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11..  BBEEVVEEZZEETTÉÉSS  
 

A látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye program (továbbiakban: tao 

program) keretében felhasználható támogatáshoz kapcsolódóan a Magyar Labdarúgó 

Szövetség (továbbiakban: MLSZ) teqball asztal eszközbeszerzési pályázatot hirdet 2016. 

december 16-án. 

 

 

22..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  CCÉÉLLJJAA  
 

Összhangban az MLSZ stratégiájával a teqball pályázat célja, hogy a speciális eszközök 

beszerzésének támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy sportszervezeteknél 

rendelkezésére álljanak a játékosok egyéni technikai fejlődését segítő eszközök.  

 

 

33..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  ÉÉSS  AA  TTAAOO  EELLJJÁÁRRÁÁSSRREENNDD  KKAAPPCCSSOOLLAATTAA  
 

A pályázat szabályrendszerét az MLSZ a TAO támogatás felhasználását meghatározó 

jogszabályok alapján alakította ki. A pályázó sportszervezet nyertes pályázat esetén nem 

pénzbeli vissza nem térítendő támogatást kap, tehát saját hatáskörben konkrét beruházási 

tevékenységet nem kell végeznie, nem kell számlákat kiállítania és kifizetnie, valamint nem 

kell a támogatással elszámolni. Az MLSZ központ az eszközöket a TAO támogatás szabályai 

szerint központosítottan szerzi be, majd a nyertes sportszervezetekkel megkötendő támogatási 

szerződés útján az eszközt térítésmentesen átadja a nyertes sportszervezetnek. Az eszközök 

fenntartásáért a pályázaton nyertes sportszervezetek tartoznak felelősséggel. A 

térítésmentesen átadott eszköz a nyertes sportszervezet nyilvántartásában fog szerepelni, a 

számvitelre vonatkozó jogszabályok szerint.  

 

 

44..  TTÁÁMMOOGGAATTOOTTTT  BBEERRUUHHÁÁZZÁÁSSOOKK,,  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGGEEKK  
 

A pályázat keretében kizárólag teqball asztal beszerzése támogatható. A pályázható 

eszközöket az MLSZ központilag szerzi be.  

A pályázat keretében a pályázó sportszervezetnek megítélt támogatás eredményeként, a 

támogatási okirat aláírásával a sportszervezet az eszközt 15 évre kapja meg, kizárólag 

használatra. 

Nyertes pályázat esetében a fejlesztéssel érintett sporttelepen az alábbi feltételeket kell 

biztosítani az eszköz telepítés előtt: 

• Az összeszereléshez, telepítéshez 50 méteren belül áramforrás (220 V) szükséges. 

• Fix telepítés esetén 1m x 1,5 m-es betonalap megléte azon a területen ahová az asztalt 

/ asztalokat elhelyezésre kerülnek. 

• Minimális játékterület: 8m x 10m. 
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55..  AAZZ  EELLNNYYEERRHHEETTŐŐ  TTÁÁMMOOGGAATTÁÁSS  ÖÖSSSSZZEEGGEE  ÉÉSS  MMÉÉRRTTÉÉKKEE,,  AA  

FFIINNAANNSSZZÍÍRROOZZÁÁSS  MMÓÓDDJJAA  
 

Az elszámolható egységköltség maximális összege bruttó 788.424 Ft/teqball asztal. Ez az 

összeg megegyezik 1 db teqball asztal bruttó költségével. 

 

A támogatás maximális mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a. 

 

Az elnyerhető támogatás minimum összege bruttó 709.582 forint/teqball asztal. 

 

Az önrész mértéke a pályázatban elszámolt elszámolható bruttó költség 10%-a, amelyet a 

pályázó pályázati regisztrációs díjként köteles kifizetni a támogatási szerződés megkötése 

előtt. 

 

Az önerő összege minimum bruttó 78.842 forint/teqball asztal. 

 

A pályázatban egynél több teqball asztalra is lehet pályázni. A támogatásban részesíthető 

eszközök darabszámát az MLSZ megyékre lebontva, előzetesen határozza meg, az alábbiak 

szerint: 

Igazgatóság/Megye 
Rendelkezésre álló 

teqball asztalok száma 

Budapest 64 

Bács 19 

Baranya 26 

Békés 23 

Borsod 34 

Csongrád 27 

Fejér 35 

Győr 33 

Hajdú 27 

Heves 17 

Jász 22 

Komárom 20 

Nógrád 15 

Pest 40 

Somogy 24 

Szabolcs 26 

Tolna 20 

Vas 23 

Veszprém 20 

Zala 22 
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55..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓKK  KKÖÖRRÉÉNNEEKK  MMEEGGHHAATTÁÁRROOZZÁÁSSAA  
 

A pályázónak az alábbi feltételt maradéktalanul teljesítenie kell: 

1. Sportszervezet, amely az MLSZ tagszervezete. 

Egyéb feltételek: 

 A pályázati lehetőség nyitva tartása alatt adott sportszervezet egy alkalommal 

részesülhet támogatásban.  

 Adott sportszervezet elutasított pályázat esetében új pályázatot nyújthat be, 

amennyiben a pályázati felhívás újra meghirdetésre kerül. 

 A nyertes sportszervezettel a támogatási szerződés megkötésének feltétele a 

regisztrációs díj átutalása az MLSZ központ részére. 

 

 

77..  BBÍÍRRÁÁLLAATTII  SSZZEEMMPPOONNTTOOKK  
 

A pályázat keretében a jogosultsági és formai feltételeknek kell megfelelnie a pályázó 

sportszervezetnek.  

 

A pályázónak két szakaszban kell kitöltenie a pályázati formanyomtatványt a jelen útmutató 

8. pontjában leírtak szerint. Az első szakaszban van mód a hiánypótlásra, a másodikban 

nincsen. 

 

A formailag megfelelt és jogosult pályázókat az illetékes megyei igazgatóságok a beérkezés 

időpontja alapján sorrendbe állítják.  

 

A megyei igazgatóságok a sorrend és megyékre lebontott keretszámok figyelembevételével 

javaslatot tesznek a támogatásban részesíthető pályázatokra a pályázat lezárását követő 5 

munkanapon belül. A megyei igazgatóságok a döntéshez kapcsolódó javaslat meghozatala 

során az alábbi két szempontot vizsgálhatják: 

2. A sportszervezetnek van-e l90 napnál hosszabb lejárt tartozása az MLSZ felé? 

3. A sportszervezet az MLSZ által kezelt támogatási rendszerekből történő kizárás 

hatálya alatt áll-e? 

 

A támogatói döntést az adott megyei igazgató javaslata alapján az MLSZ központ hozza meg 

a megyei igazgató javaslattételét követő 3 munkanapon belül. A döntésről a pályázó 

sportszervezet a pályázói felületen keresztül kap értesítést. 

 

Jelen eljárás keretében kizárólag a formailag megfelelt és jogosult, de a megállapított megyei 

keretszámot meghaladó pályázatok tartaléklistára kerülnek.  

 

Az értékelési rendszerben a pályázat az alábbi minősítést kaphatja az értékelés során. 

1. Törzsadatlap beérkezett 

2. Törzsadatlap újraszerkesztés alatt 

3. Törzsadatlap megfelelt 

4. Törzsdatalap formailag nem felelt meg, elutasítva 

5. Teqball adatlap beérkezett 

6. Feldolgozás alatt 

7. Jóváhagyva 

8. Tartaléklistán szerepel 
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9. Elutasítva 

 

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 

Az MLSZ csak azzal a feltétellel tud garanciát vállalni a nyertes pályázatok támogatására, ha 

a társasági adótámogatásokról szóló jogszabályok esetleges változása, vagy egyéb 

kormányzati döntés miatt – azaz a szövetségen kívül álló okból – ez nem ütközik (most még) 

előre nem látható akadályba. 

 

A pályázat benyújtását követően ajánlott rendszeresen ellenőrizni a pályázói felületen a 

pályázat státuszát. 

 

 

88..  PPÁÁLLYYÁÁZZAATT  MMEEGGHHIIRRDDEETTÉÉSSÉÉNNEEKK,,  BBEENNYYÚÚJJTTÁÁSSÁÁNNAAKK  ÉÉSS  

HHIIÁÁNNYYPPÓÓTTLLÁÁSSÁÁNNAAKK  MMÓÓDDJJAA  HHAATTÁÁRRIIDDEEJJEE  
 

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az MLSZ központi és a megyei igazgatóságok 

honlapján érhetőek el 2016. december 16.-át követően. A pályázat benyújtásának 

határideje 2017. január 13., péntek (23 óra 59 perc 59 másodperc). 

 

Az MLSZ fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázatot lezárja. Ebben az esetben az 

MLSZ a honlapján teszi közzé, hogy mikortól zárja be a pályázatot.  

 

A pályázatokat az MLSZ TAO elektronikus kitöltő rendszerben kell benyújtani. A pályázati 

adatlap felület az alábbi linken érhető el. 

 

https://mlsztao2016.flexinform.hu/ 

 

Amennyiben olyan sportszervezet kíván pályázni, amely nem rendelkezik TAO 

regisztrációval, akkor ezen esetben a regisztrációt az alábbi linken lehet kezdeményezni az 

adószám és a felhasználónév megadásával. 

 

https://mlsztao2016.flexinform.hu/regisztracio 

 

A pályázatot kizárólag elektronikusan, a kitöltő rendszerben lehet benyújtani az alábbi 

módon. 

 

1. A pályázónak első lépésként a pályázó törzsadatait tartalmazó adatlapot kell kitöltenie. 

2. A kitöltött törzsadatlapot kizárólag elektronikusan kell beküldeni a kitöltő 

rendszerben. 

3. A pályázó székhelye szerinti területileg illetékes megyei igazgatóság az adatlapot 

ellenőrzi a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázat 

benyújtásának határidejéig. Amennyiben a kitöltés hibás, akkor elektronikus levél 

útján újraszerkesztésre szólítja fel a pályázót, amelyet a pályázónak a kiküldéstől 

számítva 2 munkanap alatt el kell végeznie.  

4. Amennyiben a törzsdatok kitöltése megfelelően történt és az adatlap elfogadásáról 

értesítést kap a pályázó, akkor a teqball asztal formanyomtatványt töltheti ki annyi 

alkalommal, ahány asztalt igényelni szeretne. Másképpen annyi teqball asztal 

igénylő formanyomtatványt kell létrehoznia, ahány teqball asztalra pályázni szeretne 

jelen felhívás keretében. A teqball adatlap kitöltésére a pályázat nyitva tartásáig vagy a 
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pályázat lezárását követően a jelen felsorolás 3. pontjában leírtakat is figyelembe véve 

3 munkanapig van lehetőség. A teqball adatlap hiánypótlására nincs lehetőség. 

5. Az illetékes megyei igazgatóság a pályázat lezárását követően döntési javaslatot tesz 

az MLSZ központnak, majd a döntés jóváhagyása után a pályázó értesítést kap a 

pályázati eredményről. 

 

 

A teqball adatlap(ok) kitöltése és véglegesítése után lehet a teljes adatlapot nyomtatni 

(törzs+teqball adatlap), majd a nyomtatás után alá kell írni. Amennyiben több teqball 

adatlap kitöltése történt meg, akkor külön-külön kell kinyomatni és aláírni. A 

cégszerűen aláírt adatlapot(kat) fel kell tölteni a rendszerbe. A feltöltés után lehet 

beküldeni a pályázatot kizárólag az elektronikus rendszeren keresztül.   

 

A pályázattal kapcsolatban (szakmai kérdések) az illetékes megyei igazgatóságokon lehet 

érdeklődni. 

 

A pályázói felület használatát a felhasználói kézikönyv segíti.  

 

 

99..  AA  PPÁÁLLYYÁÁZZAATTOOKK  FFOORRMMAAII  ÉÉSS  JJOOGGOOSSUULLTTSSÁÁGGII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEII  
 

A benyújtott pályázatoknak az alábbi formai követelményeket szükséges teljesíteniük: 

1. A pályázati törzsadatlap és teqball adatlap a pályázati rendszerben feltöltésre került. 

2. A pályázó teljes mértékben megfelel jelen útmutató 5. fejezetében ismertetett 

feltételeknek. 

3. A pályázati törzsadatlap és teqball adatlap összes releváns cellája megfelelő adattal 

kitöltött. 

 

Az adatlap az alábbi nyilatkozatot tartalmazza. 

1. Kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 

körűek, valósak és hitelesek. 

2. Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a pályázat jóváhagyása 

érdekében a pályázótól további adatokat kérhet. 

3. Kijelentem, hogy a pályázó végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, 

illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás 

időtartama alatt ilyen eljárás indul. 

4. Kijelentem, hogy nyertes pályázat esetében az MLSZ által meghatározott időpontban és 

helyen az eszközt átveszem.  

5. Kijelentem, hogy az eszköz(ök) telepítéshez szükséges feltételeket hiánytalanul biztosítom 

a szállítás időpontjáig: 

• Összeszereléshez, telepítéshez 50 méteren belül áramforrás (220 V) biztosítása. 

• Fix telepítés esetén 1m x 1,5 m-es betonalap megléte. 

• Minimális játékterület: 8m x 10m. 

6. Kijelentem, hogy az eszköz üzemeltetéséhez és karbantartásához kapcsolódó feladatokat 

ellátom. 

7. Kijelentem, hogy a pályázathoz szükséges mértékű önrészt biztosítom, az MLSZ által 

megadott bankszámlára a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 munkanapon 

belül átutalom. 
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1100..  TTÁÁMMOOGGAATTÓÓII  DDÖÖNNTTÉÉSSSSEELL  RREENNDDEELLKKEEZZŐŐ  PPÁÁLLYYÁÁZZÓÓ  FFEELLAADDAATTAAII  AA  

DDÖÖNNTTÉÉSSTT  KKÖÖVVEETTŐŐEENN  
 

A támogatáshoz kapcsolódó döntés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül át kell utalni az 

önerőhöz kapcsolódó számlán szereplő összeget a megadott bankszámlára. Amennyiben az 

önerő átutalása határidőben nem történik meg, akkor a támogatói döntés automatikusan 

hatályát veszti.  

A támogatási okirat aláírása az önerő átutalást követően történhet meg.  

Az eszközt az MLSZ átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával adja át a nyertes pályázónak. A 

nyertes pályázó még ideiglenes használatra sem adhatja át más szervezetnek a pályázat 

keretében megítélt eszközt. 

Az MLSZ az átadás időpontját az átadás előtt minimum 3 munkanappal jelzi az adatlapon 

megadott személynek. Az átadás időpontjáig a telepítéshez szükséges az adatlap nyilatkozati 

részében is felsorolt feltételeket a nyertes sportszervezettnek hiánytalanul biztosítania kell.  

 

 

 

 

 

Budapest, 2016. december 

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 


