
I. Függelék: Elszámolhatósági korlátok és egységárak 
 

Költség kategória 
megnevezése 

Jogcím 
megnevezése, ahol 
a költség kategória 
elszámolható  

Maximális elszámolhatóság mértéke 
Az értékek az elszámolható költségek felső korlátját jelentik, ezzel együtt valamennyi esetben érvényesíteni kell a Szokásos 
piaci árakat is (ld. Szabályzatban foglaltak). 
Az értékek minden esetben az elszámolható költségek (önrész és támogatás együttesen) vonatkozásában értendők, és az 
ÁFA-t tartalmazzák (a személyszállítási költségek kivételével). 

 

Képzés Képzés MLSZ díjazás és Szokásos piaci árak, 2.6.1 (3) pont figyelembe vételével. 

Utazási, személyszállítási 
költség 

Személyi jellegű 
ráfordítások, 
Utánpótlás-nevelés 

Busz bérlése <20 fő kapacitással 190 Ft +ÁFA / km*  

Busz bérlése >20 fő kapacitással 290 Ft + ÁFA / km* 

Busz bérlése <20 fő kapacitással átalánydíj 16 000 Ft + ÁFA / nap* 

Busz bérlése >20 fő kapacitással átalánydíj 20 000 Ft + ÁFA / nap* 

Magánautó vagy céges autó  
NAV üzemanyag norma alapján elszámolható.  
Kiküldetés a személyi jellegű ráfordítás jogcím, vagy az 
utánpótlás nevelés vonatkozó aljogcíme támogatott 
összegének max. 10%-a lehet. 

 *A km alapú és a napi átalány alapú díjszabás nem vonható össze, minden esetben a támogatott sportszervezet 
számára kedvezőbb díjszabási formát kell érvényesíteni. 

Sportfelszerelés, 
sporteszköz 

Tárgyi eszköz, 
Utánpótlás-nevelés 

 
Szokásos piaci árak, és sportfelszerelés, sporteszközre vonatkozó feltételek szerint 

  



Személyi jellegű 
ráfordítások 
 

Személyi jellegű 
ráfordítások, 
Utánpótlás-nevelés 

Edzők: 

Edző végzettsége: UEFA "pro" UEFA "A" UEFA "B" Egyéb 

Havi juttatás*: 500 000 400 000 300 000 200 000 

 
Egyéb alkalmazottak: 

Sportszervezet 
szintje 

NB I vagy NB I 
utánpótlás 

NB II vagy NB II 
utánpótlás 

NB III 
Futsal és 
női NB I 

Egyéb, megyei 
szintű amatőr 
csapat 

Havi juttatás*: 400 000 350 000 200 000 200 000 150 000 

* Havi bruttó bér (rendszeres, vagy nem rendszeres bér jellegű költségek), ami nem tartalmazza a munkáltatót terhelő 
adókat, járulékokat a teljes munkaidőt alapul véve, Ft/hó 

Ingatlan beruházás, 
felújítás 
 

Tárgyi eszköz Tételenkénti egységárakat ld. I/a Függelék. 

Tárgyi eszköz beszerzés Tárgyi eszköz Szokásos piaci árak, 2.6.1 (3) pont figyelembe vételével. 

Honlapfejlesztés Tárgyi eszköz Maximum 150 ezer Ft/honlap. 

Építészeti-műszaki 
tervezés 

Tárgyi eszköz Beruházási érték maximum 5%-a. 
 

Táplálék-kiegészítők, 
diagnosztikai eszközök és 
gyógyászati segédeszközök 

Utánpótlás-nevelés Szokásos piaci árak, 2.6.1 (3) pont figyelembe vételével. 

Teljesítmény-diagnosztikai 
mérések, vizsgálatok 

Utánpótlás-nevelés NB-s utánpótlás csapatoknál maximum 90 ezer Ft/fő. Egyéb bajnoki osztály esetén a költségkategória nem 
számolható el. 

Verseny, mérkőzés, torna 
rendezési és nevezési 
költsége 

Utánpótlás-nevelés Sportrendezvény rendezési költségeként korosztályonként 100 ezer Ft/rendezvény számolható el és maximálisan 2 db 
rendezvény számolható el évadonként.  

Versenyengedélyek, 
játékengedélyek 
kiállításának díja 

Utánpótlás-nevelés Nem elszámolható. 

  



Sportlétesítmény, 
sportpálya bérleti díja 

Utánpótlás-nevelés Az elszámolható összeg nem haladhatja meg az utánpótlás nevelés jogcímen igényelt összeg 20 %-át, Budapesten 
40%-át, és a következő egységárakat. A Szabályzat 2.6.5. (7) pontjában szereplő azonos tulajdonosi kör között létrejött 
bérlet estén a feltüntetett egységárak 50%-a számolható el. 

 

Pálya típus 
Budapest és megyei 
jogú város, Ft/óra 

Egyéb település, 
Ft/óra 

Nagy pálya 17 000 15 000 

Nagy pálya világítással 21 000 19 000 

Kis pálya 12 000 10 000 

Kis pálya világítással 14 000 12 000 

Terem 8 000 6 000 

Szállás és étkezés 
(felkészítéssel, 
edzőtáborozással és 
versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggő) 
 

Utánpótlás-nevelés Hivatásos szinten (NBI, NBII utánpótlás csapatai és kiemelt akadémiák csapatai) belföldi szállás és étkezés esetén, 
amatőr szinten belföldi és külföldi szállás és étkezés egységárai: 

Megnevezés Egységár 

Szállás 8 000 Ft/fő/éjszaka 

Reggeli  800 Ft/fő/alkalom 

Főétkezés (ebéd vagy vacsora) 2 000 Ft/fő/alkalom 

Főétkezések együtt (ebéd és 
vacsora) 3 000 Ft/fő/alkalom  

Szállás teljes ellátással 12 000 Ft/fő/éjszaka 

Snack, hidegcsomag 1 100 Ft/fő 

Gépjármű bérleti díj 
(sporteszközök, 
sportfelszerelések 
szállításával, logisztikai 
feladatok ellátásával 
kapcsolatos) 

Utánpótlás-nevelés Ld. Utazási, személyszállítási költségkategóriánál szereplő mértékek 

 
 


