TÁJÉKOZTATÓ A SPORTÁGFEJLESZTÉSI SZAKMAI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA SORÁN
IRÁNYADÓ BENCHMARK-RENDSZERRŐL

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét arra, hogy a lenti táblázatban megjelenített maximális
értékektől eltérni kizárólag a támogatott szervezet részletes indoklással alátámasztott egyedi
kérelme alapján, a Támogató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet.
Tájékoztatjuk, hogy a lenti felsorolás nem teljes körű. Az összefoglalóban, illetve a
táblázatban nem szerepeltetett, de a sportágfejlesztési programok megvalósítását közvetlenül
szolgáló, a támogatási szerződéssel érintett sportágfejlesztési program részét képező
projektekben betervezésre került támogatási jogcímek egyes tételei esetében a Támogató a
támogatási szerződés mellékletét képező költségterv elfogadásakor – szükség esetén azok
előzetes egyeztetését követően – dönt.
Általános alapelvek:
-

A benchmarkokban szereplő tételek minden esetben bruttó értéken kerültek
meghatározásra.

-

Belföldi edzőtáborozással kapcsolatos szállás/étkezés költségek esetében egységes
kategóriák kerültek meghatározásra (például: szállás, étkezés, szállás reggelivel, napi
hidegcsomag, szállás teljes ellátással).

-

A szállás és étkezés költségek elszámolhatósága főszabály szerint hazai viszonylatban
érvényes, külföldi szakmai programok esetében a költségek kizárólag a Támogató
egyedi döntése alapján kerülnek elbírálásra. Szállás és étkezés költségei kizárólag a
sportfejlesztési program megvalósításában közvetlenül érintett versenyzővel vagy
csapattal összefüggésben számolható el, az edzőtáboroztatás során a szakmai program
megvalósításához szükséges, nem a hazai sportszövetség versenyengedélyével
rendelkező versenyző költségei nem számolhatók el. kísérőként a hivatalos sportolói /
csapatlétszám, továbbá legfeljebb 25% kísérő költsége számolható el.

-

Belföldi és külföldi edzőtábor esetén az edzőtábor helyszínének, valamint a
korcsoport és a tartózkodási időtartamnak a megrendelő leadásával egyidejűleg
történő megadása kötelező a Támogató részére.

-

Edzőtábor helyszíne tekintetében előnyben kell részesíteni (különösen utánpótlás
korosztályok esetében) a hazai helyszíneket – kiemelten az olimpiai központokat vagy
a válogatott keretek felkészülését tradicionálisan segítő más edzőközpontokat –, illetve

az Európán belül az adott sportágban nemzetközi viszonylatban is jelentős
sporteredményekkel, tradicionálisan erős kultúrával rendelkező országokat, valamint a
busszal, vonattal megközelíthető, elsősorban határ menti országokat.
-

Gyorséttermi étkezések, élelmiszer alapanyagok számlái nem számolhatók el.

-

Munkaviszonyban,

valamint

munkavégzésre

irányuló

egyéb

jogviszonyban

foglalkoztatott szakemberek számvitelről szóló törvény szerinti személyi jellegű
ráfordításaira:
• versenysport, élsport szakmai és működési feladatai keretében benyújtott
projektek, valamint az egyesületek, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítványok (akadémiák), műhelyek támogatásának feladatai keretében
benyújtott projektek esetében a támogatás maximum 40%-át,
• utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai keretében benyújtott
projektek esetében a támogatás maximum 40 %-át,
• Szakmai

feladatok

ellátásával

összefüggő

szervezeti

működéssel

(szervezetfejlesztéssel) összefüggő projektek esetében pedig a támogatás
maximum 40 %-át lehet fordítani.
-

Szakemberek

személyi

jellegű

ráfordításaiból

kizárólag

bérköltségre,

bérrel

kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékaira és megbízási díjra lehet fordítani. Más, a
számvitelről szóló törvény szerint személyi jellegű ráfordítás körébe tartozó költségek
felhasználását előzetes írásbeli kérelem alapján, a Támogató hozzájárulása esetén, a
hozzájárulásban meghatározott költségekre és mértékben lehet felhasználni.
-

Az utánpótlás-nevelési projektek esetén a bérköltséggel összefüggő kiadások legalább
70%-át edzői bérekre kell fordítani.

-

Nagy értékű tárgyi eszközök (pl. kisbusz, multifunkciós fénymásoló gép stb.)
kizárólag a sportágfejlesztéssel közvetlenül összefüggő szakmai feladatok ellátásához
kapcsolódóan szerezhetőek be.

-

Utánpótlás-nevelési költségek esetében 120.000 forint/fő a sportruházat beszerzési
értékhatár legmagasabb mértéke.

RÉSZLETES BENCHMARK

a. Sportcsarnok

(1000

mérkőzésekre,

férőhely

felett,

sportrendezvényekre,

30.000 Ft

/óra)
b. Tanmedence (/óra)

10.000 Ft

c. 25 m-es medence (/óra)

15.000 Ft

d. 50 m-es medence (/óra)

25.000 Ft

e. Medencesáv (/óra)

3.000 Ft

A Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: NSK) kezelésébe tartozó, valamint hasonló
sportfunkciójú és kapacitású létesítmények bérlése esetén az NSK aktuális díjszabása az
irányadó.
3.

Diagnosztikai eszközök, gyógyászati segédeszközök
a. mentőláda

15.000 Ft

b. orvosi táska felszerelve

30.000 Ft

c. vérnyomásmérő

12.000 Ft

d. massage ágy

160.000 Ft

Teljesítmény diagnosztikai felmérések esetében – az állami fenntartású teljesítménydiagnosztikai laboratóriumok által biztosított szolgáltatások igénybevételének elsődlegessége
mellett – maximum 30.000 Ft/fő/alkalom, legfeljebb 2 alkalom/év elszámolása fogadható el.
4. Szállás, étkezés
e. Szállás fő/éj

10.000 Ft

f. Szállás (reggelivel) fő/éj

11.500 Ft

g. Szállás (teljes ellátás) fő/éj

13.000 Ft

h. Reggeli fő/alkalom

1.500 Ft

i. Ebéd fő/alkalom

2.500 Ft

j. Vacsora fő/alkalom

2.000 Ft

k. Snack, hidegcsomag (per fő)

1.300 Ft

l. Edzőtábor

(szállás+étkezés+létesítmény)

fő/alkalom/nap
m. Külföldi edzőtábor (szállás+étkezés+létesítmény)
fő/alkalom/nap

15.000 Ft

30.000 Ft

5. Személyszállítás (jegy, km díj)
MÁV hivatalos díjszabás

n. Vonat

szerint
o. Busz < 9 fő

185 Ft/km vagy 5000 Ft/óra

p. Busz 9 - 20 fő

220 Ft/km vagy 6000 Ft/óra

q. Busz 21- 32 fő

330 Ft/km vagy 8000 Ft/óra

r. Busz 33- 50 fő

370 Ft/km vagy 9000 Ft/óra

s. Busz 51-60 fő

400 Ft/km vagy 10000 Ft/óra

Repülőjegy igénnyel kapcsolatos kérelmek egyedileg kerülnek elbírálásra.
6. Személyi jellegű ráfordítások
A bérköltség, egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímen belül az edzői díjak, juttatások
legmagasabb elszámolható (támogatható) mértékét az Államtitkárság a végzettségtől függően
állapítja meg. A főállású (napi 8 órás foglalkoztatású) munkatársak egy főre jutó maximálisan
elszámolható havi bruttó juttatását az alábbi táblázat tartalmazza:

Maximális
juttatás összege
(Ft/hó)

I. kategória

II. kategória

III. kategória

IV. kategória

OKJ-s sportoktató
végzettség
(korábbi segédező)

OKJ-s sportedző
végzettség
(korábbi középfokú
edző)

BSc testnevelőedző (sportág
megjelölésével)
(korábbi főiskolai
szakedző diploma)

Okleveles edzői
végzettség (MSc)
és Mesteredzői cím

200.000 Ft

300.000 Ft

400.000 Ft

500.000 Ft

A részmunkaidős foglalkoztatási kérelmek és a személyi jellegű ráfordítások terhére
elszámolható egyéb költségek támogathatósága egyedileg kerül elbírálásra, előzetes írásbeli
kérelem alapján, a Támogató hozzájárulása esetén, a hozzájárulásban meghatározott
költségekre és mértékben.

