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TÁJÉKOZTATÓ 

a Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére a koronavírus-járvány negatív 

gazdasági hatásainak enyhítése érdekében hozott intézkedésekről és alkalmazott 

eljárásokról 

2020. április 16. 

 

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak enyhítésére való tekintettel hozott rendkívüli 

intézkedések, beleértve a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében hozott 

kormányrendeleteket a társasági adó támogatások rendszerét, valamint a sportszervezetek 

mindennapi életét több tekintetben is érintik. Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson a 

sportszervezeteknek az intézkedések pontos értelmezésével kapcsolatban. 

I. Adó-és járulékkedvezmények 

A „93” TEÁOR és TESZOR számmal azonosított a sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenységet 

tényleges főtevékenységként végzők esetében – mind a gazdasági társaságok, mind az egyesületek 

tekintetében – a 2020. március, április, május és június hónapokra vonatkozóan fennálló adó- és 

járulékfizetési kötelezettségek a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet és a 61/2020. (III. 23.) 

Kormányrendelet intézkedéseinek megfelelően csökkentésre kerültek. Tényleges főtevékenységnek 

azt a tevékenységet kell érteni, amelyből a sportszervezetnek a 2020. március 24-ét megelőző hat 

hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30%-a származott. Az állami támogatások 

jelentős részét, ideértve a látvány csapatsport támogatásokat is a vonatkozó jogszabályok 

egyértelműen bevételként minősítik.  

A kedvezmények mind a munkáltató mind a munkavállaló által fizetendő közterhekre vonatkoznak. A 

szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás fizetése alól a sportszolgáltatást nyújtó 

munkáltató mentesül, valamint a járulékalapot képező jövedelem után kizárólag a 4 százalékos 

mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7 710 forintot kell megfizetni. A 

kedvezmények az EKHO szerint adózó jövedelmek, valamint megbízási jogviszony esetében nem 

alkalmazhatóak.  

Az így megtakarított támogatási összeg a támogatási időszakban módosítható, az időszak végén 

visszafizethető, illetve meghosszabbítható. A hosszabbításokra vonatkozó szabályok változásai a jelen 

tájékoztató XII. pontjában kerülnek részletesen kifejtésre. 
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II. Alternatív munkavégzés szabályai  

Jelen járványügyi helyzetben a 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet teszi lehetővé az otthoni 

munkavégzés munkáltató részéről történő egyoldalú elrendelésének a lehetőségét. A munkáltatónak 

az otthoni munkavégzés elrendelésekor meg kell jelölnie, hogy milyen időtartamra kívánja elrendelni 

azt (határozatlan vagy határozott). Az otthoni munkavégzés rendes munkavégzésnek számít. A teljes, 

munkaszerződésben rögzített munkabér megfizetésére köteles ezáltal a munkáltató, és a munkavállaló 

köteles a teljes munkaidejét munkavégzéssel tölteni, valamint tűrni köteles a munkáltató általi 

ellenőrzést. Az otthoni munkavégzés elrendelése a munkáltató lehetősége, így bármikor elrendelheti 

annak visszavonását is. Az otthoni munkahelynek is meg kell felelnie az egészséges és biztonságos 

munkavégzési körülményeknek. A munkáltatónak bizonyítania kell tudnia, hogy az egészséges és 

biztonságos otthoni munkakörülményeket ellenőrizte, a munkavállalót munkavédelmi oktatásban 

részesítette, ugyanis az itt bekövetkező balesetek is munkahelyi balesetnek minősülnek.  

A távmunkavégzést a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályozza. A távmunka a 

munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet 

számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják. A távmunkában a 

munkáltató utasítási joga kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, 

az utasítási jog tehát szűkebb, mint az otthoni munkavégzés esetén, a részleteket illetően a 

munkavállaló nagyobb döntési jogkörrel rendelkezik. Szintén lényeges különbség, hogy távmunka 

esetén a munkavállaló munkarendje kötetlen, azaz maga határozza meg, hogy a kiadott munkát a 

megadott határidőig mikor végzi el, a munkáltató nem jogosult a munkaidő beosztására. Ugyanakkor 

mind az utasítási jog, mind a kötetlen munkarend esetében lehetőség van arra, hogy a felek ezektől a 

szabályoktól eltérően állapodjanak meg. A távmunka esetén is biztosítania kell a munkavállaló 

számára, hogy a munkahelyre beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson. A munkáltató 

utasítási joga - eltérő megállapodás hiányában - kizárólag a munkavállaló által ellátandó feladatok 

meghatározására terjed ki.   

III. Alternatív munkavégzéshez kapcsolódó adminisztratív feladatok 

A munkabérek és megbízási díjak tekintetében az MVLSZ felé történő pénzügyi-szakmai elszámoláshoz 

kapcsolódó adminisztratív feladatok bővülnek, amennyiben a munkáltató a munkavégzés alternatív 

formában történő folytatását rendelte el.  

Az alternatív munkavégzés általános szabályait javasolt a Szervezeti és Működési Szabályzatban 

rögzíteni. 

A támogatások felhasználásáról készített elszámoláshoz az otthoni munkavégzés elrendelése esetén a 

következő dokumentumok előkészítése és adott esetben az ellenőrző szerv részére történő 

bemutatása szükséges: 

- otthoni munkavégzés munkáltató általi elrendelésének igazolása 
- a munkáltató általi ellenőrzés, koordinálás, a kapcsolattartás szabályainak rögzítése 



 

3 
 

 
- a - munka-és megbízási - szerződések áttekintése az ellátandó feladat tekintetében 
- indokolt esetben a szerződések módosítása (amennyiben az otthonról ellátott feladat nem fedi 

(teljes mértékben) az alapszerződésben rögzített feladatokat 
- az elvégzett feladatok pontos dokumentálása (pl. napi riport készítése, edzésnaplók 

kiküldésének dokumentálása stb.) 
- megbízási szerződés esetén teljesítésigazolásban, munkaszerződés esetén nyilatkozatban 

történő rögzítése az elvégzett feladatoknak, mely dokumentumokat legkésőbb a 
bérszámfejtés elkészítésével egyidejűleg kiállítani szükséges. 
 

Azon személyek juttatásai, akiknek munkaköréből adódóan a szerződés szerinti elvégzendő feladat 

otthoni munkavégzés keretében nem értelmezhető, nem elszámolhatóak.  

IV. Sportlétesítmények bérlése 

A 47/2020. (III. 18.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően a sportszolgáltatást nyújtó 

ágazatokban a sportlétesítmények bérlése esetén a bérleti díjakat még abban az esetben sem lehet 

megemelni, ha azt a bérleti szerződés egyébként lehetővé teszi, illetve a bérleti szerződés 

felmondására sincs lehetőség 2020. június 30-ig. 

V. Nem teljesített szerződések 

A veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt eseményekhez kapcsolódó szállás, étkezés, személyszállítás 

stb. költségek esetén javasolt a már megkötött szerződések felülvizsgálata, figyelembe véve, hogy ezen 

költségek teljesítés hiányában csak akkor lesznek elszámolhatóak, ha a sportszervezet igazolható 

módon mindent megtett annak érdekében, hogy a fennálló szerződéseket megszüntesse vagy 

módosítsa, illetve hogy az esetlegesen már kifizetett költségek visszatérítésre kerüljenek. Az 

elszámolhatóság további feltétele a kapcsolódó végszámla kiállítása. 

VI. Jogi személyek döntéshozatala 

A 102/2020. (IV.10.) Kormányrendelet a jogi személyekre vonatkozóan meghatározza a döntéshozó 

szerv akadályoztatása esetén 

- az ülés tartása nélküli döntéshozatal részletes szabályait,  
- az ülés megtartása során az elektronikus hírközlő útján igénybe vett jelenlét feltételeit,  
- az ügyvezetés halaszthatatlan kérdésekben fennálló döntési jogosultságát  

 
a veszélyhelyzet időszakára vonatkozóan. 

VII. NAV felé fennálló kötelezettségek késedelmes teljesítése, mulasztások 

A NAV tájékoztatása alapján amennyiben a sportszervezet mulaszt, késedelembe esik például a 

bevallással, az adatszolgáltatással, akkor a határidő lejártát követően a lehető leghamarabb jeleznie 

kell a NAV számára mulasztásának okát, kiemelve, ha az a járványügyi vészhelyzetre vezethető vissza. 

A NAV a szankció megállapításakor az egyedi ügy sajátos körülményei alapján dönt a szankció esetleges 

mellőzéséről.  
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Amennyiben a sportszervezet a koronavírus járvány miatt kerül olyan helyzetbe, hogy adófizetési 

kötelezettségét nem tudja teljesíteni, akkor célszerű mihamarabb fizetési kedvezmény iránti kérelmet 

benyújtania, például fizetési halasztára, a részletekben történő megfizetésre, mérséklésre, illetve az 

elengedésre vonatkozóan. A kérelmeket a „Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési 

könnyítésre és mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához” elnevezésű FAG01-es adatlapon lehet 

a NAV-hoz benyújtani. Az adózói minősítéseket a járvány miatti fizetési könnyítések nem befolyásolják. 

VIII. Végrehajtási eljárások szünetelése 

A 2020. március 24-én folyamatban lévő végrehajtási eljárások automatikusan szünetelnek a 

veszélyhelyzet megszűnését követő 15. napig az 57/2020. (III. 23.) Kormányrendelet alapján. Az eljárás 

szünetelése a végrehajtáshoz való jog elévülési idejének szünetelését is jelenti. Az eljárásban 

érintettnek ezzel kapcsolatban nem kell intézkednie, fizetési könnyítési kérelmet sem kell benyújtania. 

A végrehajtási eljárás szünetelése vonatkozik a társasági adó támogatások visszafizetése kapcsán 

elrendelt végrehajtási eljárásokra is.  

Végrehajtási eljárás indítható azonban azzal szemben, akinek adótartozása miatt a NAV 2020. március 

24-e előtt még nem indított végrehajtási eljárást. A NAV ilyen esetben a végrehajtási eljárás 

megindítása előtt először fizetési tájékoztatót küld az érintettnek, hogy önként fizesse meg 

adótartozását. A fizetési tájékoztató után is lehetőség van fizetési kedvezményi kérelem benyújtására.  

A veszélyhelyzet megszűnése utáni 16. napon, ha a végrehajtásnak egyéb akadálya nincs, újabb 

végrehajtási cselekmények indíthatók. 

IX. Egyéb várható intézkedések 

Az előzetes bejelentések alapján további intézkedések várhatóak többek között a számviteli 

beszámolók és a hozzá kapcsolódó éves bevallások beadása határidejének elhalasztására, az általános 

forgalmi adó visszaigénylések gyorsított határidejének bevezetésére vonatkozóan. 

X. Hatósági határidők elmulasztása 

Amennyiben a sportszervezet a veszélyhelyzetre való tekintettel a sportfejlesztési programokhoz 

kapcsolódó hatósági ügyintézési határidőket önhibáján kívül nem tudja tartani (például más hatóság 

korlátozott ügyfélfogadása miatt), akkor javasolt a folyamatban lévő eljárás szünetelése iránti kérelem, 

illetve – az elmulasztott kötelezettség kimentése érdekében – igazolási kérelem benyújtása az 

Elektronikus Kérelmi Rendszerben.  
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FONTOS jogszabályváltozás 

A Magyar Közlöny 75. számában megjelent a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításáról 

rendelkező a Kormány 116/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 

a látvány-csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól jogszabály, melynek időbeli hatálya 

kizárólag a veszélyhelyzet időszakára vonatkozik. 

 

XI. Elszámolásokhoz köthető határidők változása 

A 2020. április 15-én hatályba lépő a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-csapatsportok 

támogatásának eltérő szabályairól szóló 116/2020. (IV. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően 

a támogatás elszámolásnak a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti 

benyújtására rendelkezésre álló határidő az ott meghatározott 15 napon túl – a veszélyhelyzetre 

figyelemmel – egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal 

meghosszabbítható. Ez azt jelenti, hogy az elszámolások leadásának határideje kérelemre az augusztus 

14-ei határidőhöz képest maximálisan további 120 nappal meghosszabbítható. 

A 116/2020. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján az elszámoláshoz kapcsolódó hiánypótlási felhívások 

teljesítésére nyitva áll határidők kérelemre ugyancsak meghosszabbíthatóak.  

A hivatalos képviselő által írt kérelmeket postai úton vagy a körülményekre való tekintettel 

elektronikus úton bescannelt formában is fogadjuk. 

XII. Sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó szabályok változása 

A 116/2020. (IV. 15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak 

vonatkozásában az elszámolás, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (1) és (3) 

bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg, a 107/2011. 

(VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (4b) bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a 

sportfejlesztési program további egy támogatási időszakkal történő meghosszabbítását. Ez azt jelenti, 

hogy az eddigi négy helyett összesen öt alkalommal van lehetőség van lehetőség az ingatlan-fejlesztést 

érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímek meghosszabbítására.  

A 2021-2022-es támogatási időszakra vonatozóan ez a szabályozás először a 2015-2016-os 

sportfejlesztési programokat érinti. 

Az alapvetően működési célt szolgáló támogatások – ideértve a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 

2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 9. pont a), b), g), h) alpontjában, valamint 11–13. pontjában foglalt 

célokra irányuló támogatásokat – esetében a támogatott szervezet – a Korm. rendelet 15. §-ában 

foglaltak kivételével – az elszámolás, valamint a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (1) és (3)  
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bekezdése szerinti igazolás ellenőrző szervezet részére történő benyújtásával egyidejűleg a 

jóváhagyást végző szervezetnél, a jóváhagyást végző szervezet által erre a célra rendszeresített 

felületen a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (4) bekezdésének alkalmazását követően 

kérelmezheti a sportfejlesztési program további, legfeljebb egy támogatási időszakkal történő 

meghosszabbítását. Ez azt jelenti, hogy az eddigi egy helyett összesen két alkalommal van lehetőség 

van lehetőség működési célú jogcímek meghosszabbítására. A 2021-2022-es támogatási időszakra 

vonatozóan ez a szabályozás először a 2018-2019-es sportfejlesztési programokat érinti. A 

hosszabbított programok esetén a módosításokat összesen két alkalommal lehet kezdeményezni, 

függetlenül a hosszabbítások számától. 

XIII. Sportfejlesztési program módosítására vonatkozó szabályok változása 

A 116/2020. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni 

védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek a sportfejlesztési program módosítása 

nélkül elszámolhatóak, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban előzetesen 

bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére.  

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a sportfejlesztési program módosítását a későbbi 

félreértések elkerülése érdekében ezesetben is az Elektronikus Kérelmi Rendszerben kell 

kezdeményezni. 

XIV. Támogatási igazolások összértéke 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. 

§ (4) és (4c) bekezdésében foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke a Tao. tv. 22/C. § 

(1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet – 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 az amatőr sportszervezetek – amennyiben nem alkalmaznak hivatásos sportolót – 

részére lehetőség van a sportfejlesztési program szerinti teljes ráfordítás értékét támogatási 

igazolással feltölteni. Ezen rendelkezés részletszabályaival, illetve az Elektronikus Kérelmi Rendszerben 

történő megvalósításával kapcsolatban még folynak az egyeztetések. 

Az MVLSZ a sportszervezetek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva a beérkezett kérelmeket, illetve 

az egyéb megkereséseket a körülményekre való tekintettel a lehető legrugalmasan kezeli. 

Jelen ismertető tájékoztató jellegű, a sportszervezet az adott ügyekhez kapcsolódó egyedi 

körülményeket figyelembe véve a saját felelősségére dönt. 

 

Készítette: MVLSZ TAO Iroda 


