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TÁJÉKOZTATÓ A PRODUKTIVITÁSI RENDSZERRŐL 
 

 

Tisztelt Sportvezető! 

 

Mint ismeretes, a 2018/2019-es támogatási időszaktól új utánpótlásnevelési-támogatási 

rendszer lép érvénybe. 

 

A döntés értelmében a jogosult sportszervezetek utánpótlás-nevelési tevékenységük után 

alaptámogatásban és produktivitási támogatásban részesülhetnek. 

 

Az alaptámogatás összege – amelyet „A 2018/19. évi sportfejlesztési programok értékelésének 

alapelvei” tartalmaznak – a korábbi években megszokottak szerint, a sportszervezet 

utánpótláscsapatai és bajnoki osztályai alapján kerül meghatározásra. A csapatkvótáknál 

változásokat léptetett életbe az MLSZ Elnöksége a Bozsik-korosztályokban. A részleteket „A 

2018/19. évi sportfejlesztési programok értékelésének alapelvei” tartalmazzák. 

 

A minőségi utánpótlás-nevelés díjazását 2018-tól az MLSZ a produktivitáshoz (azaz az 

utánpótlás-nevelésből kikerülő játékosok professzionális csapatokban és válogatottakban 

eltöltött súlyozott játékidejéhez) köti. 

 

Az Elnökség döntött arról, hogy – a rendelkezésre álló források, pénzügyi keretek figyelembe 

vételével – az egy pontra jutó támogatás összegét 4.000 (négyezer) Forintban határozza meg. 

 

A pontszámokat tesztelési céllal eljuttattuk az egyesületek kapcsolattartói részére. 

 

Az egyesületek tehát az alábbi számítás alapján tudják tervezni TAO-forrásaikat a 

2018/2019-es támogatási időszakra: 

1. utánpótláscsapatszámok, bajnoki osztályok (csapatvállalások) x csapatkvóta = 

ALAPTÁMOGATÁS 

2. Produktivitási pont x 4000 Forint/Pont = PRODUKTIVITÁSI TÁMOGATÁS 

3. TELJES MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS = ALAPTÁMOGATÁS + 

PRODUKTIVITÁSI SZÁMÍTÁS 

 

 

A támogatások forrása: 

Az MLSZ a támogatást részint TAO-jóváhagyás (határozat), részint állami támogatás keretében 

biztosítja. 

 

Tekintettel arra, hogy az állami támogatás összege évről évre változó, ezért a TAO és az állami 

támogatás arányát az MLSZ évente tudja csak meghatározni. A 2018/2019-es szezonban a 

források megoszlása az alábbi: 

• TAO jóváhagyó határozat keretében biztosítjuk az ALAPTÁMOGATÁS összegét és a 

PRODUKTIVITÁSI TÁMOGATÁS 50%-át. 

• Állami támogatási szerződés keretében biztosítjuk a PRODUKTIVITÁSI 

TÁMOGATÁS másik 50%-át. 
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A sportszervezetek tehát alapelvként az alábbiak szerint jutnak hozzá a teljes támogatási 

összeghez: 

 

forrás TAO állami támogatás 

Támogatási 

elem 
ALAPTÁMOGATÁS 

PRODUKTIVITÁSI 

TÁMOGATÁS X 50% 

PRODUKTIVITÁSI 

TÁMOGATÁS X 50% 

 

Konkrét példa: 

A klub a csapatszámok és a csapatok bajnoki osztálya alapján 30 millió Forint támogatásra 

jogosult. 

A klub lezárt produktivitási pontszáma: 10.000 pont. A produktivitási támogatás összeg: 10.000 

pont x 4000 Ft/pont = 40 millió Forint. 

A klub teljes támogatási összege: 30+40 = 70 millió Forint. 

Az összegből 50 millió Forintot TAO-jóváhagyó határozat formájában kapja meg a klub 

(30+40x50%). 

 

A fennmaradó 20 millió Forintra az MLSZ támogatási szerződést köt a klubbal (40x50%). 

Állami támogatási megállapodást – figyelemmel a szerződéskötéssel és elszámolással járó 

jelentős adminisztrációra – csak abban az esetben köt az MLSZ, ha annak összege eléri az 5 

millió Forintot. Ellenkező esetben a produktivitási támogatás teljes összegét TAO-

határozat keretében kapja meg a klub. 

 

Az Elnökség döntése értelmében produktivitási támogatásban azok a klubok részesülnek, 

amelyek legalább 25 pontot elérnek. 

 

Fontos információ: a produktivitási szabályzat értelmében három szezonon keresztül vizsgáljuk 

a játékidőt azzal, hogy minden évben május 31-én zárul a megfigyelési időszak. A 2018/2019-

es támogatási összegeket tehát a 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018-as szezonok játékideje 

alapján határozzuk meg. 

 

Tekintettel arra, hogy a TAO kérelmeket április 30-ig kell benyújtani, a szabályzatban úgy 

rendelkeztünk, hogy a TAO jóváhagyó határozaton keresztül igényelt produktivitási támogatás 

összegét a benyújtást megelőző két lezárt szezon összpontszámának másfélszeres szorzata 

alapján kell megállapítani.  Ez tehát egy számított adat, amely idén a 2015/2016 és a 2016/2017-

es lezárt éves pontszámok együttes összegének másfélszerese. 

 

 

A TAO kérelmi rendszerben az MLSZ automatikusan kiszámolja a produktivitási 

pontszám alapján megadható támogatási összeget, a klub feladata abban áll, hogy a 

pontszámok helyességét ellenőrizze. Ennek érdekében az MLSZ a klub produktivitási 

pontjait tartalmazó adatbázishoz a klub kérésére hozzáférést ad. 

 

A regisztráció kérelem benyújtásának módja: 

Töltse be az alábbi weblapot: 

http://ada1bank.mlsz.hu/productivity/ 

 

A „support” menüpontra kattintva, válassza ki a „support típusa” legördülő mezőt és jelölje ki 

a „regisztráció kérelem” menüpontot. Ezt követően a „support szöveges leírása” mezőben 

jelölje meg, hogy melyik sportszervezet nevében, ki, milyen mail címre igényli a hozzáférést. 

http://ada1bank.mlsz.hu/productivity/
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Regisztrációs kérelmet a klub képviseletére jogosult személy kérhet, az MLSZ által 

nyilvántartott mail cím megjelölésével. 

 

Mint minden esetben, amikor változnak a támogatási elvek, a változtatásnak vannak nyertesei 

és vesztesei. Annak érdekében, hogy egyik sportszervezet se szenvedjen el elviselhetetlen 

mértékű támogatáscsökkenést, az MLSZ Elnöksége úgy döntött, hogy az értékelési elvek miatt 

nem csökkenhet a támogatás a bázisévi támogatás 70%-a alá. 

Az Elnökség döntése értelmében a sportszervezetek működési – utánpótlás-nevelés – 

támogatásánál egy kompenzációs rendszert fog alkalmazni az MLSZ. Ennek értelmében azok 

a sportszervezetek, akiknél a tárgyévi támogatási összeg az új értékelési elvek következtében a 

bázisévi 85%-a alá csökkenne, ott a támogatás értékét a bázisösszeg 85%-ban fogjuk 

meghatározni. Vagyis senki sem szenvedhet el 15%-nál nagyobb támogatáscsökkenést a 

produktivitás alapú forrás-elosztás belépésével. Ez egy egyszeri döntés és azt a célt szolgálja, 

hogy az átállás sehol ne okozzon nagy megrázkódtatást. Természetesen a 85%-át úgy kell 

érteni, hogy változatlan aktivitás (csapatszám, bajnoki osztály) mellett, ezt a TAO osztály 

ellenőrizni fogja. Ez a kompenzáció a férfi nagypályás labdarúgásra értendő. 

 

A produktivitási szabályzatot és pénzügyi eljárásrendet (amely további részletes információkat 

tartalmaz) a jövő hét elején juttatjuk el a sportszervezetekhez. A témában az érintett 

bizottságokat a soron következő ülésen személyesen is tájékozatjuk. 

 

A támogatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket NB-s, vagy csak utánpótlás-neveléssel 

foglalkozó sportszervezetek az alábbi mail címekre juttathatják el: 

rosko.zoltan@mlsz.hu 

varga.jozsef.lajos@mlsz.hu 

 

 

Kérjük, hogy a megyei sportszervezetek első körben a megyei igazgatókhoz forduljanak 

az esetleges kérdésekkel (benko.tamas@mlsz.hu). 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Benkő Tamás 

igazgató 

MLSZ Pest Megyei Igazgatóság 
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