
Elszámolási útmutató 
Kiegészítő sportfejlesztési támogatások felhasználására 

2020/2021-es támogatási időszak 
 

 
Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy jelen elszámolási útmutató a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában 
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult kosárlabda sportszervezetek támogatása 
esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok 
vonatkozásában – nyújt útmutatást a kiegészítő sportfejlesztési támogatások 
felhasználásának elszámolásához. 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériumához tartozó elszámolásokra jelen dokumentumban 
foglaltak nem alkalmazhatóak. 
 
Jelen útmutató a 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó, a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége (a továbbiakban: MKOSZ) Elszámolási útmutatójának kiegészítése, az abban foglalt 
rendelkezésekkel együttesen alkalmazandó. 
 

 
I. BEVEZETŐ 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító 
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) módosításáról szóló 318/2018. (XII.27.) Kormányrendelet értelmében a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója köteles elszámolni. 
 
A kiegészítő sportfejlesztési támogatással kapcsolatos elszámolási kötelezettség a 2019/2020-as 
támogatási időszaktól, azaz a legkorábban a 2019/2020-as támogatási időszakban jóváhagyott 
sportfejlesztési programok kapcsán kiállított igazolások/támogatási igazolásokhoz kapcsolódóan 
megfizetett kiegészítő támogatások tekintetében áll fenn. 
 

II. ELSZÁMOLÁSI KATEGÓRIÁK 
 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás a felhasználására és a bevezetett elszámolási kötelezettségre 
tekintettel az alábbi kategóriákba sorolható: 
 

a) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amely a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (Tao törvény) 22/C. § (4a) bekezdése alapján összeszámítással érintett (belép 
a Tao támogatás helyére); 

b) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amelyet saját forrásként használ fel a sportszervezet 
és összeszámítással nem érintett; 

c) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amelyet nem a Tao támogatáshoz saját forrásként, 
hanem a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembevételével használ fel a 
sportszervezet; 

d) A kiegészítő sportfejlesztési támogatást olyan támogatás igénybevételére jogosult szervezet 
kapja, amely nem minősül a látvány-csapatsport támogatás szempontjából támogatott szervezetnek. 
 
A fenti kategóriákhoz eltérő elszámolási módszertan tartozik, amelynek részleteit jelen dokumentum 
tartalmazza. 
 
Az elszámolás része valamennyi esetben az összesítő táblázat a pénzügyileg teljesült kiegészítő 
sportfejlesztési támogatásról (3. számú melléklet) benyújtása. Ebben a kiegészítő sportfejlesztési 



támogatás végső felhasználója a kiegészítő sportfejlesztési támogatásról, illetve annak 
felhasználásáról szolgáltat adatot. A 3. számú melléklet elérhető a www.hunbasket.hu/tao/2020 
honlapon. 
   
 

III. ELSZÁMOLÁS MÓDJAI 
 

a) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amely a Tao törvény 22/C. § (4a) bekezdése alapján 
összeszámítással érintett  

 
Amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összeszámítással érintett, akkor a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás az elszámolás szempontjából Tao támogatásként kezelendő (a Tao 
támogatás helyére lép), ily módon a kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolása megvalósul a 
Tao támogatással történő elszámolással egyidejűleg, azzal azonos elszámolási szabályok mentén, a 
benchmark és az elszámolási útmutató szabályai szerint. 
A fent leírtak értelmében az összeszámítással érintett kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
tartalmazza a közvetlen támogatást, az arányos közreműködi díjat, az ellenőrző szervnek fizetendő 
hatósági díjat, valamint tartozhat hozzá önerő.  
 
A kiegészítő támogatás beérkezését követően a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának 
megvalósítására nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás 1%-át a látvány-csapatsport 
támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására befizetni köteles. A kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségek egyharmad részét a 
sportpolitikáért felelős miniszter által közzétett fizetési számlára (10032000-01425190-00000000), 
míg kétharmad részét a szakszövetség által közzétett fizetési számlára (10300002-20316431-
49020432) szükséges megfizetni.  
 
 
b)  A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amelyet saját forrásként használ fel a 

sportszervezet és összeszámítással nem érintett  
 
Amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás teljes összege saját forrásként kerül 
felhasználásra, akkor annak az elszámolása megvalósul a Tao támogatással történő elszámolással 
egyidejűleg, azzal azonos elszámolási szabályok mentén, mint a Tao támogatás, a benchmark és az 
elszámolási útmutató szabályai szerint. 
 
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás önerőként felhasználható a 2020/2021-es támogatási 
időszakra jóváhagyott, valamint a korábbi időszakok meghosszabbított programjaira is. 
 
Önerőként történő felhasználás esetén a hivatásos (ideértve a Tao törvény 30/I. §-a alá tartozó) 
sportszervezet kizárólag utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím önerejére 
fordíthatja a kiegészítő sportfejlesztési támogatást. 
 
 
c) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás, amelyet nem a Tao támogatáshoz saját forrásként, 

hanem a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembevételével használ fel a 
sportszervezet 

 
Az elszámolási dokumentációval kapcsolatos követelmények megegyeznek a Tao támogatások 
elszámolása kapcsán közzétett elszámolási útmutatóban foglaltakkal. 
 
Az elszámoláshoz záradékolt számviteli bizonylatok csatolása szükséges. A záradék szövege: 
Elszámolva az MKOSZ felé a 2020/2021-es támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési 
programhoz kapcsolódóan megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás terhére. 
 

http://www.hunbasket.hu/tao/2019


Az ily módon elszámolni kívánt kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz nem kapcsolódik önerő.  
 
Az ily módon felhasznált és elszámolni kívánt támogatás elszámolása külön elszámolási táblázatban 
(4. számú melléklet) – és amennyiben releváns, külön könyvvizsgálói összesített adatlapon (5. számú 
melléklet) – kell, hogy megvalósuljon (a táblázatok a www.hunbasket.hu/tao/2020 honlapról 
letölthetőek). 
 
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának 
figyelembevételével történő felhasználása során a benchmark és elszámolási útmutató előírásai az 
irányadóak. Azon költségek, amelyek a Tao támogatás tekintetében tételes jóváhagyáshoz kötöttek 
(személyi jellegű ráfordítások jogcím és tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím), a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás terhére akkor számolhatóak el, amennyiben azok előzetesen jóváhagyásra 
kerültek. A benchmarktól való eltérés esetében szintén előzetes jóváhagyás szükséges. Az ezirányú 
kérelmeket a taoengedelyezes@hunbasket.hu e-mail címre szükséges megküldeni. 
 
d)  A kiegészítő sportfejlesztési támogatást olyan támogatás igénybevételére jogosult szervezet 

kapja, amely nem minősül a látvány-csapatsport támogatás szempontjából támogatott 
szervezetnek.  

 
Amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet, de nem támogatott szervezet, akkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatással a 
pénzügyi teljesülést követő év december 31. napjáig az állami sport célú támogatások 
felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia a 
végső felhasználónak a jogszabály szerinti ellenőrző szervezet felé. 
 
Ez esetben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználására az EMMI benchmarkban a 
sportcélú központi költségvetési támogatásokra (közvetlen állami támogatásokra) meghatározott 
szabályozás az irányadó. 
 
 
Az a)-d) pontokhoz tartozó közös szabályok: 
 

 Kizárólag a támogatási szerződés alapján teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatás az 
elszámolás köteles. Amennyiben a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója 
kizárólag szponzori szerződés alapján megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatásban 
részesül, akkor az elszámoláshoz csak a 3. számú melléklet benyújtása szükséges. 

 A kiegészítő sportfejlesztési támogatást felhasználni kizárólag a Rendelet szerinti támogatási 
jogcímeken elszámolható költségek vonatkozásában lehetséges, függetlenül attól, hogy a 
kiegészítő támogatás jogosultjának a programjában jóváhagyásra került-e az adott jogcím. A 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználása során a benchmark és elszámolási útmutató 
előírásai az irányadóak. 

 A támogatott szervezet a Rendelet 14. § (4), (4a) vagy (4b) bekezdés szerinti kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
felhasználásának meghosszabbítását. Ennek értelmében a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás mindaddig hosszabbítható, amíg a sportfejlesztési program is meghosszabbításra 
kerül.  

  Az elszámolás benyújtásának véghatárideje a fent leírtak alapján meghatározott támogatási 
időszak lezárultát követő jogszabályban meghatározott határidőhöz kötött. 

 Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet által kiállított igazolások és támogatási igazolások 
összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott 
szervezet köteles könyvvizsgáló által ellenőrzött számviteli bizonylatokkal elszámolni, 
amelyeket a könyvvizsgáló a könyvvizsgálói összesítő táblázaton hitelesít. A könyvvizsgálói 
felelősség és hitelesítés a kiegészítő támogatásra is kiterjed. A kiállított igazolások és 
támogatási igazolások összértékének számítása esetén mind az alaptámogatást, mind a 
kiegészítő sportfejlesztési támogatást figyelembe kell venni. 

http://www.hunbasket.hu/tao/2019


 A kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználását az elszámolás részét képező szöveges 
szakmai beszámolóban részletezni szükséges. 

 Amennyiben a támogatott szervezet a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában az 
elszámolási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor az 
alaptámogatásra érvényes visszafizetésre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá. 

 Az átláthatóság biztosítása és az elkülönített támogatáskezelés érdekében az MKOSZ jelen 
útmutatóval egyidőben felhívja a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás nyilvántartását és kezelését külön alszámlán valósítsák meg. 
Amennyiben erre azt követően kerül sor, hogy a támogatott szervezetnek már áll rendelkezésre 
pénzügyileg teljesült kiegészítő támogatása, akkor azt kérjük ezen alszámlára átvezetni. A 
pénzügyi teljesítés igazolása érdekében a támogatott szervezet, az elszámolás keretében 
köteles az érintett bankszámla teljes bankszámlakivonatát az ellenőrző szervezet részére 
benyújtani.   

 Az elszámolást egy példányban, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége TAO Ellenőrzési 
Iroda postacímére (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 2. em. 209.) kell beküldeni. 
 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
 
Budapest, 2021. június 22. 
 
 
Amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele van a támogatás elszámolásával kapcsolatban kérjük, 
keresse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken: 
 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, Tao Ellenőrzési Iroda 

Puskás Ivett – Tao ellenőrzés vezető puskas.ivett@hunbasket.hu 

Egyed Viktor – Tao ellenőrzés vezető-helyettes egyed.viktor@hunbasket.hu 

Csontos Zsolt – szakmai tanácsadó csontos.zsolt@hunbasket.hu 

Csík Annamária – Tao ellenőr csik.annamaria@hunbasket.hu 

Horváth Vivien – Tao ellenőr horvath.vivien@hunbasket.hu 

Németh-Strádi Gabriella – Tao ellenőr stradi.gabriella@hunbasket.hu 

Róth Zoltán – Tao ellenőr  roth.zoltan@hunbasket.hu  

Szurkos Bernadett – Tao ellenőr  szurkos.bernadett@hunbasket.hu  

dr. Takács Anett – Tao ellenőr, jogász takacs.anett@hunbasket.hu 
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