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A TAO látvány-csapatsport támogatások felhasználására vonatkozó információk a 
koronavírussal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel 

 

Tisztelt Sportszervezetek! 

 

A Covid-19 járvány kapcsán a Magyar Kormány által meghozott intézkedések okán történt 
sportrendezvények felfüggesztése miatt gyakorlatilag megállt a sportélet Magyarországon. A 
2019/2020-as és az azt megelőző támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programokban 
meghatározott elképzelések, célok megvalósítása ebben a helyzetben nem lehetséges. Ennek 
kapcsán a Magyar Röplabda Szövetség az alábbiakról tájékoztatja Önöket: 

- A sportszakemberek munkabérének és megbízási díjának elszámolása továbbra is lehetséges. 
A Sportszervezet és az érintett munkavállaló sportszakember közötti megállapodás függvénye 
ezek kifizetése. Erre vonatkozóan a Magyar Röplabda Szövetség további központi 
iránymutatást nem fogalmaz meg. A jogviszonyok elsődlegesen munkajogi/polgárijogi 
kérdések, a foglalkoztatás formájától függően, melyek nem a Magyar Röplabda Szövetség 
hatáskörébe tartoznak. 

- A meglévő jogviszonyok esetén javasoljuk, hogy a Sportszervezetek és a Sportszakemberek 
közötti megállapodások kapcsán az ellátandó feladatokat vizsgálják felül, ahol szükséges a 
szerződések módosítását készítsék el. Elsősorban azt szükséges igazolni, akár a 
munkaszerződés, vagy a megbízási szerződés módosításával, akár a megbízó, vagy a 
munkáltató utasításával, hogy olyan tevékenységet kell folytatniuk a sportszakembereknek, 
ami az adott helyzetben indokolt és lehetséges. A kialakított rendelkezéseknek csak azon 
edzőkre és sportszakemberekre kell vonatkoznia, akik a sportoló felkészítésével és 
versenyeztetésével közvetlenül összefüggő feladatokat látnak el. 

- Figyelembe véve a korábbi rendelkezéseket, a 2020. március 13-a 14:00 óra utáni időszakban 
tartandó hazai- és külföldi tornákkal, edzőtáborokkal összefüggésben felmerülő költségek 
(sportlétesítmény és sportpálya bérleti díja; személyszállítási költségek; nevezési költségek, 
felkészítési és képzési költségek; rendezési költségek, verseny- és játékengedélyek 
kiállításának költségei és logisztikai költségek stb.) visszavonásig nem elszámolhatók.  

- A sportlétesítmény és sportpálya bérleti díjával összefüggésben javasoljuk, a megkötött bérleti 
szerződések esetleges módosításának lehetőségét minden Sportszervezet egyeztesse 
szolgáltatójával. Az igazoltan nem módosítható szerződések alapján kifizetett bérleti díjak 
elszámolhatók. Amennyiben csak előlegszámla áll rendelkezésre, azt az elszámolásban 
elfogadni nem áll módunkban. Az éves terembérleti szerződések esetében a fenti 
rendelkezéseket is figyelembe véve a ténylegesen igénybe vett óraszám, időszak kerülhet 
elszámolásra. 

- Az előre befizetett nevezési díjak, edzőtábori szállás- és étkezési díjak esetében kérjük a 
sportszervezeteket, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel az előlegeket, a meg nem tartott 
sportrendezvények nevezési díjait igényeljék vissza, amennyiben ezen irányú kérésük 
visszautasításra kerül, csak és kizárólag abban az esetben számolhatók el, amennyiben erről 
írásos dokumentáció is rendelkezésre áll. Az előre befizetett díjak csak ebben az esetben 
számolhatók el a vis maior miatt. Amennyiben csak előlegszámla áll rendelkezésre, azt 
elszámolásként elfogadni nem áll módunkban.  
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- A már folyamatban lévő tárgyi eszközök, sporteszközök, sportruházat, vitamin, gyógyszer stb. 
beszerzések a megfelelő alátámasztó dokumentációval természetesen elfogadásra kerülnek. 
Amennyiben a fenti tételek nem kerülhetnek felhasználásra, kiosztásra, azokat raktár 
készletre kell venni. A készletre vételt minden esetben igazolni szükséges. A tárgyi eszköz 
beszerzések az eddigi gyakorlat szerint továbbra is elszámolhatóak. A tárgyi eszköz 
beszerzések elszámolásához azok aktiválását igazolni szükséges.  

Felhívjuk tagszervezetink figyelmét, hogy a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
25/2020. (II. 25.) Korm. rendelet a sportfejlesztési programok módosításáról az alábbiak szerint 
rendelkezik: 

- a jogcímen belüli módosítási kérelem a támogatási időszakban bármikor benyújtható, a korábbi, 
ezzel kapcsolatos határidő (május 31.) törlésre került; 

- a hosszabbított időszakban valamennyi jogcímen terjeszthető be módosítási kérelem, két 
alkalommal.  

Fenti módosításokat a 2019/2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program 
jóváhagyása vonatkozásában, és a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési 
programok megvalósítása során is alkalmazni kell, tehát már a 2018/2019-es támogatási időszakra 
vonatkozó, már meghosszabbított sportfejlesztési programok esetében is.  

Az elektronikus kérelmi rendszer jelenleg még nem tudja kezelni a hosszabbított időszak 
módosításait. Az ezzel kapcsolatos fejlesztés megkezdődött, előreláthatólag 30 napon belül elkészül. 

 

Fenti tájékoztatást a sportszervezetektől érkezett megnövekedett érdeklődésre tekintettel, a Magyar 
Röplabda Szövetség elnökségének 58/2020.03.18 számú határozata alapján adtuk ki.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy fenti rendelkezéseinkről az Emberi Erőforrások Minisztérium előzetes 
állásfoglalását kikértünk. Amennyiben tőlük más iránymutatást kapunk, azt mielőbb a 
sportszervezetek részére továbbítjuk. 

Bízva a Covid-19 járvány mielőbbi legyőzésében, és a sportélet mielőbbi újra indulásában, 
üdvözlettel: 

 

Budapest, 2020. március 18. 

 
 
 

                         
                      Magyar Röplabda Szövetség 
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