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Útmutató a koronavírus-járvány miatt kihirdetett rendkívüli veszélyhelyzet idejére vonatkozó 

szabályokról és elszámolható költségekről 

 

Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet értelmében 2020. március 11-én, az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 
A veszélyhelyzetre tekintettel az MKOSZ főtitkára 2020. március 20-ai dátummal kiadott levelében 
tájékoztatta a tagszervezeteket a közvetlen és közvetett állami támogatások költséghatékony 
felhasználásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. 
2020. március 28-án, a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel életbe lépett a kijárási korlátozás, majd 
következő lépésként a Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 116/2020. (IV. 15.) Korm. 
rendeletben a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól rendelkezett. 
2020. május 4-én pedig hatályba lépett a 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet, amelynek értelmében 
sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, illetve a sportegyesület által 
szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel 
megengedett. 
 
A fent említett intézkedések figyelembe vételével a látvány-csapatsportok támogatásának elszámolása az 
alábbiak szerint történik a kosárlabda sportágban: 
 

I. A látvány-csapatsportok támogatására vonatkozó eltérő szabályok: 

 

1. A Tao tv. 22/C. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezetek részére - kivéve 
azon sportszervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó – a támogatási 
igazolások összértéke a sportfejlesztési programban szereplő igazolt költségek, ráfordítások, 
kiadások legfeljebb 100%-a lehet. Ennek megfelelően a már lehívott, de még fel nem használt, vagy 
a járványügyi helyzet okán fel nem használható támogatások átcsoportosíthatók önerő kiváltására, 
akár másik jogcímen is.   
A 100%-os intenzitás szerinti elszámolás másik módja, hogy a jogcímen jóváhagyott eredeti költség 
lecsökkentésre kerül az eredetileg tervezett támogatás értékére és az 100%-os intenzitással kerül 
elszámolásra.  

A jóváhagyott sportfejlesztési program összegén belül további támogatások lehívása is fordítható 
önerő felhasználására.  

A 100%-os intenzitás április 16-ától alkalmazható a veszélyhelyzet végéig. A szakmai teljesítésnek 
ezen időszakon belülinek kell lennie. 
 

A 100%-os intenzitás szerinti elszámolás nincs előzetes bejelentéshez kötve, és valamennyi 

jogcímen alkalmazható. Kérjük, hogy ily módon elszámolni kívánt költségeket jogcímenként külön 

összesített elszámolási táblázaton (amennyiben releváns, külön könyvvizsgálói összesített 

adatlapon) szíveskedjenek benyújtani. 

 

2. A támogatott szervezet a jóváhagyást végző szervezetnél kérelmezheti az ingatlanfejlesztést érintő 
tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén az adott támogatási időszak vonatkozásában a 
sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását (a 
107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltak kivételével, a 14. § (4a) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel). 
Hosszabbítási kérelem csak az elszámolási időszakban, az elszámolás benyújtásával egyidejűleg 
nyújtható be.  
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3. Az alapvetően működési célú támogatások (ideértve a Korm. rend. 2. § (1) bekezdés 3., 4. 
pontjában, a 9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint a 11-13. pontjában foglalt célokra irányuló 
támogatásokat) esetében a támogatott szervezet a jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást 
végző szerv által erre a célra rendszeresített felületen kérelmezheti a sportfejlesztési program 
további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását. 
Hosszabbítási kérelem csak az elszámolási időszakban, az elszámolás benyújtásával egyidejűleg 
nyújtható be. 
 

4. A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a Korm. rendelet 11. 
§ (1) bekezdése szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon 
túl - a veszélyhelyzetre figyelemmel - egyszeri alkalommal, a veszélyhelyzet időszakában benyújtott 
kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal meghosszabbítható. Az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának tájékoztatása alapján a jelen pont szerinti határidő hosszabbítása akkor 
alkalmazható, ha a kérelem 2020. július 1. és július 30. (külön kérelem esetén augusztus 14.) között 
benyújtásra kerül és az előterjesztés időpontjában a veszélyhelyzet fennáll. 
 

5. A Korm. rendeletben foglalt hiánypótlási határidők a veszélyhelyzet ideje alatt indokolt esetben 
kérelemre vagy hivatalból, a veszélyhelyzet által indokolt körülmények figyelembevételével 
meghatározott hosszabb időtartamban is megállapíthatóak. 
 

6. A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő 
költségek a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak az 1. §-ban 
meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban 
előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére. 

 

II. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos információk: 

 

1. Személyi jellegű ráfordítások  

2020. március 20-ától a sportszakemberek bérei és megbízási díjai tekintetében az MKOSZ főtitkára által 

kiadott levélben foglaltak az irányadók. Az elszámolás feltétele továbbra is a tényleges teljesítés! 

A munkabérek és megbízási díjak esetében április 16-ától a veszélyhelyzet végéig szakmai teljesült 

tételeknél alkalmazható a 100%-os intenzitás.  

2. Sportlétesítmény bérleti díja 

A kijárási korlátozás életbe lépésétől (március 28.) május 4-éig a sportlétesítmény bérleti díjak nem 

számolhatók el, kivételt képeznek ez alól az MKOSZ március 20-án kelt tájékoztató levelének 4. c. pontja 

szerinti esetek. 

A veszélyhelyzet kihirdetésétől (március 11.) a kijárási korlátozás életbe lépéséig (március 28.), valamint 

május 4-től a veszélyhelyzet megszűnéséig kizárólag tényleges szakmai teljesítés esetén, valamint az MKOSZ 

március 20-án kelt tájékoztató levelének 4. c. pontja szerinti esetekben elszámolhatóak a terembérleti díjak. 

A veszélyhelyzet kihirdetése előtti és a veszélyhelyzet megszűnése utáni bérleti díjak elszámolhatóságának 

feltétele a tényleges teljesítés! 

3. Egyéb, megrendelt, de a veszélyhelyzetre tekintettel meg nem valósuló szolgáltatásokhoz (pl. 

szállás, utazás, edzőtábor) tartozó költségek 

 

MKOSZ 2020. március 20-ai dátummal kiadott levelében javaslatként fogalmazódott meg a szerződések 

felülvizsgálata, a felek közti elszámolás. Amennyiben a sportszervezet nem tudta megszüntetni a 

szerződéses jogviszonyt, a tényleges teljesítés hiányában csak abban az esetben lesznek elszámolhatóak az 
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ilyen jellegű költségek, amennyiben a sportszervezet igazoltan mindent megtett annak érdekében, hogy a 

szerződések a lehető legrövidebb időn belül megszüntetésre kerüljenek. 

 

4. A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlenül összefüggő költségek 

A koronavírus elleni védekezéssel összefüggésben közvetlenül felmerült költségekre bármely jogcímre 
lehívott támogatás felhasználható. A hivatásos sportszervezetek esetében ezen költségek 100%-os 
intenzitással nem számolhatók el. 

Kizárólag az egészség védelmével kapcsolatos közvetlen költségek kerülhetnek elszámolásra, úgymint 
maszk, kesztyű, fertőtlenítőszerek, tisztítószerek és indokolt esetben a koronavírus tesztelés költsége. 

A fenti költségek elszámolásának a feltétele, hogy a szakmai teljesítés a veszélyhelyzet időszakában kell, 
hogy legyen. 

Javasolt a megfelelő higiéniás állapotok folyamatos biztosítása (kézfertőtlenítő szerek, alkoholos adagolók) 
és a lehető legtöbb esetben – különösen csoportos edzési elemek vagy más csoportos összejövetelek (pl. 
taktikai megbeszélések, elemzések) alkalmával megfelelő védőfelszerelés (arcmaszk, kesztyű) biztosítása és 
használata. 
 
Az alábbiakban felsorolt tételek elszámolhatóságának feltétele, hogy azt a Támogatott szervezet előzetesen 
írásban (a taoengedelyezes@hunbasket.hu címre küldött elektronikus levélben) kérelmezze. Felhívjuk a 
Támogatott szervezetek figyelmét arra, hogy kizárólag azon leveleket van lehetőségünk figyelembe venni, 
amelyek a sportfejlesztési programban feltüntetett hivatalos képviselőtől vagy a képviselő részéről kijelölt 
kapcsolattartótól érkeznek. 

A benchmarkban az alábbi, védekezéssel összefüggő tételek nem szerepelnek, ezért a lenti egységárak és 
darabszámok az irányadók: 

- digitális, érintés nélküli lázmérő: legfeljebb 30.000,- Ft/db, 2 db/korosztály 

- egyszer használatos maszk: legfeljebb 300,- Ft/db, 60 db/sportoló vagy sportszakember 

- egyszer használatos gumikesztyű: legfeljebb 100 Ft/pár, 60 pár/sportoló vagy sportszakember 

- PCR koronavírus teszt vizsgálat, akkreditált laborral rendelkező szolgáltatótól: maximum 
30.000,- Ft/vizsgálat + vidéken alkalmanként a kiszállás díja, kéthetente 1 vizsgálat/sportoló 
vagy sportszakember 

- kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő/folyadék: legfeljebb 1.000,- Ft/edzésben részt vevő sportoló 
vagy sportszakember/hónap 

 
- a 2020/2021-es bajnoki szezonra meghatározott COVID-19 elleni intézkedésekhez kapcsolódó 

járványügyi felelős költségei, 1 fő/sportszervezet, 10 versenyző csapatig 50.000,-Ft/hó, 10 
versenyző csapat fölött 100.000,- Ft/hó (a csapatok számába az U9 korosztályban versenyeztetett 
csapatok nem számítanak bele) 

 

A többi jogcímen felmerülő költségek vonatkozásában továbbra is az MKOSZ főtitkárának tájékoztató levele 
az irányadó. 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  

 

Budapest, 2020. június 

mailto:taoengedelyezes@hunbasket.hu

