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TÁJÉKOZTATÓ 

 

a Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 

felhasználásáról és elszámolásáról 

 

2020. június 25. 

 

 

Jelen tájékoztató a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó MVLSZ Elszámolási útmutató 

(továbbiakban: Elszámolási Útmutató) kiegészítése, az abban foglalt kiegészítő sportfejlesztési 

támogatásokra (a továbbiakban: kiegészítő támogatás) vonatkozó rendelkezésekkel együttesen 

alkalmazandó. 

A kiegészítő támogatással kapcsolatos szabályokat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. törvény), illetve a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás 

elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza.  

A Rendelet 16. § (26) bekezdése értelmében a 2019/2020-as támogatási időszaktól, azaz a 

2019/2020-as támogatási időszakra jóváhagyott, új sportfejlesztési programok kapcsán 

kiállított (támogatási) igazolásokon szereplő kiegészítő támogatások tekintetében kell 

alkalmazni a kiegészítő támogatás elszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 

 

I. Általános iránymutatások: 
 

1. A kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja kizárólag a vízilabda-sport keretében vagy 

érdekében működő a Tao. törvény 22./C.  § (1) bekezdés b-d pontjában meghatározottak 

szerint működő sportszervezet (sportiskola), alapítvány lehet. 

 

2. Amennyiben a kiegészítő támogatás az alaptámogatással összeszámításra kerül, és ennek 

következtében a támogatás intenzitása meghaladná az adott jogcímen megengedett 

támogatási intenzitást, akkor a (támogatási) igazolás kiállítására irányuló kérelmet az MVLSZ  

elutasítja. 

 

3. A 2. pontban meghatározott szabályozás vonatkozik mind az olyan támogatási igazolásokra, 

amelyekhez a kapcsolódó kiegészítő támogatás kedvezményezettje a sportszervezet maga, 

mind azokra, amelyekhez kapcsolódóan a kedvezményezett más sportszervezet, figyelembe 

véve, hogy ha az összeszámítással érintett jogcímen a kapott alaptámogatás és a hozzá tartozó 

kiegészítő támogatás kedvezményezettje ugyanaz, akkor nem lehet eltérő a felhasználással 

érintett jogcím, még akkor sem, ha támogatási szerződés erről kifejezetten rendelkezik. 
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4. Az összeszámítással érintett kiegészítő támogatás esetében az alaptámogatásra vonatkozó 

szabályozás az irányadó, melynek elszámolása már a 2019/2020-as támogatási időszakot 

megelőzően is kötelező volt. 
 

5. Az összeszámítással nem érintett kiegészítő támogatáshoz nem kapcsolódik önrész, 

közreműködői díj, illetve az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség sem.  
 

6. A Rendelet szerint az ellenőrző szervezet a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő 

támogatás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás, valamint a sportfejlesztési program 

megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás 

ellenőrzésére irányuló eljárásban az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott központi 

benchmark (továbbiakban: EMMI benchmark), valamint Elszámolási Útmutató előírásait 

figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról.  

 

7. Az összeszámítással nem érintett kiegészítő támogatás felhasználása során az MVLSZ 

benchmarkban szereplő programelem kizárólag az MVLSZ benchmarkban szereplő árakon, 

vagy az alatt, de amennyiben az előző feltétel teljesül, akkor a programelem egyedi 

tulajdonságait figyelembe véve a mindenkori piaci árakon tervezhetőek. Az MVLSZ 

benchmarkban nem szereplő, kiegészítő sportfejlesztési támogatásból megvalósított a 

jóváhagyott sportfejlesztési programban nem szereplő 1 000 000,- Ft feletti egyedi 

programelemek beszerzését tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen és sporteszköz, 

sportfelszerelés aljogcímen, illetve értékhatártól függetlenül a személyi jellegű ráfordítások 

jogcímen és aljogcímen a Jóváhagyási Irányelvekben nem szereplő egyedi munkaköröket az 

MVLSZ TAO Iroda felé jóváhagyás céljából elektronikus úton a hivatalos képviselő által 

bejelenteni szükséges. 

 

8. Amennyiben a kiegészítő támogatás nem összeszámítással érintett, illetve a támogatott 

szervezet azt nem önerőként használja fel, ezesetben is kizárólag a Rendeletben 

meghatározott támogatási jogcímekre lehet felhasználni, függetlenül attól, hogy a 

sportfejlesztési programban szerepelt-e az érintett jogcímen jóváhagyott támogatás vagy 

sem. Ennek megfelelően hivatásos sportolóval kapcsolatos személyi jellegű ráfordításokra a 

kiegészítő támogatás nem fordítható. 

 

9. Amennyiben olyan sportszervezet kapja a kiegészítő támogatást, amely nem minősül a 

társasági adó támogatás rendszerében támogatott szervezetnek, akkor a kiegészítő 

sportfejlesztési támogatással az állami sport célú támogatások felhasználásáról és 

elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia. 

 

10. A kiegészítő támogatás felhasználását az elszámolás részét képező szöveges szakmai 

beszámolóban részletezni szükséges. 
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11. A kiegészítő támogatás utalása a szerződésben megjelölt számlaszámú bankszámlára, 

elsősorban a támogatott szervezet főszámlájára történik. Ez az esetben az elkülönített 

pénzkezelés nem valósul meg. 

 

12. Az átláthatóság biztosítása, a közvetítői tevékenység kiszűrése érdekében az MVLSZ az 

Elszámolási Útmutatóban felhívta a támogatott szervezetek figyelmét, hogy a kiegészítő 

sportfejlesztési támogatás nyilvántartását és kezelését - az ellenőrzés egyszerűsítése 

érdekében - külön alszámlán valósítsák meg. Amennyiben erre nem kerül sor, akkor az 

ellenőrzés teljeskörű lefolytatása érdekében a támogatott szervezet köteles benyújtani az 

elszámolás keretében az ellenőrző szervezet részére a kiegészítő támogatással érintett 

bankszámlakivonat(ok), hitelesítéssel ellátott másolati példányát a teljes támogatási 

időszakra vonatkozóan. 

 

13. A Rendelet szerint, 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, melyeket 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. 

 

II. Kiegészítő támogatások összesítése 

 

A 2019/2020. évi (alap) támogatási időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programhoz 

kapcsolódóan beérkezett kiegészítő támogatásokat az Elektronikus Kérelmi Rendszer (a 

továbbiakban: EKR) elszámolási moduljában összesíteni szükséges. Az összesítést az EKR a 

rendelkezésre álló támogatási igazolások alapján automatikusan elvégzi. Az összesítés 

tartalmazza mind az összeszámítással érintett és a nem érintett kiegészítő támogatásokat is. 

 

Azon kiegészítő támogatásokkal kell elszámolni, amelyekhez kapcsolódóan a támogatási 

igazolás a támogatási időszakban kiállításra került, és pénzügyileg is teljesült a sportfejlesztési 

program elszámolásának ellenőrző szervezethez történő benyújtásáig. 

 
Támogató 

neve, 

adószáma 

Saját/átirányított TIG Igazolási kérelem 

iktatószáma, típusa 

Igazolási 

kérelem 

státusza/Utalási 

táblázat 

státusza 

Igazolási 

kérelemben 

szereplő 

kiegészítő 

támogatás 

típusa, összege 

Utalt kiegészítő 

támogatás 

összege/első 

utalás dátuma 
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III. Kiegészítő támogatás hosszabbítása 
 
A kiegészítő támogatással legkésőbb az adott sportfejlesztési programot követő első 
támogatási időszakot érintő elszámolási időszakban köteles a támogatott szervezet elszámolni. 
 
Az összeszámítással nem érintett kiegészítő támogatás esetén a hosszabbított időszakot érintő 

elszámolási kötelezettség részletezését tartalmazó értesítés az olyan kiegészítő támogatásokat 

érinti, amelyek az érintett támogatási időszakban pénzügyileg teljesültek, de nem kerültek 

felhasználásra. Az összeszámítással érintett kiegészítő támogatás esetén azonban mind az 

adott támogatási időszakban pénzügyileg teljesült, de fel nem használt, mind a támogatási 

igazolással lefedett, de pénzügyileg nem teljesült kiegészítő támogatások hosszabbítani 

szükséges. 

 
A pénzügyileg teljesült, de fel nem használt összeszámítással nem érintett hosszabbított 
támogatási időszakban elszámolni kívánt kiegészítő támogatás összegét a „3. sz. melléklet - 
Összesítő táblázat az összeszámítással nem érintett pénzügyileg teljesült kiegészítő 
támogatásról” elnevezésű nyomtatványon kell feltüntetni. 
 
A kiegészítőn támogatás felhasználását a felhasználás célja (önerő/jogcím szerinti egyéb 
felhasználás) szerinti összesítésben az EKR-ben is fel kell tüntetni. 
 
Az alaptámogatásról szóló hosszabbító határozat nem tartalmazza a hosszabbított időszakban 
elszámolni kívánt kiegészítő támogatás összegét, erről – ideértve a felhasználás határidejét is – 
a sportszervezeteket külön levélben kapnak értesítést.  
 
Amennyiben a sportszervezet az alaptámogatáshoz kapcsolódóan nem él a hosszabbítás 
lehetőségével, de rendelkezik fel nem használt kiegészítő támogatással, akkor kizárólag a 
kiegészítő támogatást érintő felhasználható összegekről és a kapcsolódó felhasználási 
határidőről kap értesítést. Az alaptámogatást érintő hosszabbítás hiánya nem érinti a fel nem 
használt kiegészítő támogatás jelen tájékoztatóban meghatározott határidőig történő 
felhasználási kötelezettségét. 
 
Amennyiben a sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan kiállított támogatási igazolásokban 
szereplő kiegészítő támogatásokat több különböző sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan 
kívánják felhasználni, akkor hosszabbítandó támogatási összegek pontos meghatározása 
érdekében mindegyik érintett sportfejlesztési program számát szükséges feltüntetni a 3. sz. 
mellékletben.  
 

Amennyiben a kiegészítő támogatás végső felhasználója az elszámolási kötelezettségének a 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint tesz eleget, úgy a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatás felhasználásának határidejét az erről szóló szerződésben indokolt kikötni.  
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IV. Elszámolástechnikai iránymutatások: 
 
Az ÁFA nyilatkozatban szereplő ÁFA elszámolási mód a kiegészítő támogatások felhasználása 
esetén is kötelező. 
 
A kiegészítő támogatás a felhasználására és elszámolási kötelezettségére tekintettel az alábbi 
kategóriákba sorolható: 
 
 

a) kiegészítő támogatás, amely összeszámítással érintett; 

b) kiegészítő támogatás, amelyet önerőként használ fel a sportszervezet és összeszámítással 

nem érintett; 

c) támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő támogatás, amelyet nem önerőként 

használ fel a sportszervezet és összeszámítással nem érintett. 

d) szponzori szerződés alapján kapott kiegészítő támogatás, amelyet nem önerőként használ 

fel a sportszervezet. 

e) amennyiben olyan sportszervezet kapja a kiegészítő támogatást, amely nem minősül a 

társasági adó támogatás rendszerében támogatott szervezetnek, tehát nem rendelkezik 

aktuálisan futó jóváhagyott sportfejlesztési programmal, akkor a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatással az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 

474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia. 

 

A kiegészítő támogatás elszámolása kategóriák szerint:  
 

a) Amennyiben összeszámítással érintett a kiegészítő támogatás, az alaptámogatással való 

tételes elszámolással egyidejűleg megvalósul a kiegészítő támogatással való elszámolás is.  

 

b) Amennyiben a kiegészítő támogatás önrészként kerül felhasználásra, akkor az 

alaptámogatással való tételes elszámolással egyidejűleg megvalósul a kiegészítő 

támogatással való elszámolás is, ha elszámolandó kiegészítő támogatás nem több, mint az 

önrész. Erre való tekintettel javasolt a kiegészítő sportfejlesztési támogatás elsősorban 

önrészként történő felhasználása. 

Ezesetben javasolt az összesítő elszámolási táblázatot kiegészíteni egy „Önerőként 

felhasznált kiegészítő támogatás összege” oszloppal, melyben a számviteli bizonylatokhoz 

kapcsolódóan tételesen szükséges megjeleníteni a felhasznált kiegészítő támogatás 

összegét. Kérjük, ügyeljenek rá, hogy az elszámolás részeként benyújtott 1. sz. mellékleten 

a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemek teljeskörűen szerepeljenek. 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás önrészként való felhasználása a támogatási 

időszakban aktuálisan futó összes sportfejlesztési program működési és beruházási célú 

jogcímeinek önrészét tekintve megengedett. 

A záradékban fel kell tüntetni a kapcsolódó jogcímet, az alaptámogatás, az önerő, illetve a 

kiegészítő támogatással lefedett önerő összegét egy összegben. 
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c) Amennyiben a kiegészítő támogatás teljes összege nagyobb, mint az önrész, vagy a 

kiegészítő támogatás egyáltalán nem, illetve nem teljes egészében kerül önrészként 

felhasználásra, akkor a „4. sz. melléklet - Elszámolási táblázat a nem önerőként felhasznált 

és összeszámítással nem érintett támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő 

sportfejlesztési támogatásról” elnevezésű nyomtatványon szükséges megjelölni a – 

támogatási szerződés alapján kapott – nem önrészként felhasznált kiegészítő támogatás 

összegét jogcímenként tételesen. 

A támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő támogatás esetén az elszámolni kívánt 

számviteli bizonylatokkal az Elszámolási Útmutatóban foglaltak szerint kell elszámolni.  

 

A záradékban fel kell tüntetni a kapcsolódó jogcímet. A kiegészítő támogatás pontos 

összegét csak abban az esetben szükséges feltüntetni a záradékban, ha nem a számviteli 

bizonylat teljes összege kerül elszámolásra. 

 
Támogatott szervezet neve:   

A 2019/2020-as TAO programban kapott és pénzügyileg 
teljesült 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás összesen összege: 

  

ebből - támogatási szerződés alapján kapott - nem 
önerőként felhasznált és nem összeszámítással érintett 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege: 

  

Az elszámolás módja: 
(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó) 

1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott 
tevékenység/ 

  

Sor-
szám 

A jóváhagyott 
sportfejlesztési 

program 
száma 

Jogcím/aljogcím Számla száma 
Számla 

kibocsátója 

Konkrét 
esemény, 
feladat, 

tevékenység, 
eszköz 

megnevezése 

Számla 
kelte 

Számla 
teljesítésének 

időpontja 

A számla 
kifizetésének 

időpontja 

Számla 
bruttó 
értéke 

A számlából 
elszámolni 
kívánt érték 

 

d) A szponzori szerződés alapján kapott kiegészítő támogatás esetén a (támogatási) igazolás 

kiállítása iránti kérelemben feltöltött szponzori szerződésen kívül további dokumentumok 

csatolása az elszámolás során nem szükséges.  

 

e) Amennyiben a végső felhasználó elszámolási kötelezettségének a 474/2016. (XII. 27.) 

Korm. rendelet szerint tesz eleget, úgy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 

felhasználására az EMMI benchmarkban a sportcélú központi költségvetési támogatásokra 

(közvetlen állami támogatásokra) meghatározott szabályozás az irányadó. 

 

Ha a támogatott szervezet a kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában az 

elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, akkor az alaptámogatásra érvényes 

visszafizetésre vonatkozó szabályok vonatkoznak rá. 
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Az MVLSZ az EMMI által a tárgyban kiadott eltérő tartalmú tájékoztatás, iránymutatás esetén 

jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. 

 

Készítette: MVLSZ TAO Iroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mellékletek: 

 

1. 3. sz. melléklet - Összesítő táblázat az összeszámítással nem érintett pénzügyileg teljesült kiegészítő 

támogatásról  

2. 4. sz. melléklet - Elszámolási táblázat a nem önerőként felhasznált és összeszámítással nem érintett 

támogatási szerződés alapján kapott kiegészítő sportfejlesztési támogatásról  


