Tájékoztató
Felhívjuk a sportszervezeteink figyelmét, hogy a TAO sportfejlesztési programok beadását
segítő Elektronikus Kérelmi Rendszer (EKR) 2017. július 17-én hétfőn, 12.00 órakor
megnyitásra kerül, ahol a regisztráció és az elektronikus aláíráshoz szükséges tanúsítvány
kezelés elérhetővé válik.
A felület címe: https://mrsztao2017.flexinform.hu/
A rendszer nyitását követően a program készítéséhez szükséges dokumentumok folyamatosan
feltöltésre kerülnek a honlap TAO felületére.
Tájékoztatás az amatőr és hivatásos sportolói jogviszonyról:
A 2004. évi I. tv. a sportról szerint:
5. §14 (1)15 Amatőr sportoló sportegyesület keretében tagként, illetve ha a sportszövetség
vonatkozó szabályzata másként nem rendelkezik – a (4) bekezdésben meghatározottakra is
figyelemmel – sportszerződés alapján, sportvállalkozás és az utánpótlás-nevelés fejlesztését
végző alapítvány keretében pedig – amennyiben az ilyen alapítvány nem minősül egyúttal az e
törvényben meghatározott sportiskolának is – sportszerződés alapján sportolhat.
(…)
8. § (1)25 A hivatásos sportoló – amennyiben törvény kivételt nem tesz – a sportvállalkozással
kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve,
hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre.
Hivatásos sportoló sportegyesületben csak akkor végezhet sporttevékenységet, ha ezt a
sportszövetség szabályzata lehetővé teszi.
Hivatásos sportolóra a jelenleg hatályos szabályozás alapján TAO támogatás nem
igényelhető. Abban az esetben, ha az amatőr sportszervezetben tagként nyilvántartott, kettős
versenyengedéllyel rendelkező játékos feljátszik a hivatásos csapatba, az nem akadálya annak,
hogy az amatőr sportszervezet TAO támogatást igényeljen erre a játékosára. A sportszervezet
ebben az esetben amatőr sportszervezetként TAO támogatásra jogosult.
Abban az esetben, ha a hivatásos csapat, hivatásos versenyengedéllyel rendelkező tagja
lejátszik az amatőr csapatba, attól még ő hivatásos sportolónak számít és az amatőr
sportszervezet utána nem igényelhet Tao támogatást. Ebben az esetben az amatőr
sportszervezet nem válik hivatásos sportszervezetté, vagyis a többi leigazolt,
versenyengedéllyel rendelkező játékosa után jogosult TAO támogatásra.
A Tao támogatás igényelhetősége szempontjából, versenyengedéllyel rendelkező sportoló
vonatkozásában az a döntő, hogy melyik csapatban van leigazolva tagként, az amatőr vagy a
hivatásos csapatban.
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Az 1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és osztalékadóról alapján:
42.121 látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló
törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás,
amelyik nem minősül a 43. pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek;
43.122 látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak
országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában – a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer
kivételével – részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Fentiek alapján, abban az esetben, amennyiben az amatőr sportszervezetnek van legalább egy
olyan versenyengedéllyel rendelkező, leigazolt játékosa, aki a sportvállalkozással kötött
munkaszerződés vagy megbízási szerződés alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a
megbízási díj a számvitelről szóló törvény alapján bérköltségként kerül kifizetésre, az amatőr
sportszervezet hivatásosnak minősül, és a jelenleg hatályos szabályozás alapján, TAO
támogatásra nem jogosult.

Budapest, 2017. 07. 13.
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