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Hátrányok

• sportot nem támogató gazdasági környezet

• a meglévő létesítmények elhanyagolt állapotban

• ösztönző rendszerek teljes hiánya

Előnyök

• világ élvonalába tartozó sporteredményesség

• magas szintű sportszakma

• mindezen alapokból már lehetett építkezni

Honnan indultunk

• konstrukciónak illeszkednie kellett a hatályos uniós jogszabályi keretekbe is, ezért a támogatási tervezet hivatalos bejelentése, mely
végül egy háromlépcsős folyamat lezárásaként elfogadásra került

• az Európai Bizottságnak küldött adatszolgáltatás többek között tartalmazta a sportcélú ingatlanok tulajdonosi/üzemeltetői/fenntartói
/használói szerkezetével és területi megoszlásával kapcsolatos adatokat, valamint az öt látvány-csapatsportág országos sportági
szakszövetségei tagszervezeteinek számát is.

Tulajdonosi szerkezet szerint

önkormányzati 75%-80%

állami 3-5%

magán 15-22%

Területi megoszlás szerint 

Budapesten 23%

megyei jogú városokban 23%

egyéb települések 9%

2500 fő alatti lakosú településeken 45%

Tagszervezetek száma (db)

2008 2009

Magyar Labdarúgó Szövetség 2135 2731

Magyar Kézilabda Szövetség 538 578

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 347 317

Magyar Vízilabda Szövetség 76 91

Magyar Jégkorong Szövetség 35 26



Honnan indultunk: képekben
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Sportolók száma (fő)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016. december 31. Növekedés %-ban

Magyar Labdarúgó Szövetség 158 682 185 407 205 691 228 334 240 000 249 626 255 525 61%

• a tömegesítés, és az utánpótlás számának növelés érdekében az MLSZ a TAO támogatási
rendszer indulásának évében újra meghirdette a Bozsik programot, mely két lábon nyugszik:

• az intézményi program keretében az 5-14 éves korosztály tanórán kívüli labdarúgó
foglalkozásainak támogatása

• az egyesületi programban - mely 2001-2006 között is működött - már szervezett keretek
között, tornarendszerű események, fesztiválok lebonyolítása, támogatása. Az egyesületi
programban szereplő játékosok után a sportszervezet TAO támogatást vehet igénybe

• mindezeknek is köszönhető a játékosok számában bekövetkezett 61 %-os növekedés

Játékosok száma sportáganként - Labdarúgás



• a kézilabda sportágban is meghatározó az irányvonal, mely az óvodásokat és kisiskolásokat
célozza meg, hogy a gyermekek életébe már igen alacsony korban megjelenjenek a
csapatsportok

• a Kézilabda az iskolában program 2013-ban 50 iskolával indult, ma 150 intézmény működik közre

• a program részeként kerül megrendezésre a Sulikézi Fesztivál, melyen a legutóbbi alkalommal
már több mint 120 csapat vett részt.

• a fenti kezdeményezéseknek is köszönhetően 173 %-os növekedés mutatkozik a játékosok
számában

Sportolók száma (fő)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Növekedés %-ban

Magyar Kézilabda Szövetség 24 000 25 000 29 788 36 212 46 031 53 059 65 606 173%

Játékosok száma sportáganként - Kézilabda



Sportolók száma (fő)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Növekedés %-

ban
Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége

24 642 30 957 36 618 47 848 52 299 53 861 59 647 142%

• hasonlóan a Bozsik programhoz a 2011-es évben az MKOSZ is elindította az általános
iskolák alsó tagozatai számára a „Dobd a kosárba” programot, melyhez mára közel
500 csapat csatlakozott

• az MKOSZ utánpótlás-nevelési programja a „Neveljünk kosarasokat” a sportág 10
éves fejlesztési stratégiájának részeként az utánpótlás bázis szélesítését és
fejlesztését írja le az előkészítő szakasztól (7-9 éves kor) a versenyző képzésig (19-23
éves kor). Itt kell megjegyezni, hogy az MKOSZ volt az első országos sportági
szakszövetség, amely elindította felsőoktatási bajnoki programját a MEFOB keretében

• A kezdeményezés sikerét mi sem példázza jobban, mint a játékosok számában elért
142%-os növekedés

Játékosok száma sportáganként - Kosárlabda



• az MVLSZ is kiemelt hangsúlyt helyez az utánpótlás- korú versenyzők kiválasztására és a 
sportág megismertetésére. Már a 2000-es évek eleje óta nagy népszerűségnek örvend az 
általános iskolások körében megrendezésre kerülő Suli Póló Kupa  

• új vízilabda utánpótlás bázisok jöttek létre;

• ezen felül folyamatosan bővült a korosztályos versenyrendszerek száma is;

Sportolók száma (fő)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 Növekedés %-ban

Magyar Vízilabda Szövetség 4 223 4 754 5 223 5 940 6 461 6 708 59%

Játékosok száma sportáganként - Vízilabda



• a jégkorong sportág vonatkozásában is elmondható, hogy egyre bővülő kezdeményezésekkel 
és programokkal igyekszik felkelteni a kicsik és nagyok figyelmét egyaránt 

• jó példa erre az őszi gyermekfesztivál, ahol az U8-U10 korosztály mutatja meg tudását

• A 2002-2007 között születettek számára egyhetes képességfejlesztő a Skoda hoki tábor, ahol 
napi két jeges edzésen és elméleti oktatáson is részt vesznek a táborozók 

• a 13 éves hokis fiúknak szól a Most Mutasd Meg (MMM) nap

• a lányokról sem feledkeznek meg, hiszen a 12 év alatti lányoknak rendezik a „Girls Only Day” 
utánpótlás tornát

Sportolók száma (fő)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Növekedés %-

ban

Magyar Jégkorong Szövetség 2 305 2 378 2 996 4 449 4 947 5 029 5 299 130%

Játékosok száma sportáganként - Jégkorong



• a Tao támogatási rendszer kimondott, és határozott célja volt már a
kezdetektől az utánpótlás bázis szélesítése, hogy minél több gyerek, a lehető
legkorábban találkozzon a csapatsportokkal, megszeresse, és verseny szinten
űzze is azokat

• az elmúlt évek igazolják, hogy sikert értünk el ezen a területen is, hiszen 2011
óta a játékosok száma 2016 év végére 84%-os növekedést mutat

Játékosok száma sportáganként





• a jogszabályok értelmében az országos sportági szakszövetségek is pályázhatnak
ugyanazon jogcímekre, mint a tagjaikként működő sportszervezetek

• a szövetségek működési (úgymint: bérek, képzés, versenyeztetés) és infrastrukturális
támogatást is biztosítanak, így járulva hozzá a látvány-csapatsport fejlődéséhez

• így a válogatott keretek kapcsán felmerülő költségekre, valamint akár olyan
programok támogatására is, melyek segítségével tovább növekszik az utánpótlás bázis,
eredményesebb lesz a versenysport, és bővülnek a lehetőségek a szabadidősport
tevékenységekre

• az elmúlt támogatási időszakokban az alábbi támogatási összegek kerültek
jóváhagyásra az egyes sportági szakszövetségeknek:

A TAO program hasznosulása szövetségi szinten

Támogatási 
időszak

MLSZ MKSZ MKOSZ MVLSZ MJSZ

2011/2012 6 059 500 810 863 716 054 724 542 304 196 131 896 387 632 640

2012/2013 8 431 510 296 1 558 947 689 1 366 255 609 263 720 818 553 859 460

2013/2014 10 806 166 008 2 155 792 985 1 577 790 620 757 231 192 613 844 936

2014/2015 12 307 267 353 1 589 909 344 2 477 933 451 486 179 049 644 717 744

2015/2016 12 037 999 400 3 286 205 845 2 167 460 191 767 073 861 767 374 932

2016/2017 13 327 943 604 4 853 621 595 2 586 216 442 2 306 520 946 1 241 579 044



• a fennálló jogszabályi környezet adta lehetőségek birtokában az
országos sportági szakszövetségek további támogatást nyújthatnak és
nyújtanak a sportszervezeteknek, köztük azoknak is, akik önerő
hiányában vagy egyéb okok miatt nem vesznek részt a támogatási
rendszerben

• a szövetségek - a Korm. rendeletben meghatározott feltételekkel - a
tagszervezeteként működő sportszervezet részére továbbadhatják a
megkapott TAO támogatást

• (pl. az MLSZ Országos Pályaépítési Programjának keretében már több
mint 500 pálya épült országszerte)

• az MKSZ Tornaterem felújítási programjában pedig a tervek szerint
mindösszesen közel 200 db tornaterem/tornacsarnok, valamint további
50 kültéri pálya újul meg

További támogatási lehetőségek 
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Érintett települések száma 2011-2017

• a támogatási konstrukció töretlen sikerrel működik. Az első, Bakonysárkány Sport Egyesületet érintő
jóváhagyás óta (aki egyébként minden támogatási időszakban elfogadott sportfejlesztési programmal
rendelkezik) az elmúlt hat támogatási időszakban közel 11 ezer sportfejlesztési program került
elfogadásra, valamint a legújabb, 2017/2018-as támogatási időszakban több mint 2000 program került
benyújtásra

• az új belépő sportág, a röplabda vonatkozásában 100 felett van a beérkezett kérelmek száma

• tovább színesíti a képet, hogy a támogatási rendszer indulása óta eltelt időben a TAO támogatással
érintett települések száma meghaladja az 1000-et. A települések számának támogatási időszakonkénti
változását az alábbi diagram szemlélteti

TAO támogatással érintett települések



• a támogatott szervezetek (ideértve: szövetségek, MOB,
sportszervezetek) a 2011/2012. és a 2016/2017. közötti támogatási
időszakban összességében 498 177 804 076 Ft támogatás
felhasználására kaptak jóváhagyást

• a fenti összegből 2017. június 30-ig 425 961 935 045 Ft
vonatkozásában került kiállításra támogatási igazolás vagy igazolás

• A következő táblázat támogatási időszakonkénti bontásban
összesíti az országos sportági szakszövetség és a MOB valamint a
sportszervezetek számára jóváhagyott és lehívott támogatásokat.
Lehívott támogatás alatt a támogatási igazolással vagy igazolással
lefedett támogatás értendő, és nem a pénzügyileg realizált összeg)

TAO adatok számokban



Országos sportági szakszövetségek és MOB Sportszervezetek

Támogatási időszak Jóváhagyott támogatás Lehívott támogatás Jóváhagyott támogatás Lehívott támogatás

2011/2012 8 375 116 467 Ft 7 919 677 422 Ft 30 853 991 926 Ft 30 518 401 321 Ft

2012/2013 12 328 439 572 Ft 11 833 332 336 Ft 53 125 867 612 Ft 46 129 965 334 Ft

2013/2014 16 074 735 768 Ft 14 009 698 250 Ft 58 731 828 835 Ft 47 522 930 662 Ft

2014/2015 17 635 535 826 Ft 17 614 896 922 Ft 63 904 325 899 Ft 54 195 164 549 Ft

2015/2016 19 661 265 726 Ft 17 463 845 776 Ft 84 787 386 002 Ft 77 579 686 397 Ft

2016/2017 24 452 955 417 Ft 19 476 146 059 Ft 116 350 500 283 Ft 86 967 168 776 Ft

Összesen 98 528 048 776 Ft 88 317 596 765 Ft 399 649 755 300 Ft 337 644 338 280 Ft

TAO adatok számokban

2017. június 30-i adatok alapján 



A rendszer bevezetése óta eltelt időben történt 
változások

• a látvány-csapatsport támogatási rendszernek keretet adó jogszabályok a rendszer indulása
óta számos módosításon estek át

• a Tao. tv. 2013. május 19-én életbe lépett módosításával állandó elemként megjelent a
kiegészítő támogatás, amit a támogatónak támogatás vagy szponzoráció formájában a
jóváhagyott támogatáson felül kell biztosítania

• 2015. január 1-jén hatályba lépett a Tao. tv. 24/A. §-a

• a támogatók felajánlása tartalmazza a kiegészítő támogatást is (24/A esetében 12,5%, míg
22/C szerint kiállított támogatási igazolásoknál a meghatározott összeg társasági
adókulccsal /9%/ számított értékének 75%-a)

• a kiállított igazolás, és a támogató által tett rendelkezés alapján a NAV közvetlenül folyósít
a támogatott szervezetnek

• rendelkezni az adóelőleg, az adóelőleg-kiegészítés és az adó terhére is lehet

• 2017. április 13.: Államtitkárság által kiadott központi benchmark

• következő évi terv: részleteiben kidolgozottabb benchmark összeállítása az országos
sportági szakszövetségek bevonásával



• a látvány-csapatsport támogatási konstrukció 2017. június 30-ig kapott
engedélyt az Európai Bizottságtól, így fenntartásához újabb
engedélyeztetési eljárás vált szükségessé

• 2017. március 23-án az Európai Bizottság további 6 évvel, 2023. június 30-ig
változatlan formában meghosszabbította a TAO rendszert

• a 16 kiemelt sportág egyikeként az elmúlt két évben a röplabda sportág
ugrásszerű növekedése, így elérkezett az idő, hogy a látvány-
csapatsportágak köre bővüljön. Az MRSZ által küldött adatszolgáltatás
szerint a sportágban 124 sportszervezet van nyilvántartva, melyből
hivatásos 21.

• alig két hónap alatt, az Európai Bizottság 2017. július 17-én jóváhagyta a
kedvezményezettek körének bővítését

• További törekvések a fenntarthatóság érdekében!

2017. az új kezdet



• az EMMI célja egy egységes sportinformációs rendszer létrehozása, melyben egyaránt
megtalálhatóak többek között a személyi, szervezeti, létesítmény adatok, valamint ezekhez
különböző funkciók kerülnek hozzárendelésre (pl. versenyengedély kiváltása)

• ennek részeként a Támogatás és ellenőrzés modul is kiépítésre kerül, mely magában foglalja
az állami támogatások és TAO támogatások elbírálási és ellenőrzési folyamatát is, ezzel egy
sokkal áttekinthetőbb rendszer is megvalósul, hiszen az egyes támogatás formákban a
támogatás felhasználása összevethető egymással

NSR, az egységes információs rendszer
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