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KATEGÓRIA-, PONTSZÁMÍTÁSI RENDSZER 

MVLSZ utánpótlásműhelyek kategória-, valamint pontszámítási rendszere a látvány-csapatsport 

támogatási rendszer 2022/2023-as támogatási időszak keretein belül maximálisan jóváhagyható, 

működési keretösszegeinek előzetes meghatározására vonatkozóan 

 

A kategóriarendszer az MVLSZ elnökségének 2013. február 14-ei határozata alapján jött létre, és jelen 

formájában, a 2022. február 8. napján az MVLSZ Ügyvezető Testülete által hozott döntés értelmében 

került kialakításra. Az Ügyvezetői Testület döntése a soron következő elnökségi ülésen az Elnökség által 

megerősítésre kerül. 

1. Általános szabályok 

A Magyar Vízilabda Szövetség, felülvizsgálva a korábbi évek gyakorlatát, a 2022/2023-as támogatási 

időszakra egy kiegészített pontszámítási rendszert hozott létre, hogy rangsorolja a sportszervezeteket 

a műhelymunka minőségének szem előtt tartásával és ennek megfelelően határozhassa meg a 

működési költségre adható keretösszegeket. 

A sportfejlesztési program maximálisan tervezhető működési keretösszegeinek meghatározásához az 

alábbi pontszámítási kategóriák kerültek figyelembe vételre: 

• Nevezés országos bajnokságba  

• Országos bajnokságban elért eredmény  

• Versenyeztetett csapatok száma 

• FINA/LEN versenyen való szereplés 

• Tehetségnevelés 

• Létszámadatok, abban történt változások 

• Nem játszó játékosok aránya 

Az eredményességi prioritás szem előtt tartásával a Magyar Vízilabda Szövetség öt kategóriába sorolja 

az utánpótlásműhelyeket. A felosztásnál alkalmazott számítások szerint a férfi és a női szakág 

összesített pontjai alapján a sportszervezetek az alábbi öt kategóriába kerülhetnek besorolásra: 

• A-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

• B-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

• C-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

• D-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

• E- kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

2. Pontszámítás 

2.1. Nevezés Országos Bajnokságba 

A Magyar Vízilabda Szövetség által, az aktuális támogatási időszakra kiírt- jelen esetben 2021/2022 

bajnoki évad- Ifjúsági, Serdülő, Gyermek fiú és leány országos vízilabda bajnokságokba történő 

nevezések kerülnek figyelembe vételre. Minden országos UP bajnokságba nevezett csapat után 3-2-1 

pontok adhatóak, attól függően, hogy az adott csapat az A1, az A2 vagy a B csoportokban szerepel. 

Tekintettel arra, hogy a Leány országos bajnokságok esetén az A1, A2, B elnevezésű felosztás nem 

létezik, így egységesen 2 pont jár a nevezések után, míg a nyári UP Magyar Kupákon való részvételért 

további 1-1 pont kapható a leányoknál és a fiúknál is egyaránt. 
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2.2. Országos bajnokságban elért eredmény  

Az adott látvány-csapatsport támogatási időszak Sportfejlesztési Programjának benyújtási határidejét 

megelőző utolsó befejezett (2020/2021) országos UP bajnokságok (fiú esetén kizárólag A1 csoport) 1-

6 helyéért szerezhető pont, ahol az 1. helyezett 6 pontban, míg a 6. helyezett 1 pontban részesül.  

2.3. Versenyeztetett csapatok 

A Magyar Vízilabda Szövetség által, az aktuális támogatási időszakra, az utánpótlás korosztály részére 

kiírt- jelen esetben 2021/2022 bajnoki évad- minden vízilabda bajnokságba történő nevezés kerül 

figyelembe vételre, ide értve a területi bajnokságokat, más korosztályos bajnokságokat is. A 

sportszervezet minden versenyeztetett csapata után 1 pontban részesül. 

2.4. FINA/LEN utánpótlás versenyen való szereplés 

Az adott látvány-csapatsport támogatási időszak Sportfejlesztési Program benyújtási határidejét 

megelőző, utolsó lezárt bajnoki évadban és az adott látvány-csapatsport támogatási időszak 

Sportfejlesztési Program benyújtási határidejéig utánpótlás válogatott kerettag játékos kerül 

figyelembe vételre. A játékos után járó pontot, a játékos keretbe válogatásának, azaz a világeseményen 

való részvételének időpontjában versenyeztető klub kapja. Amennyiben az egyesület több játékost is 

ad a válogatott keretbe, úgy egy eseményért további 1 pontot kaphat. 

2.5. Tehetségnevelés 

Minden sportszervezet, aki az elmúlt 5 év során olyan válogatott játékost, vagy OB I-es játékost nevelt, 

aki 1 szezon során legalább 10 alkalommal szerepelt is ezeken a mérkőzéseken és egyben 19 éves 

koráig legalább két szezonban le volt igazolva a sportszervezetnél, sportolói után 1 pontot kap. A 

tehetségnevelésért maximum 5 pont járhat, tehát amennyiben 5 főnél több leigazolt játékosra 

érvényes a fenti leírás, úgy a maximálisan járó pontnál sem kapható több. Abban az esetben, ha a 

sportszervezet UP országos bajnokságba – fiúk esetén az A1 csoportba – adott játékost, úgy jogosult 

további 1 többletpontra. 

2.6. Létszám  

A működési keretösszeg meghatározása szempontjából az MVLSZ a 2021.12.15. napján érvényes 

létszámadatokat veszi alapul. Ennek megfelelően, az ezért a pontszámítási kategóriáért járó tényleges 

pontszámok az igazolt sportolói létszám 10%-a, figyelembe véve a mindenkori kerekítési szabályokat. 

Például: amennyiben egy sportszervezet 153 fő sportolóval rendelkezik, úgy az ezért járó pont 15. 

2.7. Létszámnövekmény 

A létszámnövekmény után járó pontszámok a 2021.02.28-i versenyirodai, valamint a 2.6. pont szerinti 

létszámadatok közötti különbség után kerülnek meghatározásra. Negatív pontérték jár a sportolói 

létszámcsökkenés esetén. A pontszámok 10 százalékpontonként változnak pozitív és negatív irányba, 

ahol a 0 pont a 15% és a -15% közötti értéket jelenti. 

2.8. Nem játszó játékosok aránya 

A 2021.02.28-i versenyirodai adatszolgáltatás szerinti igazolt sportolók közül a lezárt bajnoki idény 

során nem játszó játékosok százalékos aránya. A pontszámok a 2.7. pont szerinti kategóriával 

megegyezően, 10 százalékonként kerülnek meghatározásra, valamint 15 % feletti arány esetén az 

MVLSZ negatív pontértékkel számol. 

 



3. MELLÉKLET A 2022/2023-AS 

JÓVÁHAGYÁSI IRÁNYELVEKHEZ 

 

3. Besorolás 

Szerzett pont Kategória 

60 pont felett A-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

41-60 pont B-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

21-40 pont C-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

6-20 pont D-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

6 pont alatt E-kategóriás utánpótlás-nevelési műhely 

 

A megszerzett pontok alapján és a fenti táblázatnak megfelelően a klubok besorolásra kerülnek. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a 2022/2023-as támogatási időszaktól kezdődően – ellentétben az előző 

évadokkal – eltörlésre kerülnek a kategóriák szerinti alaptámogatásként adott, egy főre 

felhasználható keretek. A pontszámok alapján történő besorolás, kizárólag az összműködési keret 

meghatározásnak az alapja!  

A fent leírtaknak megfelelően, az utánpótlás-nevelési jogcímen egyedül a 107/2011. (VI. 30.) Korm. 

rendelet 2. § (3a) bekezdése szerinti, utánpótláskorú versenyzőnként maximálisan felhasználható 

1.000.000 Ft összegnek szükséges megfelelni, azonban a költségek tervezése során minden esetben 

figyelemmel kell lenni a sportszervezet előzetesen meghatározott összműködési keretösszegére. 

 

3.1. Csak felnőtt csapattal rendelkező klubok besorolása 

Azon sportszervezetekre, akik kizárólag felnőtt bajnokságban induló csapattal rendelkeznek a 

következő kategóriabesorolás érvényes: 

A-kategória 

Az adott látvány-csapatsport támogatási időszak Sportfejlesztési Program benyújtási határidejét 

megelőző, utolsó lezárt bajnoki évad OB1 bajnokságban való szereplés esetén.  

C-kategória 

Minden olyan sportszervezet, amely az OB1B bajnokságban induló csapattal rendelkezik. 

D-kategória 

Azon sportszervezetek, amelyek kizárólag az OB2, vagy bármelyik Területi bajnokságba nevezett 

csapattal rendelkeznek. 

 

3.2. Új sportszervezet 

Azon sportszervezetek, amelyek vízilabda szakosztályai 2 évnél nem régebben alakultak vagy korábban 

a TAO támogatási rendszerben nem vettek részt, automatikusan E kategóriába kerülnek besorolásra, 

azonban esetükben a működési keretösszeg nem kerül előre meghatározásra. A beküldött 

sportfejlesztési program alapján a TAO Bíráló Bizottság dönt a véglegesen tervezhető összegről, 

programelemekről. 
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3.3. Kizárólag OB2 vagy Területi Bajnokságban részt vevő csapattal rendelkező sportszervezet 

Azon sportszervezetek, amelyek kizárólag az OB2, vagy bármelyik Területi bajnokságba nevezett 

csapattal rendelkeznek, működési keretösszegük nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft összeget. 

3.4. Egyetemi bajnokság 

Az egyetemi vízilabda csapatok számára a meghatározott működési keretösszegen felül, induló 

csapatonként, további maximum 3.000.000 Ft TAO többlettámogatás tervezhető, amelyet az erre 

jogosult sportszervezetek csak az egyetemi vízilabda bajnokságok kiadásaira fordíthatnak. 

Amennyiben a kérelmező élni kíván a fentiekben részletezett többlettámogatással, a kérelméhez 

csatolni szükséges a vízilabda bajnokságokra vonatkozó költség részletező kimutatásait. Kérjük, hogy a 

költségek tervezése során, tartsák szem előtt a bajnokság versenykiírásában leírtakat és ennek 

megfelelően, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályokat tervezzék kiadásaikat. 

 

4. Felülvizsgálat 

Azon sportszervezetek esetében akinek a pontszámítási rendszer változásai miatt az előző évi 

kategóriabesorolása csökkent, abban az esetben az új pontszámítási rendszer kihirdetését követő 1 

héten belül Intézkedési Tervet nyújthat be, amelyben részletezi és eredményekkel, adatokkal, 

statisztikákkal alátámasztott módon igazolja, az esetleges többlettámogatási igényeit az 

eredményesség növelése érdekében, különös tekintettel a jövőbeni toborzásra, edzéskörülményeik 

javítására és szakember állományának fejlesztésére. Az Intézkedési Tervben foglaltakról a TAO 

Bizottság fog döntést hozni. Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a TAO Bizottság által 

elfogadott Intézkedési Tervekben megfogalmazott vállalások meg nem valósulása esetén, a többlet 

támogatási igények a hatóság részéről felülvizsgálatra kerülnek. 

 

 


