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Pályaépítés önerejét kiegészítő támogatás igénybevételének legfontosabb szabályai 

Az MLSZ a TAO pályaépítési program keretében az önerő részbeni finanszírozását segítő 
lehetőséget biztosít a jogosult önkormányzatok és sportszervezetek számára. A támogatás 
igénybevételének eljárásrendje nem hasonlít a hagyományos pályázatoknál megszokott 
szabályokhoz.  

Az eljárásrend speciális szabályai: 
1. Nyílt pályázati felhívás nem kerül kiírásra, a kiválasztás „zártkörű” abban az értelemben,

hogy a megyei igazgatóságok által kiválasztott jelölteknek kiküldött igénylőlapok alapján 
történik a nyertes helyszínek kiválasztása. 

2. Az eljárásrend lefolytatását lezáró támogatói döntés eredményeként a beruházás teljes
bruttó költségéhez szükséges 30%-os önerő helyett csak 10%-os önerőt kell biztosítania a
nyertesnek. Másképpen a beruházás megvalósításához szükséges 70%-os TAO támogatás
mellett a szükséges 30% önerőből 20%-t az MLSZ finanszíroz.

3. Igénylő lehet bármely települési (kerületi) önkormányzat, amennyiben az érintett
ingatlan az önkormányzat vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: Magyar
Állam, Sportszervezet) vagy bármely sportegyesület, amennyiben az érintett ingatlan a
sportegyesület vagy más harmadik személy tulajdonában van (kivétel: önkormányzat és a
Magyar Állam).

4. Az igénylőnek kizárólag három darab feltételnek kell megfelelnie. Amennyiben az igénylő
hiánytalanul teljesíti a három feltételt, akkor jogosult a támogatásra, de az MLSZ
fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói döntést saját hatáskörben hozza meg. A
három feltételt az alábbi táblázat ismerteti.

Sor-
szám 

Jogosultsági 
feltétel Definíció 

1. Pálya mérete Ebben a konstrukcióban kizárólag egy darab kisméretű vagy 
grund pálya támogatható. 

2. 

Rendelkezik 
legalább egy 
utánpótlás 
csapattal 

Csak azon szervezet kaphat támogató döntést (önkormányzat 
esetében a pályát használó egyesület), amelyik legalább egy 
utánpótlás csapattal rendelkezik. 

3. 
Rendelkezik a 
10%-os 
önrésszel. 

A 10%-os csökkentett önrész becsült összegéről szóló 
képviselő testületi döntést, illetve sportszervezet esetén a 
nyilatkozat szkennelt változatát az igénylőlap melléklete 
tartalmazza.   

5. A fenti három feltételt együttesen teljesítő pályázók közül előnyben részesülnek azon
pályázók, amelyek a 290/2014 (XI.26) Kormányrendelet 3., 4. és 6. számú melléklete
alapján kedvezményezett járásban találhatók.
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6. A kitöltött pályázati adatlapokat az illetékes megyei igazgatóságnak kell elektronikus
úton elküldeni a melléklettel együtt 2017. március 23-ig. Az illetékes megyei igazgatóság
e-mail címét az alábbi táblázat ismerteti.

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 

7. A támogatási kérvényt a mellékelt excel adatlapon kell benyújtani az 6. pontban
ismertetett módon. Az adatlapban a zöld cellákba lehet adatokat beírni. Az összes zöld
cellát értelemszerűen ki kell tölteni. A mellékletként benyújtott dokumentumban
szereplő összegnek minimum egyenlőnek kell lennie az adatlap 2.6 cellájában szereplő
összeggel.
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8. A kérelmezőnek egy alkalommal hiánypótlásra van lehetősége, amelynek a végső
határideje 2017. április 3. A hiánypótlást szintén az illetékes megyei igazgatóságnak kell
elküldeni elektronikus úton.

9. A három jogosultsági feltételt hiánytalanul teljesítő pályázókat a 4. pontban
meghatározott szempont alapján rangsorolják. Az illetékes megyében támogatandó
pályázókra az illetékes megyei társadalmi elnökség tesz javaslatot. A végső támogatói
döntést az MLSZ Elnöksége hozza meg.

10. Az MLSZ Elnökség döntéséről az igénylőt az MLSZ illetékes szervezeti egysége e-mailben
értesíti.

11. A támogatói döntés kizárólag abban az esetben lép hatályba, amennyiben a nyertes
igénylő az alábbi dokumentumokat az MLSZ-nek hiánytalanul rendelkezésre bocsátja a
döntést követő 8 munkanapon belül.

a) Aláírt tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot(kat) a sportcélú ingatlan használatba
adására és hasznosítására vonatkozóan minden egyes tulajdonos által külön-külön 
aláírva. 

b) Az építeni kívánt projektelemmel érintett ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni
lapjának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy másolatát. 

c) Az építeni kívánt projektelem megvalósítását jóváhagyó jogerős építési engedélyt, VAGY a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben 
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

d) Érvényes talajmechanikai szakvéleményt és az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatot
e) Helyszínrajz, vázrajz a futballpálya feltüntetésével.
f) Közmű genplán (összesített közműterv)
g) Pályázati adatlaphoz kapcsolódó nyilatkozat

12. A nyertes igénylővel az MLSZ 15 évre szóló együttműködési megállapodást köt, mely
megállapodásnak része lesz az MLSZ által nyújtott önrész kiegészítés is.

13. Amennyiben a pálya a KLIK vagyonkezelésében álló iskola udvarán kerül kialakításra, az
együttműködési megállapodást a KLIK illetékes tankerületének is alá kell írnia.

14. A nyertes önkormányzati igénylő az együttműködési megállapodás aláírásával
egyidejűleg a szakmai partnerrel kötött együttműködési megállapodást is az MLSZ
rendelkezésére kell bocsátania.

15. A fenti dokumentumok hiányos benyújtása jogvesztő hatályú, azaz hiányos
dokumentáció esetén az MLSZ elállhat az együttműködési megállapodás megkötésétől.

16. A nyilatkozat sablonokat az MLSZ illetékes szervezeti egysége a nyertes pályázóknak e-
mailben küldi meg.



Kedvezményes Pályaépítési Program - Igénylőlap (2017)
1.  Igénylő adatai

1.1 Igénylő teljes neve

1.2 Igénylő adószáma

1.3 Igénylő besorolása Önkormányzat (igen/nem) Sportszervezet (igen/nem)

1.4 Igénylő kapcsolattartója 1.4.1 Név: 1.4.2 Beosztás:

1.5 Igénylő kapcsolattartójának 
elérhetőségei:

1.5.1 Telefon: 1.5.2 E-mail cím:

1.6 A fejlesztéssel érintett ingatlan 
kizárólag a pályázó tulajdonában van 
(igen/nem)

1.7 A fejlesztéssel érintett sportszervezet 
(önkormányzat esetében a fejlesztéssel 
érintett telephelyet használó sportszervezet) 
legalább rendelkezik egy utánpótlás 
csapattal rendelkezik (igen/nem)

1.8 Sportszervezet esetében 2017. január 1.-
jei állapot szerint

Csapatok száma: Versenyengedélyek száma: #ZÉRÓOSZTÓ!

1.9 Sportszervezet és önkormányzati 
pályázó esetében 2017. január 1-jei állapot 
szerint 

Alap és középiskolai intézmények száma a 
településen/kerületben:

Tanulók száma az előző cellában 
megjelölt intézményekben összesen:

#ZÉRÓOSZTÓ!

2.  A beruházás adatai
2.1 Önerő támogatással érintett pálya 
besorolása

2.2 Kiválasztott pálya (amelyik pályát 
választja oda egy "1" számot írja be.) Csak 

az egyik típus választható!

2.3 Pálya bekerülési bruttó 
értéke (Ft/db)

2.4 Összesen költség 2.5 30%-os önerő igény (Ft) 2.6 Csökkentett 10%-os 
önerő igény (Ft)

2.7 Támogatás  (Ft)

 Kispálya: -    -   -    -   -   
 Grund pálya: -    -   -    -   -   

-   -    -   -   

2.8 Opcionális tételek 2.8.1 Kerítés igénylése  (igen/nem) 2.8.2 LED világítás (igen/nem)

3. Megvalósítás helyszíne
3.1 Megye 3.2 Cím (irányítószám, 

település, utca, házszám) 3.3 Helyrajzi szám

3.4 Beruházással érintett kistérség 
besorolása (igen/nem)

Kedvezményezett járásban található 
település a 290/2014. (XI. 26.) Korm. 
rendelet 3. melléklete szerint

Átmenetileg kedvezményezett település a 
290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet 4. 
melléklete szerint

Természeti vagy civilizációs katasztrófával 
sújtott  térség a 290/2014 (XI. 26.) Korm. 
rendelet 6. melléklete szerint

Az érintett kistérség a fentiekben felsorolt 
kategóák közül egyikhez sem tartozik.

4. A beruházás szükségességének indoklása

1. Önkormányzati testületi határozat, 
sportszervezet esetén nyilatkozat  aláírt 
szkennelt változat rendelkezésre áll a 10%-os 
önerőről (2.6. cellában szereplő összegnek kell 
szerepelnie a dokumentumban)

Összesen:


