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1. BEVEZETÉS 

 A Magyar Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: MLSZ) defibrillátor eszközbeszerzési 
pályázatot hirdet, amely célja életmentő eszközök beszerzésének támogatása az amatőr 
csapatok részére. Jelen program részben állami, részben FIFA támogatás felhasználásával 
valósul meg. 
 
2. A PÁLYÁZAT CÉLJA  
Összhangban az MLSZ stratégiájával, a defibrillátor pályázat célja, hogy a speciális eszköz 
beszerzésének támogatásával az MLSZ hozzájáruljon ahhoz, hogy az önkormányzatok és a 
sportszervezetek, a játékosok és a bírók életvédelmét megfelelő minőségű eszközzel 
biztosíthassák. 
 
 
3. A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYA 

 Jelen pályázaton nyertes önkormányzat vagy sportszervezet nem kap pénzbeli vissza nem 
térítendő támogatást, tehát saját hatáskörben konkrét beruházási tevékenységet nem kell 
elvégeznie, nem kell számlákat kiállítania, kifizetnie, valamint nem kell a támogatással 
elszámolnia. Az MLSZ központ a defibrillátorokat központosítottan szerzi be, majd a nyertes 
pályázóval megkötendő támogatási okirat útján (2. melléklet) az eszközt átadja a nyertes 
pályázónak. Az eszközök fenntartásáért a pályázaton nyertes szervezet tartozik felelősséggel. 
Az átadott eszköz a pályázaton nyertes szervezet nyilvántartásában fog szerepelni, a 
számvitelre vonatkozó jogszabályok szerint.  
 
A defibrillátor átadását megelőzően a nyertes pályázó képviseletében minimum egy főnek 
rendelkeznie kell BLS (basic life support) tanfolyami képesítéssel.  
 
A BLS (basic life support) tanfolyamon történő részvételt a nyertes pályázó három féle 
módon teljesítheti.  
 1. A pályázat benyújtásakor legalább 1 fő már rendelkezik a tanfolyamot igazoló 

dokumentummal, és a pályázati adatlapon erről nyilatkozik. Ebben az esetben nem 
kell további képzésen részt venni. 
 

2. A megfelelő bizonyítvánnyal nem rendelkező minimum egy, maximum két fő részt 
vesz az MLSZ által biztosított tanfolyamon. A tanfolyam díját az MLSZ a 
támogatásból biztosítja. A képzés helyszínéről és időpontjáról az illetékes megyei 
igazgató a képzést megelőző legkésőbb nyolcadik munkanapon elektronikus levélben 
előzetes értesítést küld a pályázati adatlapon szereplő kapcsolattartónak. A képzésen 
történő részvétel feltétele az 5. fejezetben szereplő önerő átutalása. 

 
3. Amennyiben a pályázati adatlapon megjelölt, a képzésben érintett egy vagy két fő 

igazoltan nem tud részt venni az MLSZ által biztosított képzésen, akkor a nyertes 
pályázó saját erőből, a támogatás odaítéléséről szóló értesítés kiküldését követő 90 
naptári napon belül minimum 1 főnek megszervezi és finanszírozza a szükséges 
tanfolyam költségét, valamint a tanfolyam elvégzéséről szóló bizonyítványt az 
illetékes MLSZ megyei igazgatónak bemutatja.  
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Összefoglalva, az eszköz átvételének, azaz a támogatási okirat aláírásának feltétele az, 
hogy minimum egy fő rendelkezzen basic life support (BLS) tanfolyami képesítéssel.   
Ameddig a megfelelő BLS bizonyítványt (minimum egy fő) a nyertes pályázó nem képes 
bemutatni, hiába utalta át az önerőt, az eszközt nem kaphatja meg. Amennyiben a nyertes a 
rendelkezésre álló 90 naptári nap türelmi idő után sem képes bemutatni az igazolást, az MLSZ 
visszavonhatja a támogatást. Ez esetben a kedvezményezett a támogatás fel nem 
használásából adódó, az MLSZ-nek okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.  
 
Az eszközt az MLSZ átadás-átvételi jegyzőkönyv és a támogatási okirat aláírásával adja át a 
nyertes pályázónak.  
 
A nyertes pályázó kizárólag akkor állhat el az önerő átutalásától és/vagy a támogatási okirat 
aláírásától amennyiben az önerő 10%-nál nagyobb mértékben meghaladja az 5. fejezetben 
ismertetett becsült önerőt.   
Amennyiben a nyertes pályázó nem a fenti, hanem egyéb indoklással – esetleg indoklás 
nélkül – nem utalja át az önerőt, akkor az MLSZ a pályázót 2 évre kizárja az MLSZ által 
kiírásra kerülő későbbi pályázatokból, illetve az MLSZ jogosulttá válik a pályázó 
elállásával kapcsolatban az MLSZ-szel szemben az állami támogatás nem, vagy nem 
megfelelő felhasználásából eredő szankcióból eredő teljes kár pályázóval szembeni 
érvényesítésére. 
 
A fentiekben leírtak alapján a pályázathoz kapcsolódó legfontosabb lépések sorrendje a 
következő: 

1. Az eszköztámogatásban részesítendő pályázók kiválasztása jelen pályázat alapján. 
2. A támogatási értesítés kiküldését egyben a díjbekérő kiküldését követő 5 napon belül 

az önerő átutalása az MLSZ központ részére. 
3. A képzések lebonyolítása, a képzésen történő kötelező részvétel (minimum 1 fő, 

maximum 2 fő/nyertes pályázó). 
4. A támogatási okirat aláírása, a defibrillátor átvétele. 
5. Az eszközbeszerzés eredményeként ismertté vált végleges beszerzési ár alapján a 

nyertes pályázóval az MLSZ elszámol (amennyiben a közbeszerzési eljárás 
eredményeként a becsült önerőnél kisebb lesz a tényleges önerő).  

 
Az eszköz tárolásáért, a szükséges vagyonbiztonsági intézkedések biztosításáért és az eszköz 
működési költségeinek finanszírozásáért kizárólag a nyertes pályázó, azaz a kedvezményezett 
felel.  
Az eszközt zárható helyen kell tárolni, de biztosítani kell a hozzáférést sürgős esetben. Az 
eszközt dokumentáltan a tárolás helyszínéről mérkőzésekre, edzésekre el lehet szállítani.  
 
 
4. TÁMOGATOTT BERUHÁZÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK  
A pályázat keretében kizárólag defibrillátor beszerzése támogatható. A pályázat keretében 
pályázható eszközöket az MLSZ központilag szerzi be. A pályázat keretében a pályázó 
szervezetnek megítélt támogatás eredményeként, a támogatási okirat aláírásával a 
sportszervezet az eszköz tulajdonosa lesz. Az eszköz üzemeltetését 15 évig (fenntartási 
időszak) biztosítja a pályázaton nyertes szervezet. Az okirat tervezetét a 2. melléklet 
tartalmazza. 
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5. AZ ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ÉS MÉRTÉKE, A FINANSZÍROZÁS MÓDJA  
Az eszközbeszerzés becsült egységköltségét jelen fejezet tartalmazza. A támogatói döntést 
követően aláírásra kerülő támogatási okirat a pályázati adatlapon szereplő becsült költséget 
fogja tartalmazni. Az eszközbeszerzés tényleges költségét a nyertes pályázó az MLSZ által 
lebonyolítandó közbeszerzési eljárás lezárultát követően ismeri meg. 
 
Az elszámolható egységköltség maximális összege bruttó 500.000 Ft/defibrillátor. Ez az 
összeg megegyezik 1 db defibrillátor bruttó költségével. 
 
A támogatás maximális mértéke a pályázatban elszámolható költség 90%-a. Az elnyerhető 
támogatás maximális összege bruttó 450.000 forint. 
 
Az önrész mértéke a pályázatban elszámolt elszámolható költség 10%-a, amelyet a pályázó 
pályázati önrészként köteles kifizetni, a támogatási okirat megkötése előtt.  
 
A becsült önerő összege bruttó 50.000 forint. 
 
A pályázatban egy adott sportszervezet egy darab defibrillátorra pályázhat.  
 
6. A PÁLYÁZÓK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA  
Önkormányzat  Önálló települési (kerületi) önkormányzat (nyilatkoznia kell, hogy a fizetési 

kötelezettségnek megfelelő összeg teljes mértékben rendelkezésre áll.) 
 

vagy 
 
Sportszervezet, amely az alábbi feltételeket teljesíti. 1. Adott sportszervezet nincs támogatás kizárás hatálya alatt. 

2. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenyrendszerében, a pályázó sportszervezet által 
felnőtt férfi nagypályás bajnokságban indított csapatuk legmagasabb bajnoki 
besorolása legfeljebb a megyei/budapesti I. osztály a 2017/2018 versenyévadban.  

3. A pályázónak nincs lejárt köztartozása. 
4. A pályázónak nincs 190 napnál régebbi lejárt tartozása az MLSZ felé. 
5. Az érintett sportszervezet az MLSZ által szervezett és a megyei igazgatóságok által 

lebonyolított bajnokságok bármely osztályából vagy korosztályából nem lépett 
vissza/nem lett kizárva a 2017/2018-as versenyévadban. 

6. A pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek (ld. az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 82. §). 

7. A pályázó átlátható szervezetnek minősül.  
 

 
Egyéb feltételek: 

1. A pályázati lehetőség nyitva tartása alatt adott sportszervezet egy alkalommal 
részesülhet támogatásban.  
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2. Adott sportszervezet elutasított pályázat esetében új pályázatot nyújthat be, 
amennyiben a pályázati felhívás még nyitva áll. 

3. Ugyanazon sporttelepet érintően, egynél több sportszervezet által benyújtott fejlesztési 
pályázatokat – függetlenül azok tartalmától – a kiíró formailag automatikusan 
érvénytelennek nyilvánítja annál a sportszervezetnél, amelyik később nyújtotta be a 
pályázatát. 

4. Az oktatásban résztvevő személyek olyan munkakörrel kell, hogy rendelkezzenek, 
amely alapján az eszköz használatakor a jelenlétük biztosított.  

 
 
7. BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
A pályázat keretében kizárólag a jogosultsági feltételeknek kell megfelelnie a pályázó 
szervezetnek. A formailag megfelelt és jogosult pályázók a keret rendelkezésre állásáig 
támogatásban részesülnek. 
 
A pályázat hiánypótlására a benyújtást követően nincs lehetőség.  
 
A tartalmi és jogosultsági feltételeket a pályázó sportszervezet székhelye szerinti illetékes 
megyei igazgatóságok egyszerre ellenőrzik. 
 
A támogatói döntést az adott megyei társadalmi elnökség javaslata alapján az MLSZ központ 
hozza meg. A döntésről a pályázó sportszervezet elektronikus levél formájában kap értesítést. 
 
Előnybe részesülnek azok a pályázók, amelyek vállalják, hogy a defibrillátort több 
sportszervezet is használhatja. 
 
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.  
Jelen eljárás keretében tartaléklista lesz. 
 
 
8. A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK, BENYÚJTÁSÁNAK ÉS HIÁNYPÓTLÁSÁNAK MÓDJA, HATÁRIDEJE  
A pályázati adatlapot (jelen dokumentum 1. melléklete) Excel fájlban és cégszerűen aláírva 
szkennelt formában (együttesen: pályázati dokumentáció), kizárólag elektronikusan (e-mail 
vagy adathordozón (CD, DVD stb.) kell benyújtani az MLSZ területileg illetékes megyei 
igazgatóságára 2018. február 19. és 2018. március 19. között. A pályázati dokumentáció 
postai úton történő benyújtásra nincs lehetőség.  
A megyei igazgatóságok a pályázatok formai ellenőrzését a pályázati dokumentáció 
benyújtást követően 2018. március 26-ig ellenőrzik.  
 
Hiánypótlásra nincs lehetőség.  
A megyei társadalmi elnökségek döntési javaslataikat 2018. március 30-ig továbbítják az 
MLSZ központ részére. Az MLSZ központ a megyék döntési javaslatait 2018. április 6-ig 
hagyja jóvá. 
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A pályázattal kapcsolatban (szakmai kérdések) az illetékes megyei igazgatóságokon lehet 
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken.  
 

Megye E-mail 
Baranya Baranya.megye@mlsz.hu 
Bács-Kiskun Bacs-Kiskun.megye@mlsz.hu 
Békés Bekes.megye@mlsz.hu 
Borsod-Abaúj-Zemplén Borsod-Abauj-Zemplen-

megye@mlsz.hu 
Budapest Budapest.megye@mlsz.hu 
Csongrád Csongrad.megye@mlsz.hu 
Fejér Fejer.megye@mlsz.hu 
Győr-Moson-Sopron Gyor-Moson-

Sopron.megye@mlsz.hu 
Hajdú-Bihar Hajdu-Bihar.megye@mlsz.hu 
Heves Heves.megye@mlsz.hu 
Jász-Nagykun-Szolnok Jasz-Nagykun-

Szolnok.megye@mlsz.hu 
Komárom-Esztergom Komarom-

Esztergom.megye@mlsz.hu 
Nógrád Nograd.megye@mlsz.hu 
Pest Pest.megye@mlsz.hu 
Somogy Somogy.megye@mlsz.hu 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Szabol-Szatmar-

Bereg.megye@mlsz.hu 
Tolna Tolna.megye@mlsz.hu 
Vas Vas.megye@mlsz.hu 
Veszprém Veszprem.megye@mlsz.hu 
Zala Zala.megye@mlsz.hu 

 
 
9. A PÁLYÁZATOK FORMAI KÖVETELMÉNYEI  
A benyújtott pályázatoknak az alábbi formai követelményeket szükséges teljesíteniük: 
1. Az adatlap összes releváns cellája kitöltött (1. melléklet). 
2. Az illetékes megyei igazgatóságra elküldött pályázati dokumentáció teljes körűen 

tartalmazza az adatlapot Excelben és cégszerűen aláírt szkennelt változatban. 
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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 pályázónak az államháztartás bármely alrendszerével szemben 

esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság 
fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett. 

4. Kijelentem, hogy a pályázó az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt 
támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben 
vállalt kötelezettségeit teljesítette. 

5. Kijelentem, hogy a pályázó sportszervezet nem áll az MLSZ által kezelt támogatási 
rendszerekből történő kizárás hatálya alatt és nincsen 190 napnál régebbi lejárt tartozása 
az MLSZ felé. 

6. 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. 

7. Kijelentem, hogy a pályázó megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott 
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait 
rendelkezésre bocsátom. 

8. Kijelentem, hogy a pályázathoz szükséges mértékű önrészt biztosítom, az MLSZ által 
megadott bankszámlára a döntésről szóló értesítés kiküldését követő 5 naptári napon belül 
átutalom. 

9. Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon megjelölt személyek közül minimum egy fő részt 
vesz a defibrillátor használatához kapcsolódó kötelező képzésen. Tudomásul veszem, 
hogy amennyiben a defibrillátor használatához szükséges képzésen nem vesz részt a 
kijelölt személy, akkor azt saját költségen utólag minimum egy fő részére finanszírozom. 
A szükséges képzés elvégzését igazoló dokumentumot a pályázati támogatásról szóló 
értesítés kiküldését követő 90 naptári napon belül az MLSZ illetékes megyei 
igazgatóságán bemutatom. Amennyiben a képzéshez kapcsolódó feltételt nem teljesítem, 
és a támogatás fel nem használásából adódóan az MLSZ-nek kárt okozok, akkor vállalom 
a felelősséget. Az eszköz üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket a kötelező fenntartási 
időszak lezárásáig (15 év) vállalom.  

10. Az eszköz üzemeltetéséhez kapcsolódó költségeket a kötelező fenntartási időszak 
lezárásáig vállalom. 

11. Az eszköz tárolásához kapcsolódó vagyonbiztonsági intézkedéseket teljesítem, az eszköz 
károsodása esetén a teljes anyagi és jogi felelősséget vállalom. 
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10. TÁMOGATÓI DÖNTÉSSEL RENDELKEZŐ PÁLYÁZÓ FELADATAI A DÖNTÉST KÖVETŐEN  
A támogatás megítéléséről szóló, elektronikus úton elküldött döntést és a mellékletét képező 
díjbekérő kiküldését követő 5 naptári napon belül a támogatói döntésben szereplő önerőt a 
megadott bankszámlára át kell utalni. Amennyiben az önerő átutalása nem történik meg 
határidőben, akkor a támogatói döntés automatikusan hatályát veszti.  
 
 
 
 

Budapest, 2018. február 18. 
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG  

Mellékelt: 
 1. Pályázati adatlap 

2. Támogatási okirat minta 


