (terem, strand
hivatalos versenylabda)
Rövidnadrág
Sporttáska
sporttáska nagy
Sportzokni
Széldzseki
Térdvédő /pár/
Törölköző
Utazó póló
Utazókabát
Utazómelegítő

15 500 Ft
10 000 Ft
25 000 Ft
4 500 Ft
4 000 Ft
3 000 Ft
17 000 Ft
12 000 Ft
2 000 Ft
1 500 Ft
4 000 Ft
8 000 Ft
4 000 Ft
2 000 Ft

15 500 Ft
10 000 Ft
45 000 Ft
4 500 Ft
4 500 Ft
4 000 Ft
5 000 Ft
17 000 Ft
12 000 Ft
2 000 Ft
1 500 Ft
4 000 Ft
12 000 Ft
6 000 Ft
4 000 Ft

10 000 Ft

10 000 Ft

25 000 Ft

25 000 Ft

4 000 Ft
9 000 Ft
2 500 Ft
10 000 Ft
15 000 Ft
5 000 Ft
6 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft

8 000 Ft
9 000 Ft
25 000 Ft
2 500 Ft
14 000 Ft
15 000 Ft
5 000 Ft
8 000 Ft
25 000 Ft
25 000 Ft

20

Sporteszközök
Bója szett
Bordásfal
Fitness labda
Gát db
Gumiszalagok
Kompresszor
Koordinációs karika
Koordinációs létra
Labda pumpa /kézi/
Labdatartó kocsi
Labdatartó zsák/háló
Medicinlabda
Neoprén zokni (csizma)
Nyomásmérő (digitális)
Stopperóra
Súlyzó db
Súlyzókészlet
Taktikai tábla
Taktikai tábla /fali/
Ugrókötél
Teq Smart kültéri/beltéri professzionális
összecsukható asztal (Teqvoly játékhoz)
Teq One kültéri/beltéri professzionális fix
asztal (Teqvoly játékhoz)
Teq Lite kültéri/beltéri gyakorló
összecsukható asztal (Teqvoly játékhoz)
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3 000 Ft
32 000 Ft
10 000 Ft
1 100 Ft
10 000 Ft
40 000 Ft
550 Ft
10 000 Ft
3 000 Ft
50 000 Ft
3 000 Ft
15 000 Ft
10 000 Ft
15 000 Ft
15 000 Ft
5 000 Ft
20 000 Ft
6 000 Ft
19 000 Ft
3 000 Ft
1 100 000 Ft
910 000 Ft
360 000 Ft

Gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök
Bemelegítő krém, spray
Defibrillátor
Fagyasztó-, hűtő-, jégzselé spray
Fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő
készítmények/db
Gyógyszercsomag
Hideg-meleg terápiás párna, borogatás,
gélpárna
Hűtőtáska (6L-15L)
Intensive hűtő zselé
Izomlazítók és izomsérülésekre használható
sportkrémek/db
Jégakku

4 500 Ft
500 000 Ft
3 000 Ft

Jégkészítő gép
Jégtömlő
Kötszerek, kötésragasztó, kötözőszer/db
Lemosó spray
Masszázságy
Masszázs olaj, krém
Melegtapasz (2db-os)
Napkrém
Orvosi táska felszerelve
Sebbevonó/sebfertőtlenítő
Sebösszehúzó tapasz / 5db
Szintetikus bőr
Tape
Tape ragasztó spray
Tapevágó olló

120 000 Ft
3 500 Ft
5 000 Ft
3 800 Ft
70 000 Ft
3 500 Ft
1 000 Ft
4 000 Ft
30 000 Ft
3 000 Ft
480 Ft
4 500 Ft
2 000 Ft
2 000 Ft
1 500 Ft

Vérnyomásmérő
Zúzódások, ficamok kezelésére használható
készítmények/db

5 500 Ft
50 000 Ft
1 500 Ft
12 000 Ft
4 500 Ft
6 000 Ft
1 400 Ft

12 000 Ft
4 000 Ft

*a táblázatban nem szereplő gyógyszerek a gyógyszercsomagban, vagy egyedi tételként igényelhetők

Vitaminok, izotóniás italok, táplálékkiegészítők – egyedi elbírálás
Diagnosztikai mérés – egyedi elbírálás – max. 30 000 Ft/fő/alkalom, évente maximum 2
alkalommal
Diagnosztikai eszközök – egyedi elbírálás
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Berendezési eszközök
Asztal bírói öltözőbe

35 000 Ft

Cipőtartó (öltözőbe)

10 000 Ft

Fogas

27 000 Ft

Öltöző pad

40 000 Ft

Öltöző pad fogassal

70 000 Ft

Öltöző szekrény

130 000 Ft

Szék bírói öltözőbe/db

15 000 Ft

Mobil térelválasztó

200 000 Ft

Informatikai eszközök, műszaki berendezések
Asztali nyomtató

20 000 Ft

Dvd felvevő, lejátszó
(3 évente 1 db, csak NBI-ben)

40 000 Ft

Fényképezőgép
(3 évente 1 db, csak NBI-ben)

70 000 Ft

Honlap fejlesztés

150 000 Ft

Multifunkciós nyomtató (kétévente)

150 000 Ft

Mobil tárhely

40 000 Ft

Mosógép (kétévente)

100 000 Ft

Projektor
(1 db/év)

250 000 Ft

Számítógép

250 000 Ft

Laptop (1 db/év)

300 000 Ft

Szárítógép (kétévente)

150 000 Ft

Televízió
(3 évente 1 db, csak NBI-ben)

140 000 Ft

Vetítővászon

90 000 Ft

Videokamera
(3 évente 1 db, csak NBI-ben)

100 000 Ft

Tablet (1 db/év)

200 000 Ft
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Pályatartozékok
Antenna készlet (tokkal)

20 000 Ft

Árnyékoló sátor

50 000 Ft

Asztal versenybírói

35 000 Ft

Bírói állvány/hálóhoz (állítható magasságú)

300 000 Ft

Cseretábla készlet (2 garnitúra)

200 000 Ft

Edzőháló /terem és strand/

60 000 Ft

Gyakorló teremröplabda oszlop /pár/ hüvelyes
Gyakorló strandröplabda oszlop /pár/,
hüvellyel, talpfával
Hálómagasság mérő

300 000 Ft

Hálótartó oszlop borítás (pár)

150 000 Ft

400 000 Ft
80 000 Ft

Kemping szék

15 000 Ft

Kézi eredményjelző – nem hivatalos

15 000 Ft

Kézi eredményjelző – hivatalos (CEV, FIVB)

30 000 Ft

Kisszék pályatörlőknek
LEDbox (elektronikus jegyzőkönyvvel
kompatibilis eredményjelző eszköz)
Labdafogó háló (nm)

5 000 Ft
335 000 Ft
1 000 Ft

Lux méter (fénymérő)

25 000 Ft

Napernyő (talppal)

45 000 Ft

Napvitorla (nm)

1 500 Ft

Oszlop /pár/ mobil (ellensúlyos)

600 000 Ft

Parkröplabda szett
Reklámelhelyezési installáció (palánksor) 3x1
méter, tartólábazattal
Strandröplabda talpfa készlet

150 000 Ft
80 000 Ft
80 000 Ft

Strandröplabda vonaljelölő szett

45 000 Ft

Szék versenyhez/db

15 000 Ft

Távolságmérő lézer

40 000 Ft

Verseny teremröplabda oszlop /pár/ hüvelyes
Verseny strandröplabda oszlop /pár/,
hüvellyel, talpfával
Versenyháló /terem és strand)
Vonalbírói zászló készlet - professzionális (4
db)
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600 000 Ft
700 000 Ft
100 000 Ft
25 000 Ft

