
TAO- Bozsik GYIK 

 

• Azok az egyesületek, amelyek nem a TAO keretében kapják a Bozsikra a támogatást, ők mikor 

és hogyan jutnak hozzá? 

Ugyanúgy, mint az elmúlt években: szerződéskötéssel, teljesítési igazolás alapján állíthatják ki 

a számlájukat a sportszervezetek. 

 

• Akik nem Taoznak mi alapján ítélik meg a támogatási összeget? 

Az elmúlt évek gyakorlata a mérvadó, ugyanazok az összegek illetik meg őket, mint akik a 

TAO támogatásban részesülnek. Bővebb infó a pályázati iroda értékelési elvein belül 

olvasható. 

 

• Hogyan kell majd elszámolni a kapott támogatással, ha TAO-ból van a finanszírozás? 

A kapott támogatással az elszámolhatósági szabályzatnak megfelelően tud elszámolni. 

Minden olyan számlát befogadunk, ami az egyesület nevére van kiállítva és a Bozsik során 

keletkezett. Természetesen a benchmarknak megfelelően (szállítás, bérleti díj, étkezés stb.) 

 

• Hogyan kell elszámolni, ha az MLSZ-től kapja a kifizetést?  

Nem kell elszámolni, kiállítja a számláját az IFA-ba feltöltött jegyzőkönyvek alapján készült 

Teljesítési igazolás alapján, ha van tartozása az egyesületnek, akkor kompenzálnak, vagy 

megkapja a teljes összeget 

 

• Miért kell az IFA-ban a Bozsik edzőknek kitölteni a Nyilatkozat, ha már nem az MLSZ-től 

érkezik a bér? 

Azért kell nyilatkozni, mert csak akkor kaphat teljesítési igazolást, ha van szerződése, illetve 

akkor tudunk szerződést generálni, ha van nyilatkozata. Viszont aki a TAO-ból kapja a díját, a 

sportszervezettel kötött szerződése alapján történik meg a kifizetése. 

Jelenlegi megegyezés szerint a Bozsikos koordinátorok és azok szakmai vezetőjük fogják 

igazolni az összes sportszervezet és személy tejesítését az IFA rendszerben. (akár levonással 

is, ha nem teljesítenek minimum 75%-os részvétellel stb.). 

 

• Mik számolhatók el? 

Bérlet díj amennyiben nem az egyesületé a pálya. Személyszállítás, étkeztetés. Minden olyan 

költség, amelyet a sportfejlesztési programban jóváhagyásra került a Bozsik programhoz. 

Fontos, hogy annak az egyesületnek a nevére szóljon a számla, aki el kívánja számolni a TAO 

programjában. Természetesen a jóváhagyott összeghatárig és benchmarknak megfelelően! 

 

• Mi a prioritási sorrend a kifizetésben? 

FELKÉSZÍTŐ EDZŐ / EDZŐI BÉREK KIFIZETÉSE! 

 

• A Bozsik Sportszercsomag miket tartalmazhat? (aki jogosult rá: csoport, alközpont) 

A csomagokat 2018. december 20-ig kell megrendelni. Csak Bozsik logóval ellátott 

sporteszközöket fogadunk el, melyet a regionális kollégák ellenőrizni fognak. 



 
 

• A tornaszervezés során felmerülő olyan költségeket, amelyeket az egyesület saját berkein 

belül rendez, tehát saját magának „kellene” kiszámláznia, hogyan számolják el? Pl.: 

pályabérlés, hangosítás, az egyesületi alkalmazottak (gondok, pályamunkás, egészségügyi 

személyzet) hétvégi munkájának kifizetése. 

Amennyiben egy egyesület valakitől bérel pályát, akkor értelemszerűen attól kell a számlát 

kapnia, akitől bérli. Amennyiben saját pályával rendelkezik, akkor azt értelemszerűen nem 

bérelheti önmagától, hiszen az övé.  Hangosításnál az egyesület nevére kell kiállítania a 

számlát, attól, aki a hangosítást végzi. De a csomagban, amit vehetnek az egyesületek, 

tartalmaz hangosítást is.  Gondnoknak, pályamunkásnak a szerződésében megállapított bért 

tudja elszámolni. Eleve úgy kell vele szerződni, hogy kalkulál a hétvégi munkavégzéssel. Ami 

keretösszeg jóvá lesz hagyva az egyesület sportfejlesztési programjában, csupán azzal tud 

elszámolni. 

 

• Ha egy edzőnek két egyesületnél van szerződése, minden esetben kifizethető két helyen az 

edző? Munkabére van x egyesületnél, de Bozsikban y egyesületnél kapja a kifizetést. 

Kompenzációs alapból lehet-e neki kérni támogatást? 

TAO Ellenőrzés: Akkor számolható el 2 helyről, ha a Benchmarknak megfelel. (munkaóra/nap) 

Benchmarkokat tartani kell, és mindenképp jóváhagyásra kell, hogy kerüljön a sportfejlesztési 

programban. Pl. ugyanazon edző ugyanazon a napon nem tud 2 Bozsikon részt venni. 

Dr. Mucsányi Márton: szerintem kompenzációs alapból nem kérhet támogatást kivéve akkor, 

ha egyáltalán nem rendelkezik TAO támogatással, egyéb esetben, első körben az edzőket kell 

kifizetnie, de majd a Grassroots vagy a felső vezetés eldönti, ki, mikor részesülhet 

kompenzációban. 

 

• Aki „kimaxolta” a bérét, de csoportvezető és/vagy felkészítő edző is, kaphat-e kompenzációs 

alapból kifizetést? 

TAO Ellenőrzés (a sportfejlesztési program benyújtásakor kellett e költségeket betervezni, a 

két munkakörben külön-külön lehetett rögzíteni az edzőket; a jóváhagyott támogatási 

összeget megemelni nem lehetséges, a program TAO szabályok szerinti módosításával lehet a 

Bozsik TAO csoport eszközcsomag mennyiség  nettó egység ár 
 bruttó egység 

ár 

 1 csomag bruttó 

árban ( HUF ) 

BÓJA SZETT 40 CM-ES BÓJA ( narancssárga ) 12 LYUKKAL  ( 2db 

bója, 1db rúd / szett )
4 SZETT                   2 304    2 926                                   11 704    

RÚD 1 MÉTERES 20 DB                       416    528                                       10 566    

TÁNYÉRBÓJA 4 SZÍNŰ(PIROS, FEHÉR, SÁRGA, KÉK) 4X10 db/szett, 

rúd fektethető rá
2 SZETT                   3 779    4 799                                     9 599    

LABDA 4-ES MÉRETŰ Bozsik logóval 40 DB                   3 153    4 004                                 160 172    

KOGELÁN LABDA 3-AS MÉRETŰ Bozsik logóval 20 DB                       625    794                                       15 875    

LABDATARTÓ ZSÁK A 4-ES MÉRETŰ LABDÁKNAK ( 10 labda/zsák ) 6 DB                   2 715    3 448                                   20 688    

FÉLGÖMB TALP (SÚLYOZHATÓ) 14 DB                       779    989                                       13 851    

KOORDINÁCIÓS RÚD 160 CM 14 DB                       665    845                                       11 824    

2X1 MÉTERES KAPU (szétszedhető, hálóval) 20 DB                 16 572    21 046                               420 920    

JELZŐ TRIKÓ (6-7 ÉS 8-9 ÉVESKRE) PIROS ÉS SÁRGA 120 DB                       577    733                                       87 960    

KOORDINÁCIÓS ÍV LESZÚRHATÓS TÜSKÉVEL 40 CM-ES 10 DB                   1 651    2 097                                   20 970    

HORDOZHATÓ HANGFAL MIKROFONNAL 1 DB                 46 850    59 500                                 59 500    

BÓJA SZÁMOZVA ( sárga )  ráhúzható textil számokkal ( 1-10 ) 20 DB                   1 212    1 539                                   30 780    

FOCI SZIVACSLABDA 3-AS MÉRETŰ ( 180mm ) 10 DB                       779    989                                         9 890    

3 OLDALÚ AKTÍV RÚGÓFAL 2 db                 23 641    30 024                                 60 048    

HULLAHOPP KARIKA 50-55 CM-ES színes 30 DB                       335    425                                       12 750    

bruttó 957 097                Dalnoki Sport Kft.
Exerlights innovációs sporteszköz táska 1 db 990 000            bruttó 1 257 300             Icoman Kft.

Összesen 2 214 397             
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programot rendbe rakni, és a felkészítő edzőt első körben kifizetni a befolyt támogatásokból) 

de majd a Grassroots vagy a felső vezetés eldönti, ki, mikor részesülhet kompenzációban. 

 

• Ha egy egyesület nem ír be csoportvezetőt a TAO- pályázatba, de időközbe bejön neki egy 

csoport, számolhatnak-e kifizetéssel? Utólag lehet-e módosítani, vagy támogatást kérni rá? 

A sportfejlesztési program a TAO szabályok szerint módosítható, de majd a Grassroots vagy a 

felső vezetés eldönti, ki, mikor részesülhet kompenzációban. 

 

• Ha több fesztivált rendezett egy csoport, mint amire pályázott, akkor hogyan fogja megkapni 

a bért és a kifizetést? 

A jóváhagyott keretösszeg terhére a sportfejlesztési programját módosíthatja a klub a 

megemelt fesztiválokhoz tartozó költségek csak ebben az esetben számolhatóak el. 

 

• Amennyiben eredetileg nem írták be az utazási költséget, de bejött egy régiós torna, annak 

az utazási költségét megkaphatja-e az egyesület? 

A jóváhagyott keretösszeg terhére a módosítás benyújtásával válik elszámolhatóvá, utólag a 

programba már nem tudjuk „beletenni”.   

 

• A Bozsik Egyesületi Programba regisztrált személy az egyesület vezetőedzői pozícióját is 

betölti. Az idei sportfejlesztési programunkban ezen személy bére bruttó X ezer  Ft, amely 

lefedi a vezetőedzői feladatok ellátását, valamint a Bozsik Egyesületi Programban való 

munkavégzést is. Az a kérdés merült fel, hogy elszámolhatóság miatt ezt a bért meg kell-e 

osztanunk, szükség van-e külön szerződésre, a vezetőedzői pozícióra és külön a Bozsik 

Programra, vagy ha a szerződés tartalmazza mindkét munkakört, akkor elég egy is? 

 

A szerződésben, amelyet kötnek szerepelnie kell, hogy pontosan milyen munkakörért milyen 

bért fizetnek ki az edzőnek! Az elszámolás során nem kell külön megosztani a bért és nem 

kell külön szerződést sem kötni. Elegendő, ha a szerződésben pontosan részletezi az 

összegeket és a munkaköröket. 

 

 

• Az elszámolás hogyan történik a megrendezett Bozsik rendezvényekről? Minden 

számlát gyűjteniük kell, és az alapján számolhatnak el? (Pálya, illetve terem bérlés, 

ásványvíz, csoki, egészségügyi személyzet, hangosítás, vonalfestés, takarítás, stb? 

Esetleg a klubok állítanak ki sportrendezvény szervezésről számlát és az elegendő?) 

 

Minden számlát gyűjteniük kell. Amennyiben a számlán csupán annyi szerepel, hogy 

„Bozsik torna rendezés” akkor a számla mellé egy számlarészletezőt is kötelező 

csatolni, ahol tételesen felsorolják, hogy mire költötték el az X összeget. Pl: étkezés 

80 db sportszelet 16 000 Ft. Fontos, hogy 100 000 Ft-ig megengedett a készpénzes 

kifizetés. Az efölötti kifizetéseket csakis utalással teheti meg az egyesület. 

 



• Mi történik ha egy készpénzes számla pl 140 000 Ft összegről szól, de csak 100 000 Ft-ot 

szeretnénk elszámolni ? 

A készpénzes számla végösszege átlépheti a 100 000 Ft-ot, elszámolni viszont csupán csak 

100 000 Ft-ig tud. 

 

• Van olyan egyesület, amelyik tiltás alatt van a TAO osztálytól mert nem számolt el 

megfelelően, a Bozsik Egyesületi Programban nekik elszámolható valami?  
Amennyiben egy egyesület tiltásra került, akkor minden TIG ami TAO-ból kerül kiállításra az 

tiltásra kerül. Az ellenőrzési osztály a jóváhagyott Sportfejlesztési program alapján ellenőriz. 

Ha egy egyesület nem tudja a sportfejlesztési programját jóváhagyatni vagy a támogatást 

bármely akadály miatt megszerezni, akkor értelemszerűen arról elszámolni sem tud. 

 

• Mi a Bozsik edzők szerződés időtartama? (2018.09.01. - 2018.12.31.? vagy 2018.09.01. 

- 2019.02.28.?) 
Ellenőrzési szempontból nagyon fontos, hogy évadon belül essen a szerződés. Pl a mostani 

évad 2018.07.01. – 2019.06.30. közötti időszak.  

• Edzői béreket utalással vagy készpénzes kifizetéssel is rendezhetjük? 

Edzői bérek csak utalással fizethetők ki. Minden készpénzes kifizetés automatikusan 

elutasításra kerül. 


