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TÁJÉKOZTATÁS 

a Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére a koronavírus-járvány miatt 

kihirdetett veszélyhelyzet, valamint az ehhez kapcsolódóan bevezetett járványügyi 

szabályok hatásairól 

2020. március 19. 

 

Mint ahogy az Ön előtt is ismeretes, a Kormány 2020. március 11. napján közzétett 40/2020.  (III. 11.) 

Korm. rendelete rendelkezett a koronavírus veszélyhelyzet kihirdetéséről. A veszélyhelyzetről az 

Alaptörvény 53. cikke rendelkezik, ennek (1) és (2) bekezdései a Kormányt rendkívüli intézkedések 

megtételére, valamint egyes törvények alkalmazásának felfüggesztésére jogosítják fel. 

A kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint az ehhez kapcsolódóan bevezetett járványügyi szabályokra és 

intézkedésekre való tekintettel az aktuálisan futó sportfejlesztési programok megvalósítása - bizonyos 

jogcímek tekintetében - a jóváhagyott sportfejlesztési programoktól szükségszerűen el fog térni. 

A fentiek szerinti változások – figyelembe véve az elmaradt eseményeket, beleértve a felfüggesztett 

bajnokságokat is - elsősorban a következő jogcímeken megtervezett programelemeket érintik: 

 Személyi jellegű ráfordítások 

 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása jogcím egyes aljogcímei (személyi jellegű ráfordítások, 
szállás és étkezés költségei, nevezési díjak, sportlétesítmény bérleti díjak, személyszállítási 
költségek, rendezési, felkészítési és képzési költségek, verseny-és játékengedélyek kiállításának 
költségei, logisztikai költségek) 

 Versenyeztetés  

 Képzés  
 

A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a 

rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló 

helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. 

A sportlétesítményekhez kapcsolódó bérleti szerződéseket tételesen áttekinteni és indokolt esetben a 

módosítási lehetőségeket megvizsgálni szükséges. Nem elvárható a bérlőtől a bérleti díj megfizetése 

(csak az esetleges használattal arányos mértékben) azon időszakra, amíg a hivatkozott 

kormányrendelet alapján nincs lehetőség a bizonyítottan egészséges és biztonságos használatra.  

Az olyan esetekben, amikor bizonyítottan nincs lehetőség a bérleti szerződés módosítására és a 

bérbeadó a bérleti díj egészének vagy részének a megfizetését kéri, akkor a veszélyhelyzet időszakában 

felmerülő bérleti díj is elszámolható. 
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Az MVLSZ álláspontja szerint a sportszervezet, mint Munkáltató feladata, hogy - a jogszabályokat és a 

jelen helyzetre vonatkozó körülményeket is figyelembe véve - mindent megtegyen annak érdekében, 

hogy a biztonságos munkavégzés feltételeit megteremtse úgy, hogy a Munkavállaló is eleget tudjon 

tenni adott körülmények között a munkavégzésre irányuló kötelezettségének. Amennyiben erre 

lehetőség van, célszerű az otthoni munkavégzés vagy más alternatív formában történő munkavégzés 

elrendelése, illetve a szerződések felülvizsgálata az ellátandó feladat tekintetében. Fentieket 

megfontolásra javasoljuk a megbízási jogviszonyok esetén is.  

A megváltozott körülmények következtében felmerült munkavégzéssel kapcsolatos minden helyzetre 

azonban egyértelmű iránymutatás megfelelő szabályozási háttér hiányában nem adható vagy olyan 

munka-vagy polgárjogi helyzet, ami kifejezetten a Munkáltató/Munkavállaló, illetve a Megbízó 

/Megbízott egyéni megállapodásának a kérdése.  

Az MVLSZ a sportszervezetek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva minden olyan programelem 

módosításának és későbbi elszámolásának a tekintetében maximálisan rugalmas eljárásrendet 

alkalmaz, amit a kialakult járványügyi helyzet érinthet. 

Javasoljuk továbbá, hogy vegyék figyelembe koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő 

hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. 

rendelet munkavégzéssel, illetve a bérleti szerződésekkel kapcsolatos rendelkezéseit is. 

Amennyiben a sportszervezetek nem tudják megvalósítani a támogatási időszakon belül a 

sportfejlesztési programjukat, akkor a támogatási igazolással lefedett, illetve le nem fedett támogatási 

összeg tekintetében az elszámolás benyújtásával egyidejűleg hosszabbítási kérelem benyújtása 

szükséges. 

Az április 8-án esedékes előrehaladási jelentésekben a jóváhagyott sportfejlesztési program 

megvalósulását az esetlegesen bekövetkezett változásokat is figyelembe véve kell bemutatni. 

A sportfejlesztési programok módosításának elfogadására irányuló kérelmeket a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának 

és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek 

megfelelően az alábbiak szerint lehet benyújtani: 

1. Alapidőszakban négy módosítási lehetőség: 

 

 Három alkalommal módosítási lehetőség jogcímen belül (alap támogatási időszakon belül) 

 Egy alkalommal módosítási lehetőség jogcímek között (alap támogatási időszakon belül) 

 

2. Hosszabbított időszak két módosítási lehetőség: 

 

 Két alkalommal jogcímek között (hosszabbított támogatási időszakon belül) vagy  
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 Két alkalommal jogcímen belül (hosszabbított támogatási időszakon belül) vagy  

 Egy alkalommal jogcímek között és egy alkalommal jogcímen belül (hosszabbított támogatási 

időszakon belül) 

 

3. Egyéb módosítási lehetőségek: 

 

 + ÁFA nyilatkozat módosítása (a program megvalósítása során egy alkalommal, függetlenül 

attól, hogy hosszabbított program-e vagy sem) 

 + támogatásemelésre irányuló módosítás (a program megvalósítása során egy alkalommal 

függetlenül attól, hogy hosszabbított program-e vagy sem) csak TE ING jogcímek esetében  

 + intenzitásemelésre irányuló módosítás (a program megvalósítása során egyszer, függetlenül 

attól, hogy hosszabbított program-e vagy sem) csak TE ING jogcímek esetében. 

 

 
Készítette: MVLSZ TAO Iroda 


