
A 2017. á prilis 26-ái TAO-tá jé koztáto  sorá n 
félmérü lt ké rdé sék 

1. A sportszervezet vagy alapítvány munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő 

(személyi jellegű juttatásban részesülő) sportszakembereire vonatkozó felső 

támogathatósági szint? A sportszervezet besorolásától függően kerül 

meghatározásra. A főállású (napi 8 órás foglalkoztatású) munkatársak egy főre jutó 

maximálisan elszámolható havi bruttó juttatását az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

TAO-programok értékelésének alapelvei (2017/2018) 

Sportszervezet 

besorolása 

NB I vagy 

RUK 

NB II vagy 

Alközpont 
NB III 

Futsal és 

női NB I 

Egyéb, megyei 

szintű amatőr 

csapat 

Havi elszámolható 

bruttó juttatás 

maximuma 

350 000 Ft 350 000 Ft 200 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 

 

2. Hány edzőtábort számolhatnak el a sportszervezetek egy támogatási időszakban? 

Nincs ilyen megkötés, a TAO Pályázati Iroda jóváhagyásától függ. A gyakran ismételt 

kérdések (GYIK) listája hamarosan elérhető lesz a http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/ 

weboldalon. Ez tartalmazni fogja, hogy mit lehet edzőtábornak tekinteni. 

3. Elszámolható-e az edzőtáborban étkezésre pl. élelmiszer-áruházban vásárolt 

zsömle, felvágott? Igen. 

4. Ha egy sportszervezet a 2016/2017-es sportfejlesztési programjában „túlvállalta” 

magát, vagyis pl. 2 korosztályos utánpótláscsapatra tett vállalást, de végül csak 

egyet indított el, akkor: 

 ha lehívta és elköltötte arra a „plusz egy” csapatra járó támogatást, akkor 

az a 2017/2018-as évre beadott sportfejlesztési programjában korrigálásra 

kerül és annyival kevesebb támogatást ítélhető meg. 

 ha nem költötte el (nem is töltötte fel) azt a részt, akkor ezt az összeget 

még meg tudja hosszabbítani és így le is tudja hívni még több mint egy 

évig, ezért a 2017/2018-as felületen az előző esethez hasonlóan levonásra 

kerül az összeg. 

5. Amennyiben a sportszervezet nem szerepeltetett a 2016/2017-es sportfejlesztési 

programjában olyan utánpótláscsapatot, amelyet viszont elindított és végig is vitte 

a bajnoki évet. Ebben az esetben utólag nem kaphatja meg rá a következő évi 

sportfejlesztési programjában a támogatást. 

6. Strandlabdarúgás szakágban a versenykiírások értelmében 2017-ben U10-es és 

U12-es versenyre kerül sor, de az EKR-felületen csak U11-et és U13-at van 

lehetőség berögzíteni. Ekkor az U11-es és az U13-as kategóriába kerüljön rögzítésre, 

s a szöveges részben jelöljék, hogy valójában melyik korosztályok. 

http://www.mlsz.hu/fejlesztesek/

