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Beszámoló 2019 

TAO Igazgatóság 

 

A 2019-es év változást hozott a TAO támogatási rendszerbe, a Pénzügyminisztérium javaslatára 

sportági keretösszeg került meghatározásra, mely az adott adóévben kiállítható támogatási igazolások 

összegét határozza meg. Ez a keretösszeg a röplabda sportág esetében a 2019-es adóévre vonatkozóan, 

működési jellegű támogatásokra 6,3 milliárd, spotcélú ingatlan beruházásokra 1,7 milliárd forint. A 

mindösszesen 8 milliárd forintos keretösszeg a sportszervezetek, valamint az MRSZ részére, adott 

adóévben kiállítható támogatási igazolások összege.  

A 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok beadási határideje 2019. 

április 30-a volt. 162 db sportfejlesztési program érkezett be, a támogatási igény 11 647 453 570 Ft 

volt, mely összeg, figyelembe véve az előző támogatási időszakok még megvalósítás alatt álló elemeit 

is, nagy mértékben meghaladta a röplabda sportág 2019-es adóévre meghatározott sportági 

keretösszegét.  

A Back Office rendszer, valamint a TAO támogatások kezelésére a Flexinform által fejlesztett 

program összekapcsolásával a sportfejlesztési programok formai ellenőrzése, bírálata lényegesen 

egyszerűbb lett, felgyorsult. A 2019/2020-as támogatási időszakra benyújtott programok esetében  

154 db hiánypótlási felhívás került kiküldésre. 

Rendszeres TAO Bizottsági ülésekkel, 2019. december 31-ig 139 sportfejlesztési program került 

jóváhagyásra, valamint 5 programot elutasítottunk.  

Az alábbi táblázat tartalmazza a beékezett támogatási igényt, a 139 sportszervezet részére december 

31-ig jóváhagyott támogatási összeget, valamint a 2019/2020-as támogatási időszakhoz kapcsolódóan 

kiállított támogatási igazolások összegét.  

 

Beérkezett támogatási igény Jóváhagyott támogatás

2019. december 31-ig 

kiállított támogatási 

igazolások összege:

Személyi jellegű ráfordítás 445 803 907 Ft 429 052 203 Ft 213 596 278 Ft

Előfinanszírozott tárgyi eszköz 

beruházás (nem ingatlan)
1 049 771 057 Ft 717 763 877 Ft 271 890 961 Ft

Előfinanszírozott tárgyi eszköz 

beruházás (ingatlan)
2 873 800 029 Ft 719 258 107 Ft 141 923 480 Ft

Utófinanszírozott tárgyi 

eszköz beruházás
2 106 085 604 Ft 98 671 736 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés 

támogatása
5 084 916 584 Ft 4 800 425 497 Ft 2 772 196 964 Ft

Képzés 2 510 152 Ft 2 510 152 Ft 1 969 543 Ft

Versenyeztetési költségek 84 566 237 Ft 79 304 133 Ft 19 274 720 Ft

Mindösszesen: 11 647 453 570 Ft 6 846 985 705 Ft 3 420 851 946 Ft

2019/2020-as támogatási időszak
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2019. december 18-ra a röplabda sportág számára meghatározott sportági keretösszeg az előző 

időszakokból áthúzódó sportfejlesztési programok kapcsán kiállított, valamint az MRSZ részére 

kiállított támogatási igazolásokat is figyelembe véve teljes egészében feltöltésre került.  

A sportszervezetek részére a 2019-es évben 852 db támogatási igazolás került kiállításra, melyből  

382 db a 2019/2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési programokhoz kapcsolódik, a 

fennmaradó 470 db a megelőző időszakokhoz.  

Az év során 111 sportfejlesztési program kapcsán került jóváhagyásra a programok további egy évvel 

történő meghosszabbítása, a sportszervezetek 102 esetben éltek a módosítási lehetőségükkel.  

Egy esetben engedélyeztük a támogatási intenzitás 100%-ra növelését, így a Vegyész Röplabda Club 

Kazincbarcika még a 2019-es évben 100%-ban feltöltötte az ingatlanberuházásra irányuló 

sportfejlesztési programját.  

 

Elszámolások ellenőrzése 

A TAO Igazgatóság 2019. december 31-ig a 102 db 2017/2018-as támogatás időszakra jóváhagyott 

sportfejlesztési program kapcsán 63 db elszámolást ellenőrzött és zárt le, további 12 hivatásos 

sportszervezet elszámolását leellenőrizte, és felterjesztette az EMMI-be, ezek záró levelét a mai napig 

nem kaptuk meg.  

Eddig az időpontig 154 316 882 Ft fel nem használt és elutasított támogatás, valamint az ehhez 

kapcsolódó 63 842 559 Ft kamat visszafizetését írtuk elő. A visszafizetendő összeg igen magas.  

1 egyesület (Csanádi Kézilabda Sportiskola, Sportegyesület), nem adott be elszámolást egyáltalán, így 

a teljes támogatását 50%-os büntetőkamattal kell visszafizetnie.  

2 egyesületnél (Justitia Sport Club, Röplabda Akadémia Kft.) állapítottunk meg nagyobb értékben 

jogosulatlan felhasználást. Náluk további eljárási kötelezettsége van a Szövetségnek, melyeket részben 

elindítottunk – NAV behajtás, sportszervezet felszámolása, esetleges rendőrségi-, ill. NAV 

feljelentés). 

A 2017/2018-as támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programok hosszabbított 

elszámolásai közül 17 programot, a 2018/2019-es alap időszaki elszámolások közül további 2 

programot leellenőriztünk és lezártunk, valamint 2 programot leellenőriztünk és felterjesztettük az 

EMMI-be. 222 085 Ft fel nem használt támogatás visszafizetését írtuk elő. 

Az elszámolás során 2 hiánypótló levél kiküldésére van lehetőségünk, ezen felül minden esetben 

igyekszünk a sportszervezeteknek minden lehetőséget megadni a felmerült problémák, hiányosságok 

pótlására. Sajnos, nem mindenkin lehet segíteni. 

 

 

2020-as tervek 

A 2019-es év tapasztalatai alapján a 2020/2021-es TAO sportfejlesztési programok elbírálása során, 

mindenképpen figyelembe kell venni az előző időszakokból áthúzódó támogatások még megvalósítás 

alatt álló elemeit, melyek nagy mértékben csökkentik a 2020-as adóévben a röplabda sportág számára 

meghatározott sportági keretösszeget, mely megegyezik a 2019-es évre meghatározott 8 milliárd 

forinttal. Az értékelési elvek további szigorítása szükséges.  
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A sportfejlesztési programok benyújtási határideje az év végi TAO feltöltési kötelezettség eltörlése 

miatt február utolsó napja. A beérkezett programok bírálati idejét tovább kell csökkenteni, hogy május 

hónapra az egyesületek nagy része jóváhagyott programmal rendelkezzen. Előzetes számításaink 

alapján, akár a májusi adóbevallással egyidejűleg feltöltésre kerülhet a teljes sportági keretösszeg. A 

támogatási igazolások kiállítása során is szükség lehet bizonyos korlátozásokra. 

Az elszámolások ellenőrzése során feltárt hibák, hiányosságok fontos visszacsatolást nyújtanak az 

egyesületeknek a támogatások felhasználásáról. Ha időben tudomást szereznek hibáikról, a 

későbbiekben nem követik el ugyanazokat. Éppen ezért az ellenőrzési feladatok ellátásához további 

munkatársak felvétele szükséges.  

 

 

Budapest, 2020. 05.31.          

                   ………………………………………….. 

                        Kiss Tünde 

                       TAO Igazgatóság Vezető 

                         Magyar Röplabda Szövetség 
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