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1. A produktivitási rendszer célja 

 

A produktivitási rendszer az utánpótlás neveléssel foglalkozó sportszervezetek 

teljesítményét méri azon keresztül, hogy az ott nevelt fiatal labdarúgók milyen 

mértékben kapnak szerepet a felnőtt professzionális labdarúgásban.   

Egy sportszervezet produktivitásának mérése pontrendszer segítségével történik. A 

pontok számításának alapja az adott sportszervezethez köthető labdarúgónak a 

figyelembe vehető mérkőzéseken/bajnokságokban pályán töltött perceinek száma. 

 

2. Szabályzat hatálya 

 

2.1. Időbeli hatály 

A szabályzat időbeli hatálya kiterjed a pontszámok számításának időszakára 

(megfigyelési időszak), továbbá az értékelési időszakra (a megfigyelési időszak 

lezárultától a produktivitási rangsor elkészítéséig tartó időszak).  

A megfigyelési időszak a figyelembe vehető bajnokságokban (ld. 3.3 pont) az adott 

tárgyévben befejezett, illetve az azt megelőző két teljes szezonban lejátszott 

mérkőzésekre terjed ki, az 5. Eljárásrend pontban írtak szerint. 
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2.2.  Személyi hatály 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a 3.2. pontban definiált sportszervezetekre, valamint a 

Magyar Labdarúgó Szövetségnek a szabályzat alkalmazásával összefüggésben 

feladatot ellátó munkatársaira, testületeire. 

 

 

3. Definíciók 

 

3.1. Labdarúgó: 

A szabályzatban szereplő pontok számításánál azon férfi labdarúgó vehető 

figyelembe,  

aki 

 az érvényben lévő MLSZ Versenyszabályzat alapján Hazai játékos,  

 a megfigyelési időszakban pályára lép a 3.3 pontban meghatározott 

bajnokságok legalább egyikén. 

 

3.1.2 Saját nevelésű labdarúgó:  

 

Az a labdarúgó, aki igazolhatóan legalább 3 évnyi teljes időtartamot kiváltott 

versenyengedéllyel rendelkezett abban a sportszervezetben (vagy az azzal 

együttműködési megállapodással rendelkező sportszervezetnél), ahol felnőtt 

korosztályban első alkalommal lépett pályára. Amennyiben a játékost a vele 

szerződésben lévő sportszervezet kölcsönadja, és a kölcsönből visszatérő 

játékos ezt követően lép pályára első alkalommal a nevelő sportszervezet 

felnőtt csapatában, a játékos ugyancsak saját nevelésű labdarúgónak 

tekintendő. 

 

3.2. Figyelembe vehető sportszervezet 

3.2.1. Nevelő sportszervezet 

Azon hazai sportszervezet(ek), ahol a labdarúgó betöltött 19 éves kora előtt 

igazolt versenyző volt.  

Nevelő sportszervezetnek tekintendő az a szervezet, amely egy másik 

sportszervezetnél, a közöttük lévő megállapodás alapján versenyezteti a 19 éves 

kort nem betöltött labdarúgóit.  Ilyen esetekben az MLSZ a két sportszervezet 

együttes nyilatkozata alapján korrigálja a produktivitási pontokat. 
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3.2.2. Saját sportszervezet:  

Az a sportszervezet, ahol a labdarúgó saját nevelésű labdarúgónak minősül (ld. 

3.1.2.). Jogutódlással bekövetkezett változás esetén a jogutód szervezet saját 

sportszervezetnek minősül. 

 

3.3. Figyelembe vehető bajnokságok: 

 

A pontszámok számításánál a következő bajnokságok vehetők figyelembe: 

 

 MLSZ versenysorozatok közül: NB I, NB II és NB III felnőtt bajnoki 

mérkőzések 

 Válogatott mérkőzések: felnőtt A-válogatott valamennyi UEFA/FIFA hivatalos 

mérkőzése 

 Utánpótlás válogatott mérkőzései: az U-17, U-19, U-21 korosztályban az 

UEFA/FIFA tétmérkőzések (EB selejtező, EB elit kör, valamint Európa 

Bajnokság, Világbajnokság) és Olimpia mérkőzései 

 Kiemelt külföldi bajnokságok: Oroszország, Portugália, Ukrajna, Belgium, 

Törökország, Csehország, Svájc, Hollandia, Görögország, Horvátország, 

Ausztria, Románia, Dánia, Svédország, Lengyelország, Skócia, Izrael, 

Norvégia, Japán, Kína, Ausztrália, Brazília, Argentína, USA 

 TOP 5 bajnokságok I. és II. osztályai: Anglia, Spanyolország, Olaszország, 

Németország, Franciaország 

 UEFA Európa Liga és Bajnokok Ligája mérkőzések 
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4. Pontrendszer számítás 

 

4.1. A labdarúgó pontszámának számítása 
 

A labdarúgó a 3.3. pontban felsorolt bajnokságokban pályán töltött percei és életkora 

alapján, az alábbi táblázat szorzói szerint generál pontszámokat. 

Versenysorozat 

Pályán eltöltött percek 

szorzószáma  

(X JÁTÉKPERC) 

NB III - U19 játékos 0,25 

NB II  0,50 

NB II - U21/U20/U19 játékos* 0,75/1,00/1,25 

NB I  1,00 

NB I - U21/U20/U19 játékos*  1,50/2,00/2,50 

U17/U19/U21 válogatottak 1,00/1,50/2,00 

Kiemelt külföldi bajnokságok, TOP 5 

bajnokságok II. osztálya 
2,00 

UEFA Európa Liga és Bajnokok Ligája  2,50 

TOP 5 bajnokságok 3,00 

Felnőtt „A” válogatott 3,00 

Saját nevelés extra szorzó (NB I és NB II) 1,20 

 

*A pontszámokat a pontszámítás naptári évéből (X. év) kiindulva: 

- U21 esetén X-21 év január 1-ét követően,  

- U20 esetén X-20 év január 1-ét követően,  

- U19 esetén X-19 év január 1-ét követően született játékos esetén kell 

alkalmazni. 
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4.2. Sportszervezet pontszámának számítása, produktivitási rangsor 

A sportszervezet pontszáma bázis pontszámokból, extra pontszámokból (adott 

esetben), és a kettő összegeként összpontszámból áll.  

4.2.1 Bázis pontszámok számítása 

A labdarúgó által generált pontszám felosztásra kerül a labdarúgót 19 éves koráig és 

legkorábban 2007. január 1-ét követően Nevelő sportszervezet(ek) (ld. 3.2.1 pont) 

között. Az elosztás a sportszervezeteknél eltöltött időszakokkal arányosan történik. 

Az adott sportszervezetnél eltöltött időszak a versenyengedély szerinti dátum (naptári 

napok) alapján kerül meghatározásra.  

NBI bajnokságban a labdarúgó betöltött 25. életévének utolsó napja után termelt 

pontjai nem kerülnek felosztásra a Nevelő sportszervezetek között.   

NBII bajnokságban a labdarúgó betöltött 23. életévének utolsó napja után termelt 

pontjai nem kerülnek felosztásra a Nevelő sportszervezetek között. 

A fentiek szerint valamennyi sportszervezetnek a hozzá köthető játékos(ok) 

játékideje alapján kiszámításra kerül a pontszáma (bázis pontszám).  

4.2.2 Extra pontszámok 

További, extra pontok szerezhetők saját nevelésű labdarúgók NBII-es és NBI-es 

játékpercei alapján.   

A Nevelő sportszervezet (a bázis pontszámon felül) a saját nevelésű labdarúgó saját 

sportszervezetben történő szereplése után, NBI-es és NBII-es játékpercenként a 

bázispontszámra vetítve 0,2-es szorzóval extra pontszámot kap 

4.2.3. Összpontszám, produktivitási rangsor 

A bázis pontszámok és extra pontszámok összegeként alakul ki a sportszervezet 

összpontszáma. A sportszervezetek összpontszámok szerinti sorrendbe 

rendezésével kapjuk meg a produktivitási rangsort. 

  

5. Pontszámítási eljárásrend 

 

A labdarúgók pontszáma, és ezen keresztül a szervezetek produktivitási pontszáma 

évad közben folyamatosan kiszámításra és közzétételre kerül. 

A pontok számításának időszaka évente, minden év május 31-én lezárásra kerül a 

megfigyelési időszak (tárgyévben befejezett, illetve az azt megelőző két teljes 

szezonban lejátszott mérkőzések) pontszámai alapján. A produktivitási szezonok 

adott év június 1. és következő év május 31. közötti időszakot jelentik, függetlenül az 

egyes versenysorozatok kezdő és befejező dátumától. A tárgyévben május 31. után 

még folyamatban lévő bajnokság május 31. utáni pontszáma a következő időszak 

pontszámához számítódik.  
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Értékelési időszak: a megfigyelési időszak lezárultától (május 31.) a produktivitási 

rangsor elkészítéséig (június 30.) tartó időszak. 

Az MLSZ minden év május 31-én zárja a megfigyelési időszakot és megállapítja a 

sportszervezetek produktivitási pontjait. Az összesített eredmény közzétételét 

követően a sportszervezetek június 15-ig tehetik meg észrevételeiket, amelyet az 

MLSZ feldolgoz és ez alapján június 30-ig lezárja a sportszervezetek végleges 

produktivitási pontszámait.  

Az észrevételezési határidőt követően az MLSZ lezárja a produktivitási pontszámokat 

és véglegesíti a produktivitási rangsort.   

 

6. Pénzügyi eljárásrend 

 

 

 

6.1. Fogalmak 

 

6.1.1. utánpótlás-nevelési alaptámogatás: látvány-csapatsport támogatási 

rendszeren (a továbbiakban: TAO) belül jóváhagyott utánpótlás-nevelési 

alaptámogatás 

 

6.1.2. produktivitási támogatás: az eredményes utánpótlás-nevelés 

elismeréséért, a produktivitási pontszám alapján meghatározott támogatás 

 

6.1.3. pontpénz: Az egy produktivitási pontszám után megállapított fajlagos 

bruttó támogatási összeg 

 

6.1.4. támogatási időszak: A támogatás felhasználásának a támogatási 

megállapodásban, vagy határozatban megállapított időszaka. 

 

6.1.5. klubcsoport:  klubcsoportnak minősül két vagy több sportszervezet olyan, 

a klubcsoportban résztvevő sportszervezetek labdarúgó tevékenységének 

eredményességét szolgáló együttműködése, amely azon alapul, hogy 

- a klubcsoportban résztvevő egyik sportszervezet tulajdonosi részesedéssel 
rendelkezik a klubcsoportban résztvevő másik sportszervezetben és/vagy  

- a klubcsoportban résztvevő sportszervezetek együttműködésüket 
megállapodásban rögzítik és/vagy  

- az egyik klubcsoportban résztvevő sportszervezet biztosítja a 
klubcsoportban résztvevő másik sportszervezet számára a valamely 
bajnokságban való indulás feltételét képező utánpótlás csapatok 
működését.  

A  klubcsoportban való részvételt a klubcsoportban résztvevő 

sportszervezeteknek írásban kell rögzítenie. Egy sportszervezet csak egy 

klubcsoportban vehet részt. 
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6.2. A támogatásra jogosultak köre 

 

6.2.1. Utánpótlás-nevelési támogatásra (alap-, vagy produktivitási támogatás – a 

továbbiakban: UP támogatás) az MLSZ azon tagszervezetei jogosultak, 

amelyek ilyen tevékenységet végeznek és szerepeltetnek csapatot az 

MLSZ által kiírt bármelyik bajnokságban/tornarendszerben. 

 

6.2.2. Produktivitási támogatásra a 6.2.1. pontnak eleget tevő sportszervezetek 

közül azok jogosultak, amelyek elérik az MLSZ által meghatározott 

minimális produktivitási pontszámot. 

 

6.2.3. Az Utánpótlás-nevelési támogatás megállapításának és folyósításának 

további feltételei, hogy a sportszervezet 

a) biztosítja az MLSZ által meghatározott adatszolgáltatásokat, 

b) csatlakozik az MLSZ által működtetett vezetői információs 

rendszerhez, 

c) korábban kapott támogatással kapcsolatban nincs lejárt elszámolási 

kötelezettsége vagy támogatás felhasználással kapcsolatban fennálló 

lejárt visszafizetési kötelezettsége; 

d) tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasználásának célszerűségét és 

szabályosságát az MLSZ bármikor, dokumentumalapú, vagy helyszíni 

vizsgálattal ellenőrizheti. 

 

6.2.4. Az MLSZ Elnökségi határozatban a támogatás megállapítását és 

folyósítását további feltételekhez kötheti. 

 

6.3. Az UP támogatás meghatározásának és folyósításának a 

folyamata 

 

Az UP alaptámogatás meghatározása 

 

6.3.1. Az utánpótlás-nevelési alaptámogatás összegét az MLSZ az évente 

közzétételre kerülő „TAO Értékelési Elvek” eljárásrendben hozza 

nyilvánosságra. 

 

Az UP produktivitási támogatás meghatározása 

 

6.3.2. A produktivitási eljárásrend alapján az MLSZ minden év május 31-én 

zárja a megfigyelési időszakot és megállapítja a sportszervezetek 

produktivitási pontjait. Az összesített eredmény közzétételét követően a 

sportszervezetek június 15-ig tehetik meg észrevételeiket, amelyet az 

MLSZ feldolgoz és ez alapján június 30-ig lezárja a sportszervezetek 

végleges produktivitási pontszámait. A TAO jóváhagyó határozaton 

keresztül igényelt produktivitási támogatás összegét a benyújtást 
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megelőző két lezárt szezon összpontszámának másfélszeres szorzata 

alapján kell megállapítani.   

 

6.3.3. Az MLSZ Elnöksége 2018-ban legkésőbb május 31-ig, 2019-től minden 

évben az éves pénzügyi terv elfogadásával egyidejűleg határozatban 

fogadja el a pontpénz valamint a támogatásra jogosító minimális 

produktivitási pontszám összegét. A pontpénz összegét, valamint a 

támogatásra jogosító minimális egyesület összpontszám értékét az 

MLSZ évente felülvizsgálhatja, 3 évente felülvizsgálja. A pontpénz 

összegét az MLSZ a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet valamint a 

labdarúgás nemzetközi eredményessége alapján határozza meg. 

 

6.3.4. A sportegyesületi produktivitási pontszám és a pontpénz szorzataként az 

MLSZ megállapítja a sportszervezet produktivitási támogatásának 

forintban kifejezett összegét, a kerekítés szabályai szerint 10.000 

Forintra kerekítve. A produktivitási támogatás legkisebb összege 100.000 

Forint, azaz az ennél kevesebb összegű támogatás nem kerül 

kifizetésre. 

 

6.3.5. A támogatási összeg számításakor a jogutódlással megszűnt 

sportszervezetek támogatása a jogutód sportszervezetet illeti meg, 

ideértve a versenyjogi jogutódlást is. A jogutód nélkül megszűnt 

sportszervezetek támogatási összege nem kerül felosztásra. 

 

 

6.3.6. Az MLSZ az UP produktivitás támogatási összeget a Támogatási Alap 

összetétele alapján részint TAO jóváhagyó határozat, részint támogatási 

szerződés keretében biztosítja a sportszervezet részére. A TAO 

jóváhagyó határozat és a támogatási szerződés keretében biztosított 

támogatás arányáról az MLSZ a rendelkezésre álló források 

függvényében hoz döntés, amelyről tájékoztatást ad a sportszervezetek 

részére. 

 

6.3.7. Az MLSZ az UP produktivitás támogatási összegnek TAO jóváhagyó 

határozat keretében megítélt részénél az MLSZ TAO értékelési elveivel 

és elszámolási szabályzataival, útmutatóival összhangban jár el. 

 

6.3.8. Az MLSZ az állami támogatás vagy az MLSZ saját forrásai terhére 

biztosított támogatási összegről támogatási szerződést készít. Állami 

támogatás esetén a szerződést és annak kötelező mellékleteit 

jogszabály, vagy az állami forrást biztosító támogató (minisztérium) 

előírásai alapján állítja össze az MLSZ. 

 

 

 

6.4. Az utánpótlás-nevelés támogatására rendelkezésre álló 

szövetségi források 
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6.4.1. Az utánpótlás-nevelés támogatására az MLSZ  

a) a sportági TAO támogatási keretből (jóváhagyó határozat),  

b) központi költségvetési támogatásból valamint 

c) egyéb saját bevételekből biztosíthatja a fedezetet. 

 

6.4.2. Az UP támogatására felhasználható források tényleges összegéről (UP 

támogatási keret), az MLSZ a mindenkori éves költségvetés, valamint a 

sportági látvány-csapatsport támogatási keret jóváhagyásával egyidejűleg 

dönt. A sportszervezetek részére történő támogatás jóváhagyása és 

folyósítása az eljárásrend alapján, a tényleges produktivitási pontszám 

függvényében alakul ki.  

6.4.3. Az egy sportszervezet vagy egy klubcsoport részére utánpótlás-nevelési 

támogatási jogcímen az MLSZ által megítélhető tao és állami támogatás 

együttes legmagasabb összegét az MLSZ Elnöksége maximálhatja. A 

támogatás maximális összege - amelyről az MLSZ Elnöksége évente hoz 

döntést -  a 2018/2019-es támogatási időszakban 450 millió Forint.  

 

6.5. A támogatással való gazdálkodásra és az elszámolásra 

vonatkozó szabályok 

 

6.5.1. Az UP támogatásokkal a hatályos jogszabályok, a támogatási 

megállapodás és az MLSZ szabályzatok alapján kell elszámolni. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. Az eljárásrend az Elnökségi határozathozatal napját követő napon 

lép hatályba, egyúttal a 196/2017. (12.05) számú Elnökségi 

határozattal elfogadott szabályzatok hatályukat vesztik. 

 

7.2. A pénzügyi eljárásrendet a látvány-csapatsport támogatások 

értékelési elveiről szóló szabályzattal együtt kell alkalmazni. 

Amennyiben az MLSZ és az állami támogatást nyújtó 

államháztartási szervezet között létrejött támogatási megállapodás 

előírásai az eljárásrendtől eltérő, vagy azt kiegészítő 

kötelezettségeket írnak elő, akkor ezeket is alkalmazni kell. Ezekről 

az esetleges kötelezettségekről az MLSZ megfelelő időben és 

részletezettséggel tájékoztatja a sportszervezeteket. 

 

7.3. A 2018.07.01-2019.06.30. közötti időszakban érvényes utánpótlás-

nevelési támogatási összegek meghatározásához az Elnökség az 

alábbi sarokszámokat hagyta jóvá: 
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 FÉRFIAK 

Pontpénz összege (Ft / pont) 4000 

Támogatásra jogosító minimum produktivitási pont 

értéke 

25 

 

Az MLSZ Elnöksége felhatalmazta a Főtitkárt, hogy a produktivitási 

támogatások megállapításáról, sportszervezetenkénti 

forrásösszetételéről (az előterjesztéssel és a pénzügyi tervvel 

összhangban) intézkedjen, erről a sportszervezeteket tájékoztassa. 

 

Az MLSZ Elnöksége az utánpótlás-neveléssel foglalkozó 

sportszervezetek minősítési rendszeréről bemutatott koncepciót 

elfogadja. Az Elnökség a regionális utánpótlás rendszerről hozott 

ELN-45/2016 (06.06.) számú elnökségi határozatát 2018. június 30-

as dátummal hatályon kívül helyezi azzal, hogy Regionális 

Utánpótlás Központi minősítéssel rendelkező sportszervezetek a 

minősítéshez kapcsolódó jogosultságokat és kötelezettségeket a 

látvány-csapatsport támogatási (TAO), valamint a működési 

költségtérítési rendszer vonatkozásában 2019. június 30-ig 

gyakorolhatják. (Az MLSZ Elnöksége ELN-10/2018 (03.13.) számú 

határozata alapján) 

 

 


