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TAO támogatás gyakran ismételt kérdései 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 

 

IGAZOLÁS VAGY TÁMOGTÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRELEM 

A sportfejlesztési program 
jóváhagyása után mi a teendő? 

A jóváhagyásról szóló döntés közlését követően válik jogosulttá az igazolás vagy 
támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem benyújtására az Elektronikus Kérelmi 
Rendszerben (EKR). Több igazolás vagy támogatási igazolás kiállítása is kérelmezhető. A 
kérelem teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel történik. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 5. § 
(1)-(2), 6. § (1a) 

  

Milyen formában igényelhető a 
támogatás? 

Tao. tv. 22/C. § szerinti támogatási igazolás: az adózó támogató teljesíti a támogatást és a 
kiegészítő sportfejlesztési támogatást. Tao tv. 24/A. § szerinti igazolás: az állami 
adóhatóság (NAV) teljesíti az átutalást az adózó támogató rendelkező nyilatkozata 
szerint. 

1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. 
§ és 24/A. § 

  

TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

Milyen formában történik a 
finanszírozás? 

Utófinanszírozás: amennyiben az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt 
jogcím építési engedélyhez kötött beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás, és összege meghaladja a 10 millió forintot. Előfinanszírozás: minden 
más esetben. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 9. § 
(6) 

  

Hogyan kell kezelni a beérkezett 
támogatásokat? 

A támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán 
szükséges nyilvántartani és kezelni. A 19-20-as támogatási időszakban jóváhagyott 
sportfejlesztési programokhoz tartozó, támogatási szerződés alapján megfizetett 
kiegészítő sportfejlesztési támogatások vonatkozásában az átláthatóság biztosítása és az 
elkülönített támogatáskezelés érdekében a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
nyilvántartását és kezelését is külön alszámlán szükséges megvalósítani. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 9.§ 
(8) 

  

Milyen dátumokra szükséges 
figyelni a támogatási időszak 

során? 

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente (10.08., 01.08., 
04.08, 07.08.) előrehaladási jelentést nyújt be az EKR-ben. Nem kell előrehaladási 
jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési programmal 
kapcsolatban igazolás vagy támogatási igazolás kiállítására nem került sor. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 11.§ 
(2) 

  

Azon sportszervezetek, amelyek személyi jellegű ráfordítások jogcímen és/vagy 
utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímen, sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai aljogcímen támogatást kívánnak felhasználni, elszámolni, 
külön adatszolgáltatásra (01.08. és az elszámolás benyújtásával egyidejűleg) kötelezettek 
az EKR-ben. 

Értékelési elvek és benchmark 
dokumentum 
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Meghatározott pozíciókhoz kapcsolódó bérköltséget abban az esetben számolhatja el a 
sportszervezet a támogatási időszak kezdetétől (07.01.), amennyiben az érintett 
sportszakember edzői kártyája 12.31-ig kiállításra kerül. Amennyiben az edzői kártya 
12.31-ét követően kerül kiállításra, akkor az érintett sportszakember bérköltségét az 
edzői kártya kiállításának dátumától áll módjában a sportszervezetnek elszámolni. 

Értékelési elvek és benchmark 
dokumentum 

  

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA 

Mit lehet módosítani a 
sportfejlesztési program kapcsán? 

Sportfejlesztési programban meghatározott szakmai program támogatási jogcímek 
közötti módosítása.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(2) 

1 alkalommal 

Sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímen belül elkülöníthető 
szakmai programelemek (támogatási aljogcímek) átcsoportosítására vagy szakmai 
programelemeken belüli módosítása.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(4) 

3 alkalommal 

Sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcím és a koronavírussal 
összefüggésben felmerült költségek jogcím közötti módosítás.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(2a) 

1 alkalommal 

A koronavírussal összefüggésben felmerült költségek jogcímen jóváhagyott támogatás 
összegének növelése. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(2b) 

1 alkalommal 

A támogatási időszakra vonatkozó, a sportfejlesztési program jóváhagyásakor megtett, a 
támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozata 
módosítása.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(5) 

1 alkalommal 

A jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás mértékének módosítása a 
Tao. tv. 22/C. § (4c) alapján.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(5a) 

1 alkalommal 

A sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott, kizárólag a beruházással, felújítással 
összefüggő támogatás összegének növelése.  

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(6) 

2 alkalommal 

Meddig lehet kérelmezni a 
módosításokat? 

A támogatási időszak végéig (06.30.). 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. §   

Ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi 
eszköz beruházás, felújítás esetén 

milyen esetben kérhető a 
támogatás összegének növelése? 

Akkor, ha a támogatási összeg növekedése (az alábbiak közül legalább az egyik teljesülése 
esetén): 
a) a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt 
szükséges, és a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége 
szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez, 
b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a 
sportfejlesztési program jóváhagyásakor ismert piaci árak megnövekedése miatt merült 
fel. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(6) 

1 alkalommal 
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Ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi 
eszköz beruházás, felújítás 

kapcsán a támogatás összegének 
növelése esetében hogyan kell 

alátámasztani a 
költségnövekmény mértékét? 

Ha költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-
fejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott 
támogatás összegének 15%-át, akkor a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a 
költségnövekmény piaci árnak és a meghatározott feltételeknek való megfelelését. Ha a 
költségnövekmény a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre 
jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás 
összegének 15%-át eléri vagy meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének 
beszerzése kötelező. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogatott szervezet 
költségére a jóváhagyást végző szervezet gondoskodik. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 10. § 
(6a) 

  

Minden sportszervezet számára 
lehetséges a 100%-os támogatási 

intenzitás figyelembevételével 
történő felhasználás, elszámolás? 

A támogatási igazolások összértéke a látvány-csapatsport országos sportági 
szakszövetségei, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként 
működő amatőr sportszervezet, és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében 
létrejött alapítványok - ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel 
összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó - sportfejlesztési programjában szereplő igazolt 
költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet. A fentiek alapján a 
hivatásos sportszervezetek nem élhetnek ezzel a lehetőséggel - kivételt képez a 
Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcím.  

Tao. tv. 22/C. § (4c) 1 alkalommal 

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM MEGHOSSZABBÍTÁSA 

Meghosszabbítható-e a 
sportfejlesztési program? 

Amennyiben igen, úgy milyen 
határidő figyelembevételével 

nyújtható be a kérelem és milyen 
formában szükséges ezt 

kérelmezni? 

Igen. A hosszabbítás az elszámolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezhető ez EKR-ben. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 14. § 
(4) 

  

Meddig hosszabbítható meg a 
sportfejlesztési program? 

Legfeljebb kettő támogatási időszakkal történő meghosszabbítás lehetséges. 
107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 14. § 

(4) 
  

Az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén összesen 
legfeljebb öt támogatási időszakkal történő meghosszabbítás lehetséges. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 14. § 
(4b) 

  

Azon támogatott szervezet, amely ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás jogcímen jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkezik, ha a 
sportfejlesztési program szerinti kivitelezés készültségi foka indokolja, az adott 
támogatási időszak vonatkozásában - a jóváhagyást végző szervezet értékelési elveiben 
és benchmarkjában meghatározott szempontrendszert is figyelembe véve - a (4b) 
bekezdés szerinti hosszabbításon felül kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a 
sportfejlesztési program egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását. 

107/2011. (VI.30.) Korm.rendelet 14. § 
(4c) 
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Meghosszabbítható-e a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás 

felhasználása? 

A sportfejlesztési program hosszabbításával egyidejűleg kérelmezhető a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás felhasználásának meghosszabbítása. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 14. § 
(6c) 

  

Lehetőség van-e a 
meghosszabbított sportfejlesztési 

program módosítására? 

A meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során módosítási kérelem 
legfeljebb három alkalommal terjeszthető elő. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 14. § 
(9a) 

3 alkalommal 

ELSZÁMOLÁS  

Milyen költségekkel szükséges 
elszámolni? 

A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a 
támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
összegének felhasználásáról kell elszámolást benyújtani. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 11. § 
(1) 

  

Mi az elszámolás benyújtásának 
határideje? 

A támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül (07.30.) kell benyújtani az 
elszámolást. A benyújtásra rendelkezésre álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 
nappal (08.14.) meghosszabbítható. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 11. § 
(1) 

  

Hova szükséges benyújtani az 
elszámolást? 

Jelenértéken legalább 300 millió összértékű sportfejlesztési programok esetén az 
elszámolást az EMMI részére kell benyújtani, egyéb esetben a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége részére.  

2004. évi I. törvény (Stv.) 22. § (2) f) fe) 
és 51. § (2) g) gd) 

  

Melyik programok kapcsán 
szükséges elektronikus úton 
benyújtani az elszámolást? 

A 2021/22-es sportfejlesztési programoktól kezdődően – amennyiben a sportfejlesztési 
program értéke jelenértéken nem éri el a 300 millió forintot – kötelező az elektronikus 
elszámolás. A 2020/21-es és a korábbi időszakok sportfejlesztési programjainak 
meghosszabbított időszakához tartozó elszámolásokat papír alapon kell benyújtani az 
illetékes ellenőrző szervezet részére.  

    

Milyen szabályok vonatkoznak az 
elektronikus úron történő 

elszámolásra? 

A TAO EKR elszámolás felhasználói kézikönyv és az EKR-rendszerben történő elszámolás 
benyújtása kapcsán felmerült GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK dokumentum megtalálható 
a https://hunbasket.hu/tao/2021/ oldalon. 

    

Mikori teljesítésű költségekkel 
lehet elszámolni? 

Az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesült, és legkésőbb az elszámolás 
benyújtására nyitva álló határidőig pénzügyileg teljesült költségekről kell elszámolni. A 
támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az előző 
időszakban pénzügyileg nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás 
erejéig a meghosszabbított időszakokban is elszámolhat a sportfejlesztési program célját 
biztosító feladatokra felhasznált, előző időszakokban kiállított számviteli bizonylatokkal is, 
amennyiben a meghosszabbított időszakban pénzügyileg teljesült támogatás. A 
hosszabbított időszakban elszámolhatók az alap időszakban kiállított, szerződés szerint 
teljesült és önerőből kifizetett számlák, amennyiben a hosszabbított időszakban 
pénzügyileg teljesül támogatás. 

107/2011.(VI.30.) Korm. Rendelet 11. § 
(1a) 

  

A támogatott szervezet az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, 
amelyek az e rendeletben meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok 
ellátásával összefüggésben merültek fel és az adott elszámolási időszak végéig szerződés 
szerint és pénzügyileg is teljesültek. 

107/2011.(VI.30.) Korm. Rendelet 11. § 
(1c) 
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A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az 
ingatlanfejlesztést érintő, utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a 
meghosszabbított időszakban elszámolhat azon előző támogatási időszakokban kiállított 
számviteli bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított időszakra 
esik, amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott 
szervezet rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére. 

107/2011.(VI.30.) Korm. Rendelet 11. § 
(1b) 

  

Hogyan alkalmazható a 100 %-os 
támogatási intenzitással történő 

elszámolás? 

2019-20-as támogatási időszakban folyamatban lévő sportfejlesztési program 
elszámolása során a sportfejlesztési program módosítása nélkül lehetséges - kivéve az 
ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímet érintően - a támogatási 
időszakban felmerült költségek vonatkozásban a lehívott, de fel nem használt 
támogatásnak a támogatáshoz tartozó jogcímen belüli saját forrásra történő 
felhasználása. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 16. § 
(33) 

  

2020-21-es támogatási időszakban folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetében 
szükséges a sportfejlesztési program módosítása. 

284/2020. (VI.17.) Korm. Rendelet 25. § 
(1) 

  

2021-22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok esetében 
lehetséges már a sportfejlesztési program 100 %-os intenzitással (önerő nélküli) történő 
jóváhagyása is. 

Tao. tv. 22/C. § (4c)   

Mi az utófinanszírozott 
támogatáshoz kapcsolódó 

elszámolás benyújtásának módja? 

Utófinanszírozott támogatáshoz kapcsolódó részelszámolás bármikor benyújtható a 
támogatási időszak során. Kérjük, hogy amennyiben még papír alapon történik az 
elszámolás benyújtása, akkor jól láthatóan tüntessék fel a beküldött anyagon, hogy 
utófinanszírozott támogatáshoz kapcsolódó elszámolásról van szó. Amennyiben a 
működési költségekkel együtt nyújtanak be utófinanszírozott támogatáshoz kapcsolódó 
(rész)elszámolást, kérjük, hogy a működési költségektől jól elkülönítetten küldjék be az 
(rész)elszámolást. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 11. § 
(3) 

  

Mikortól kell elszámolni a 
kiegészítő sportfejlesztési 

támogatással? 

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. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 16. § 
(26) 

  

Milyen szabályok vonatkoznak a 
kiegészítő sportfejlesztési 

támogatással történő 
elszámolásra? 

A kiegészítő támogatással kapcsolatos elszámolási útmutató elérhető a 
http://hunbasket.hu/tao/2021 oldalon. 
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KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKEZÉS 

Hogyan számolhatók el a 
koronavírussal összefüggésben 

felmerült költségek? 

Kizárólag a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdésében meghatározott új jogcímen számolhatók el 
ezek a költségek. 

Tao. tv. 22/C. § (1a)   

Jogosultak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az amatőr 
sportszervezet (sportiskola), a hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése 
érdekében létrejött alapítvány. 

Tao. tv. 22/C. § (1a)   

2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott – ide nem 
értve a korábbi támogatási időszakban jóváhagyott, de meghosszabbított – programok 
esetében kapcsán a 284/2020. (VI.17.) Korm. Rendelet 25.§-a, határozza meg a 
szabályokat. Egyéb sportfejlesztési programok kapcsán a 107/2011. (VI.30.) Korm. 
rendelet 10. §-a határozza meg a szabályokat. 

284/2020. (VI.17.) Korm. Rendelet 25. § 
és 107/2011. (VI.30.) Korm. Rendelet 

10. § 
  

Az új jogcímet módosítási kérelemmel szükséges létrehozni.  
284/2020. (VI.17.) Korm. Rendelet 25. § 

és 107/2011. (VI.30.) Korm. Rendelet 
10. § 

  

Azon költségeik vonatkozásában is be kell nyújtani módosítási kérelmet, amelyek 
korábban a taoengedelyezes@hunbasket.hu elektronikus levelezési címre küldött 
kérelmekben szerepeltek és jóváhagyásra kerültek. 

    

Melyek a koronavírussal 
összefüggésben felmerült 

költségek jogcímre vonatkozó 
módosítás szabályai? 

2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott – ide nem 
értve a korábbi támogatási időszakban jóváhagyott, de meghosszabbított – programok 
esetében: módosítási kérelem benyújtására két alkalommal van lehetőség. Ez a jogcímek 
közötti módosításon felül történhet. Továbbá a támogatott szervezet a 2020-2021-es 
támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program megvalósítása során egy 
alkalommal, legkésőbb 2021. június 30. napjáig kérelmezheti a jóváhagyást végző 
szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti jóváhagyott támogatás összegének 
növelését. 

284/2020. (VI.17.) Korm. Rendelet 25. § 
(1)-(1a) 

2+1 alkalom 

Egyéb - korábbi és meghosszabbított - programok esetében: A támogatott szervezet a 
sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást 
végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programban 
meghatározott támogatási jogcímek és az új jogcím közötti módosítását. A támogatott 
szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal kérelmezheti a 
jóváhagyást végző szervezetnél az új jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 
növelését. 

107/2011. (VI.30.) 10. § (2a)-(2b) 1+1 alkalom 
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ELSZÁMOLÁS ELLENŐRZÉSE 

Meddig kell megőrizni az 
elszámolási dokumentációban 

szereplő eredeti 
dokumentumokat? 

A támogatott szervezet az iratokat az igazolás vagy támogatási igazolás kiállításától 
számított 10 évig megőrzi, ellenőrzés esetén azt rendelkezésre bocsátja, és az ellenőrzés 
során együttműködik az ellenőrző szervezettel, az ellenőrzés lefolytatásához szükséges 
tájékoztatást az ellenőrző szervezet részére megadja. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 12.§ 
(1) 

  

Hány alkalommal van lehetőség 
hiánypótlásra? 

Két alkalommal. 
107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 13. § 

(2) 
  

Hány nap áll rendelkezésre a 
hiánypótlás teljesítésére? 

Hiánypótlásra alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor. A 
támogatott szervezet az ellenőrző szervezet vezetőjénél a hiánypótlásra kijelölt 15 napon 
belül kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 
nappal történő meghosszabbítását. 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 13. § 
(2) 

  

    

    

További kérdések esetén információ: dr. Takács Anett (takacs.anett@hunbasket.hu) 
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