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Az MKOSZ Tagszervezetei részére 
 
 
 

Tisztelt Sporttársak! 
 

 
A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel, illetve a közvetlen és közvetett állami támogatások 
költséghatékony és indokolható felhasználása érdekében az MKOSZ a látvány-csapatsport támogatásban érintett 
sportszervezeteket az alábbiakról tájékoztatja: 
 

1. Kérjük, vizsgálják meg és körültekintően alkalmazzák a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) 
Kormányrendelet közterheket érintő, a munkavégzéssel, illetve a bérleti szerződésekkel kapcsolatos 
rendelkezéseit, valamint a későbbiekben kihirdetésre kerülő részletszabályokat. 
 

2. Főszabályként az MKOSZ – jelenlegi jogszabályi keretekkel összhangban lévő – álláspontja szerint, 
bármely (támogatási jogcímen/aljogcímen) felmerülő költség elszámolhatóságának továbbra is feltétele, 
hogy az érintett költség az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesüljön. A jelen 
dokumentumban meghatározott bizonyos esetek azonban a jelenlegi körülményekre tekintettel az 
eddigiektől eltérő megközelítéssel is kezelhetőek! 
 

3. Személyi jellegű ráfordítások elszámolhatósága:  
a. Mivel sok esetben az eredeti feladatkörök a korlátozó intézkedések következtében 

ellehetetlenültek, ezért javasoljuk, hogy a sportszervezetek szerződés-módosítással kezeljék a 
helyzetet. 

b. Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges teljesítés! Javasoljuk, hogy az edzők új 
feladatkörükben dolgozzanak ki a játékosok részére változatos, egyéni, távolban is végezhető 
edzésprogramokat, szakmai feladatokat, és ezek végrehajtását online eszközök segítségével 
kövessék nyomon, ellenőrizzék. Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő 
sportszakemberek munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak. A szakmai teljesítés igazolása 
részletes szakmai beszámolóval történhet. 
Tekintettel arra, hogy a jelenlegi helyzet lehetőséget teremt a regisztrált edzők számára az MKOSZ 
technikai-taktikai online közzétett programjának megismerésére, fentieken túl az MKOSZ 
Elnökségének egyetértésével kizárólag azon edzők munkabérei/megbízási díjai lesznek 
elszámolhatóak az érintett időszakban (2020. március hónaptól a veszélyhelyzet visszavonásáig), 
akik elsajátítják az MKOSZ által online közzétett technikai-taktikai szakmai programot, és abból 
2020. június 30-ig sikeres tesztet teljesítenek! A programról hamarosan részletesen tájékoztatjuk 
Önöket! 

c. A szakmai vezető, szakosztályvezető, technikai vezető, sportmunkatárs, pszichológus, 
csapatorvos, elemző munkatárs pozíciók esetében a jelenlegi helyzetben is értelmezhető a 
szerződéses feladatok végrehajtása, amennyiben a szerződések szövegezése erre lehetőséget 
teremt, és a teljesítést nem konkrétan a mérkőzések, edzések, stb. megtartásához, 
megszervezéséhez köti: 
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- Az elszámolhatóság érdekében javasoljuk a megkötött szerződések felülvizsgálatát és 
a feladatok szükség és lehetőség szerinti módosítását, a rugalmas foglalkoztatás 
feltételeinek megteremtését. 

- Az elszámolhatóság feltétele továbbra is a tényleges, igazolt teljesítés!  
- Az ilyen tevékenységet folyamatosan, igazoltan teljesítő személyek 

munkabérei/megbízási díjai elszámolhatóak.  
- A szakmai teljesítés igazolása részletes szakmai beszámolóval történhet. 

d. Fizioterapeuta, masszőr, kiválasztásért felelős személy feladatai a gyerekek távollétében és 
edzések, mérkőzések hiányában az alapfeladatukat tekintve nem értelmezhető! Az ilyen feladatra 
vonatkozó személyi jellegű ráfordítások a veszélyhelyzetből adódó korlátozások okán a tényleges 
feladatellátás hiányára tekintettel nem elszámolhatóak. Amennyiben az adott személy megfelelő 
végzettséggel rendelkezik más, előbb említett és a jelenlegi helyzetben is értelmezhető feladat 
ellátására, akkor szerződés-módosítást követően már az előző pontban említettek alkalmazhatóak 
az elszámolhatóság feltételeként! 

 

 
4. Élő szerződéssel rendelkező szolgáltatások, terembérleti díjak elszámolhatósága:  

a. A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet a következőket tartalmazza: 
- a többi mellett a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára 

szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet 
felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a 
veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.  

- A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha 
azt a szerződés egyébként lehetővé teszi. 

b. Javasoljuk sportszervezeteink részére, hogy a szerződéseket az érintett időszakra haladéktalanul 
vizsgálják felül, szükség esetén szüneteltessék/szüntessék meg.  

c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges 
teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, 
amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a 
lehető legrövidebb időn belül szüneteltetésre/megszüntetésre kerüljenek. (pl. az üzemeltetővel 
való levelezés becsatolása, stb.) 
 

5. Egyéb, megrendelt, de a veszélyhelyzetre tekintettel meg nem valósuló szolgáltatásokhoz (pl. szállás, 
utazás, edzőtábor) tartozó költségek elszámolhatósága:  

a. Tekintettel arra, hogy a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet ezen szerződéses jogviszonyokat nem 
érinti, a felmondásra vonatkozóan megkötés nincs.  

b. Ezek vonatkozásában javasoljuk a szerződések felülvizsgálatát, a felek közti elszámolást. 
c. Amennyiben a sportszervezet nem tudja megszüntetni a szerződéses jogviszonyt, a tényleges 

teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az ilyen jellegű költségek, 
amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a szerződések a 
lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek. 

    
6. Az érintett időszakban a 2019/2020-as sportfejlesztési programhoz kapcsolódó fel nem használt, de 

lehívott támogatások a hosszabbított időszakra továbbvihetőek lesznek, amennyiben a sportszervezet a 
benyújtandó elszámolás beadásakor ezt kérelmezi a szokott módon. A 2018/2019-es sportfejlesztési 
programok meghosszabbított időszakának újbóli meghosszabbítása – működési költségek esetén – a 
hatályos jogszabályok szerint nem lehetséges. Javasoljuk, hogy az elszámolás során először a 
meghosszabbított program terhére számolják el az ott elszámolható költségeket, akár módosítás 
igénybevételével, és a 2019/2020-as sportfejlesztési programból fel nem használt összegre nyújtsák be a 
hosszabbítási kérelmet. 
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7. Támogatási igazolási kérelmekhez, illetve a 2020/21-es támogatási időszak jóváhagyásához szükséges 

dokumentumok benyújtása kapcsán, amennyiben a dokumentum beszerzése akadályba ütközik (pl. 
valamely hatóság szünetelteti a munkavégzést/ügyfélfogadást), a lehetőségekhez képest az MKOSZ 
törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet. 
 

8. Amennyiben a sportszervezet úgy ítéli meg, hogy nem tudja tartani a jogszabályban foglalt határidőket, 
akkor javasoljuk, hogy éljen a jogszabály által meghatározott lehetőségeivel (pl. 2020/2021-es program 
jóváhagyása kapcsán kérje az eljárás szüneteltetését). 
 

9. Az elszámolások kapcsán kiküldött hiánypótlásra felhívó levelek kapcsán, amennyiben a körülmények 
miatt akadályoztatva van a sportszervezet a hiánypótlás határidőre történő teljesítésében, akkor azt 
írásban jelezzék az MKOSZ felé. A hiánypótlások kapcsán is elmondható, hogy a lehetőségekhez képest 
az MKOSZ törekszik arra, hogy rugalmasan kezelje a helyzetet. 

 
Kérdés esetén az MKOSZ munkatársai elektronikus elérhetőségeiken állnak szíves rendelkezésükre! 
 
Erőt és kitartást kívánva a jelenlegi nehéz helyzetben, 
 
 
 
Bodnár Péter 
főtitkár 
 
 
Budapest, 2020. március 20. 
 


