KÉZIKÖNYV
TÁJÉKOZTATÓ
A látvány-csapatsportok támogatási rendszeréről a 2017/18-as
támogatási évadban

Tartalomjegyzék

Vonatkozó jogszabályok
A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználási jogcímei
A támogatás igénylés folyamata
Hogyan érkezik meg a forrás a sportszervezet számlájára?
A támogatás felhasználásának legfontosabb szabályai
Technikai információk

H-1134 Budapest, Váci út 19. Telefon: +36-1/300-7250, Fax: +36-1/300-7252
E-mail: hunvolley@hunvolley.hu, Honlap: www.hunvolley.hu

Jelen dokumentum a Röplabda sportágat érintően nyújt tájékoztatást a TAO
támogatások igénylésének és felhasználásának folyamatáról.
Vonatkozó jogszabályok
• A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
• A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
• A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági
eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.)
NEFMI rendelet
A
sportról szóló 2004. évi I. törvény
•
• A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
Az
elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. Törvény
•
• A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A támogatásra jogosultak köre, a támogatás felhasználás jogcímei
Ki jogosult támogatásra?
• a szakszövetség (jelen esetben az MRSZ)
• az MRSZ tagjaként működő sportszervezet,
• az MRSZ tagjaként működő a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében
létrejött közhasznú alapítvány,
a
Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv) 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján
•
az Stv. szerinti sportiskola,
• továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben
meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali
jogkörrel rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület.
Ki minősül hivatásos sportszervezetnek?
Az MRSZ által kiírt legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy alsóbb osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz. Minden egyéb sportszervezet amatőr sportszervezetnek minősül a
támogatási rendszer szempontjából.
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Milyen feltételek
szervezetekre?
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vonatkoznak

a

támogatás

igénybevételére

jogosult

a sportszervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az MRSZ
Alapszabályában foglalt előírásainak megfelel;
az alapítvány közhasznú és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében
létrehozott utánpótlás-nevelés fejlesztését végző szervezetnek minősül;
igazolhatóan nincs lejárt köztartozása;
a korábban kapott állami támogatással megfelelő módon elszámolt;
nem áll a Rendeletben meghatározott támogatásból kizárás hatálya alatt;
a sportvállalkozásként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem
rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá amely
sportszervezet nem áll végelszámolás vagy kényszer - végelszámolás vagy
kényszertörlési eljárás alatt; a sportegyesületként működő sportszervezet
működését a bíróság nem függesztette fel,
amelynek megszüntetésére a Civil törvény szerint eljárás nincs folyamatban;
a sportegyesületként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem
rendelte el a csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását;
működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás
nincs folyamatban;
igazolt a kétéves működés, vagy valamely kivétel-szabályának történő
megfelelés,
a sportszervezet a jogszabályban meghatározott bajnokságok valamelyikében
részt vesz, vagy a részvételre indulási jogot szerez.

Milyen tevékenységekre lehet támogatást igényelni?
A Röplabdázó sportszervezet, a Röplabdázás fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány, és az Stv.-ben meghatározott szabályok szerint az MRSZ
tagjaként működő sportiskola a támogatást saját jogon az alábbi jogcímeken
igényelheti:
a személyi jellegű ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását);
(kizárólag a sportszervezettel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban (megbízási) álló személyek személyi jellegű ráfordításai hagyhatók
jóvá.)
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra;
(Sporteszköz, sportfelszerelés, Diagnosztikai-, és mérőeszközök, honlapfejlesztés,
autóbusz beszerzés, sportcélú ingatlan fejlesztés, számviteli törvény szerinti tárgyi
eszköz)
utánpótlás-nevelési feladatokra;
(személyi
jellegű
kifizetések,
sporteszközsportfelszerelés,
gyógyszertáplálékkiegészítő-diagnosztikai
mérések,
berendezések,
személyszállítás,
felkészüléssel, versenyzéssel kapcsolatos szállásétkezés költsége, sportlétesítmény
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bérleti díja, rendezéssel kapcsolatos költségek, a nem a bajnoki rendszerben
megrendezésre kerülő sporteseményke nevezési díja, logisztikai feladatok)
képzéssel összefüggő feladatokra
versenyeztetéssel kapcsolatos költségek
Bajnokságban való részvétel díja (nevezési díj, játékvezetői díjak, stb.): az MRSZ
Díjfizetési szabályzata, illetve a „Tarifatáblázat” elnevezésű, az MRSZ Elnöksége
által elfogadott dokumentumban foglaltak szerint a versenyeztetéssel összefüggő
feladatok támogatása a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak
csökkentésével a szakszövetségen keresztül történik, nem igényelhető rá támogatás.
A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításával, valamint az igazolásból,
átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülő díjakkal összefüggésben az adott
szezonra vonatkozó „Tarifatáblázat” elnevezésű, az MRSZ Elnöksége által elfogadott
dokumentumban meghatározottak az irányadóak, igényelhető rá támogatás.
Milyen mértékű támogatás igényelhető?
A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszervezet
• személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát;
• tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási értéke – ideértve a
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is –70
százalékát.
utánpótlás-fejlesztésre
fordítandó igazolt költségeinek 90 százalékát
•
• képzéssel és versenyeztetéssel kapcsolatos
kiadásainak 50 százalékát;
A támogatás legmagasabb, abszolút összegére vonatkozóan jogszabályi korlát
nincs, azonban a támogatás igényléseknél a sportszervezetnek gondolnia kell a
biztosítandó önerőre és ezzel a teherbíró képességére, A támogatás
igénybevételéhez biztosítandó önerő mértéke 10-50%, a jogcímtől függően.
A Tao. tv. 2013. január 1-jén hatályba lépett 22/C. § (10) bekezdése szerint a
sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a támogatási igazolás kiállítására
irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései
alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását,
valamint a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel.
A támogatás igénylésének folyamata
Két lépcsőben lehet támogatáshoz jutni:
- Első lépcső: A támogatási kérelem jóváhagyása
- Második lépcső: A Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás, vagy a Tao.
tv. 24/A. § szerinti igazolás kiállítása, határozat, illetve igazolás formájában.
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Első lépcső – a benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása
A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelmüket az MRSZ részére, az elektronikus kérelmi
rendszerben elektronikus formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton
adhatják be.
Az elektronikus kérelmi rendszer a 2017/18-as támogatási évadra az alábbi linken
érhető el:
https://MRSZtao2017.flexinform.hu
A támogatási kérelem legfontosabb kellékei:
- A sportszervezet alapadatai;
- A sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása;
- Az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és indokolása;
- A jogszabály szerinti kötelező mellékletek és nyilatkozatok (pl. aláírási
címpéldány, NAV igazolás a köztartozás mentességről stb.).

A sportfejlesztési programok benyújtási határideje:
2017. szeptember 15. 24:00 óra!
Ki és hogyan bírálja el a sportfejlesztési programot?
Az elektronikusan beérkezett sportfejlesztési programot az MRSZ TAO irodája
hatósági eljárás keretében dolgozza fel, a programok jóváhagyásáról az MRSZ
elnöksége dönt.
Amennyiben hiánypótlásnak van helye, úgy a szervezet hiánypótlási felszólításról
kap értesítést. Az MRSZ a döntéséről kizárólag elektronikus úton értesíti a
sportszervezett.
A sportszervezet az MRSZ jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követően
köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejlesztési programot, valamint a
jóváhagyó határozatot. Közzététel hiányában az MRSZ (támogatási) igazolást
nem állít ki.
Második lépcső – a Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás, vagy a Tao. tv.
24/A. § szerinti igazolás kiállítása kérelem alapján.
A támogatási igazolást (22/C § és 24/A §) az MRSZ közigazgatási hatósági eljárás
keretében, kérelemre adja ki, valamint az eljárás feltétele az igazgatási szolgáltatási
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díj befizetése az MRSZ 10300002 – 10564905 – 49020184 számlájára. A
befizetendő díj mértékét a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet szabályozza.
A sportszervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását követően (de akár már azt
megelőzően is) felveheti a kapcsolatot azokkal a társasági adó hatálya alá tartozó
társaságokkal, vállalkozókkal (a továbbiakban: támogatók), akik a sportszervezet
programját a társasági adójuk terhére támogatni kívánják.
2015. január 1-től kezdődően új elem, hogy a támogató az őt terhelő 2015. adóévi
adóelőleg, adóelőleg-kiegészítés, illetve adó meghatározott részéről valamely
kedvezményezett célra felajánlást tehet, amelyet – bizonyos feltételek fennállása
esetén – az adóhatóság utal át a kedvezményezett részére. A támogatót az így
átutalt összegre tekintettel jóváírás illeti meg, amely jóváírás a támogató társasági
adó folyószámlájára kerül átvezetésre csökkentő tételként (24/A. § szerinti igazolás).
A sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MRSZ határozat és a gazdasági
társaság, vállalkozó aláírt együttműködési megállapodás, és/vagy együttes
kérelem, kiegészítő támogatás birtokában a sportszervezet benyújthatja a
(támogatási) igazolás kiállítására irányuló kérelmét az MRSZ felé az elektronikus
kérelmi rendszerben, az erre kialakított formanyomtatvány kitöltésével.
Az MRSZ a kiállított (támogatási) igazolás MRSZ által minősített elektronikus
aláírással ellátott példányát elektronikusan megküldi a sportszervezet és a
támogató részére.
Hogyan érkezik a támogatás a sportszervezethez?
A Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás kiállítása esetén a támogató
gazdasági társaság, vállalkozó a sportszervezettel megállapodva, a támogatási
igazolás átvételét követően az igazolásban szereplő összeget átutalja a
sportszervezet részére.
Fontos előírás, hogy a támogatónak a támogatás folyósítását követően 30 napos
határidőn belül be kell jelentenie az átutalás megtörténtét az adóhatóságnak
SPORTBEJ nyomtatványon.
A támogatónak jogszabályi kötelezettség alapján, kiegészítő sportfejlesztési
támogatást is kell utalnia – választása szerint – vagy az MRSZ-nek, vagy
sportszervezetnek támogatási, vagy szponzori szerződés alapján. A kiegészítő
sportfejlesztési támogatás átutalását 30 napos határidőn belül szintén be kell
jelenteni a NAV-nak a SPORTBEJ nyomtatványon.
A 24/A § szerinti igazolással kapcsolatos további ellenőrzéseket a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) vizsgálja, mellékletek feltöltésére nincs szükség, a támogatást a
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NAV utalja közvetlenül a támogatott részére.
Fontos szabály azonban, hogy amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím
építési engedély köteles építési beruházásra, felújításra irányul, úgy a 10 millió Ft-ot
meghaladó összértékű sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás
csak utófinanszírozás formájában nyújtható (az építésre, felújításra vonatkozóan a
jogszabály egyéb, speciális szabályait is figyelembe kell venni).
Utófinanszírozás esetén, a támogatási összeg az MRSZ erre a célra létrehozott,
10300002-10564905-49020191 számú gyűjtőszámlájára kerül utalásra. A
sportszervezet által az ellenőrző szerv felé benyújtott, elszámolás/részelszámolás
elfogadásáról szóló értesítést követően az MRSZ a gyűjtőszámlájáról kifizetést
teljesít a sportszervezet számlájára.
A támogatás felhasználásának szabályai
A támogatást a jóváhagyott fejlesztési programban foglaltakkal összhangban lehet
felhasználni, és a felhasználással el kell számolni. A sportszervezet indokolt
esetben az MRSZ-ben kezdeményezheti a program módosítását, hosszabbítását.
A támogatás szabályos felhasználásáról az MRSZ dokumentum alapú és helyszíni
ellenőrzés során győződik meg. Az ellenőrzés a pénzügyi nyilvántartásra és a
szakmai programok végrehajtására egyaránt kiterjed.
Az elszámolás ellenőrzése az Elszámolási útmutatóban foglaltak alapján történik.
A sportszervezet a felhasználásról negyedévente előrehaladási jelentést készít az
ellenőrző szervezet részére.
A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles visszafizetni vagy a
Kormányrendelet 14. § (9) bekezdése szerint eljárni.
A szabálytalan felhasználásnak súlyos szankciói vannak. Szabálytalanság
megállapítása esetén a sportszervezet a jogosulatlanul igénybe vett - jegybanki
alapkamattal növelt összegű - támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben
köteles az állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak szerint befizetni. Az
ellenőrző szervezet a szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig ki is zárhatja
a támogatási rendszerből.
Fontos tudnivaló, hogy a támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a
támogatott szerv részéről semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel
ellentétes megállapodás semmis.
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Technikai információk:

Az MRSZ a támogatási kérelmek kezelésére külön szervezeti egységet hozott létre.
Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseiket az taoinfo@hunvolley.hu címre szíveskedjenek
megküldeni.
Az igazgatási és szolgáltatási díj összegének utalásakor kérjük a közlemény
rovatban feltüntetni: „adószám, ügyiratszám: SFP v TIG”.
A folyamatos tájékoztatás érdekében a honlapon (www.hunvolley.hu) külön
menüpontot (TAO program) hoztunk létre, ahol a friss hírek, letölthető
dokumentumok mellett a gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat is
közzétesszük.
Kérjük, kövesse figyelemmel az MRSZ honlapján megjelenő tájékoztatókat,
útmutatókat.
Budapest, 2017. július

Magyar Röplabda Szövetség
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