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  TÁJÉKOZTATÓ 

a Magyar Vízilabda Szövetség tagszervezetei részére a társasági adó támogatási rendszert 

érintő jogszabályi változásokról és alkalmazásukról 

Megjelent: 2020. június 26. 

2. módosítás: 2022. március 24. 

 

A 2020. március 11-én a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelet alapján kihirdetett veszélyhelyzetet a 

Kormány a 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 2020. június 18-ai hatállyal 

megszüntette és a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően Magyarország 

egész területére egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget vezetett be.  

Utóbbi rendelet 2020. június 18-án hatályát veszti. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokat a veszélyhelyzet idején tett 

rendkívüli intézkedésekkel összefüggő szabályozási átmenet biztosítása érdekében a Kormány a 

284/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletben, illetve az Országgyűlés a 2020. évi LVIII. törvényben összegezte. 

2020. június 18-án a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályát vesztette. 

2020. november 26-án megjelent adócsomag részleteit az egyes adótörvények módosításáról szóló 

2020. évi CXVIII. törvény tartalmazza, nevesítve a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt 

egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, 

valamint az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban 

felmerülő költségeket, mint a társasági adó támogatási rendszerben megjelent önálló jogcímet. 

2020. december 24-én megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti 

kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI.17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 664/2020. 

(XII.24.) Korm. rendelet, amely a veszélyhelyzettel, a  Kormány által elrendelt egészségügyi 

válsághelyzettel, továbbá a  koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint 

az  országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő 

költségek tekintetében határozta meg a támogatás igénylésének részletes szabályait. 

A fenti változások több tekintetben is érintették a társasági adó támogatási rendszert. 

Jelen tájékoztató célja, hogy segítséget nyújtson a sportszervezeteknek a jogszabályok alkalmazásával, 

pontos értelmezésével kapcsolatban. 
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I. A veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a 

koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági 

szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban összefüggésben felmerülő 

eszközök beszerzésének szabályairól 

a) Szabályozás a 2020. március 11. és 2020. június 30. között felmerült költségek tekintetében 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. 

(VI. 17.) Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése alapján 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) alkalmazása során a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi 

válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő 

költségek a sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (4c) (a továbbiakban Tao Tv.) bekezdésében 

meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre vonatkozó egyedi igényét írásban 

előzetesen - legkésőbb a beszerzés igazolt teljesítésének napján - bejelenti a jóváhagyást végző 

szervezet részére, és annak megvalósítását engedélyezik számára.  

Az elszámolás során benyújtott azon számlák, amelyeken szereplő beszerzések Magyar Vízilabda 

Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) felé történő bejelentését a sportszervezet elmulasztotta vagy 

amelyek beszerzése nem került jóváhagyásra, az elszámolás során nem elfogadhatóak. 

A MVLSZ által 2020. május 11-én kiadott „A veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni 

védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő eszközök beszerzésének szabályairól” elnevezésű 

tájékoztatóban leírtak szerint szükséges eljárni, azzal a különbséggel, hogy a beszerzések teljesítésének 

határideje nem csak a veszélyhelyzet idejére (2020. március 11. - 2020. június 18.) korlátozódik, hanem 

az azt követő egészségügyi válsághelyzet időszakában felmerült költségek is elszámolhatóak. 

A bejelentésekhez kötelezően csatolandó a „Nyilatkozat a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus 

elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő egyedi programelemek beszerzéséhez és 

elszámolásához” elnevezésű nyomtatvány. 

b) Szabályozás a 2020. július 1.  és 2021. június 30. között felmerült költségek tekintetében 

A Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdése alapján a 2020/2021-es támogatási időszaktól kezdődően, új 

működési jellegű jogcím kerül bevezetésre.  

A 2020/2021-es támogatási időszak során, a 2018/2019-es támogatási időszakra jóváhagyott, még 

futó programok esetén, a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő 

költségek jelen tájékoztató a) pontja alapján, azaz módosítás nélkül, bejelentési kötelezettség mellett 

számolhatók el. 
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A 2019/2020-as és ezt követő sportfejlesztési programok tekintetében a koronavírus elleni 

védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek kizárólag az erre irányuló, jogcímek 

közötti módosítási kérelem jóváhagyását követően számolhatók el program terhére, 100%-os 

támogatási intenzitás mellett. 

A módosítás jogcímen belüli kezdeményezésére nincs lehetőség. 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. 

(VI.17.) Kormányrendelet alapján a sportszervezet 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozóan 

jóváhagyott programja esetében legfeljebb két alkalommal, egyéb esetben a 107/2011. (VI.30.) 

Kormányrendelet 10. § (2a) bekezdésének megfelelően egy alkalommal kezdeményezheti jogcímek 

közötti módosítását, az új jogcímen felmerült költségek elszámolásával összefüggésben. A módosítás 

a Korm. rendeletben meghatározott jogcímek közötti módosításon felül történhet, azonban kizárólag 

az új jogcímre való átcsoportosításra használható. 

A COVID-19 jogcím létrehozására, illetve a jogcímek közti átcsoportosításra irányuló kérelmek egy 

kérelem keretében kerülnek benyújtásra. A módosítás következtében a teljes támogatási időszakban 

felmerült költségek elszámolhatóak. (COVID-19 költségek miatti módosítás) 

A 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program - beleértve minden 

alapidőszaki és hosszabbított és futó programot - megvalósítása során a támogatott sportszervezet egy 

alkalommal, legkésőbb 2021. június 30. napjáig kérelmezheti az MVLSZ-nél, mint jóváhagyást végző 

szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti jóváhagyott támogatás összegének növelését, azzal, 

hogy a módosítási kérelemről az MVLSZ a sportági keretösszegre és az előírt biztonsági intézkedésekre, 

valamint további sportszakmai szempontokra figyelemmel dönt. Az Elektronikus Kérelmi Rendszer 

(EKR) felületén kizárólag, az MVLSZ előzetes jóváhagyását követően terjeszthető elő a támogatás 

növelésére irányuló módosítási kérelem (COVID-19 költségek miatti támogatás növekményes 

módosítás) 

A 284/2020. (VI.17.) Kormányrendelet új jogcímmel kapcsolatos jogcímek közti és támogatási összeg 

növelésére irányúló módosításokra vonatkozó bekezdései, a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet 10. 

§ (2a) és (2b) bekezdési szerinti módosítással együttesen nem alkalmazható. 

c) Szabályozás a 2021. július 1. napjától felmerült költségek tekintetében 

A 2021. július 1. napjával kezdődő támogatási időszak(ok) során futó programok esetében a 

koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek kizárólag abban az 

esetben számolhatóak el, ha a sportfejlesztési programkérelemben létrehozásra kerül a Tao tv. 22/C. 

§ (1a) bekezdése szerinti, Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek megnevezésű működési 

jogcím. 

Amennyiben a jogcím vonatkozásában a sportfejlesztési programkérelem benyújtásakor nem történt 

költségtervezés, úgy a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet 10. § (2a) bekezdésének megfelelően a 
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sportszervezetnek lehetősége van egy alkalommal kezdeményezni a ,,COVID” jogcím EKR rendszerben 

történő megnyitását, egy jogcímek közötti módosítási kérelem beküldésével. A módosítás a Korm. 

rendeletben meghatározott „alap” módosításokon felül történhet, azonban kizárólag az új jogcímre 

való átcsoportosításra használható. (COVID-19 költségek miatti módosítás) 

A támogatott szervezet a koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek vonatkozásában a 

Rendelet 10. § (2b) bekezdése alapján módosítási kérelem benyújtásával jogosult egy alkalommal 

kérelmezni a jóváhagyást végző szervezetnél, a jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 

növelését, mely az EKR felület módosítási kérelmek menüpontjában terjeszthető elő. A módosítási 

kérelemről az MVLSZ a sportági keretösszegre és az előírt biztonsági intézkedésekre, valamint további 

sportszakmai szempontokra figyelemmel dönt. 

A sportszervezeteknek az új típusú jogcím esetében, ugyanúgy megengedett a jogcímek közötti 

átcsoportosítás, továbbá a programelemek jogcímen belüli módosítása is. 

Felhívjuk a sportszervezetek figyelmét, hogy a Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek 

jogcím, működési típusú jogcímnek minősül, így a sportszervezet részére, az adott támogatási 

időszakra meghatározott működési keretösszegen belül tervezendő- kivéve támogatásnövelésre 

irányuló módosítás esetén. 

d) Elszámolható költségek 

A beszerzések során kérjük az alábbi maximális beszerzési értékhatárokat vegyék figyelembe:  

✓ digitális, érintés nélküli lázmérő legfeljebb 30.000,- Ft/db, 

✓ egyszer használatos maszk legfeljebb 300,- Ft/db, 

✓ egyszer használatos gumikesztyű legfeljebb 100 Ft/db, 

✓ PCR koronavírus teszt vizsgálat - akkreditált laborral rendelkező szolgáltatótól történő 

megvásárlása maximum 19.500,- Ft/vizsgálat + alkalmanként a kiszállás díja,  

✓ kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő/folyadék legfeljebb 1.000,- Ft/fő/hónap. 

Javasolt a sportszervezet működése során a megfelelő higiéniás állapotok folyamatos biztosítása 

(kézfertőtlenítő szerek, alkoholos adagolók) és a lehető legtöbb esetben - különösen csoportos edzési 

elemek vagy más csoportos összejövetelek (pl. taktikai megbeszélések, elemzések) alkalmával -

megfelelő egészségügyi védőruházat, védőfelszerelés (arcmaszk, kesztyű) biztosítása és használata.  

A fenti eszközök elszámolhatósága a sportszervezettel mind az olyan munka- illetve megbízásos 

jogviszonyban álló személyek részére megengedett, akik igazolhatóan a vízilabda sport érdekében 

tevékenykednek, függetlenül attól, hogy az adott személyek a sportfejlesztési programban 

szerepelnek-e vagy sem.  

A támogatott szolgáltatások közé tartozik az igazolt COVID-19 fertőzött sportolók megbetegedésből 

történő felgyógyulás utáni sportba való visszatérését támogatott egészségügyi vizsgálatok.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100107.kor#lbj105id111b
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Az elszámolható költségek tekintetében az MVLSZ kiemelt figyelmet fordít az Országos 

Sportegészségügyi Intézet Országos Sportorvosi Hálózat és a Válogatott Kereteket Ellátó Szolgálat által 

kiadott állásfoglalásokra: 

- Állásfoglalás az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről 

 - AKTUALIZÁLT állásfoglalás a COVID-19 fertőzött sportolók sportba való visszatérésének kérdésében. 

A fenti felsorolásban nem szereplő programelemek egyedileg kerülnek elbírálásra. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek támogatása jogcím 

tekintetében közreműködői költségek nem tervezhetőek! 

 

II. Elszámolásokhoz köthető határidők  

A 116/2020. (IV. 15.) Kormányrendelet alapján elrendelt szabályok, beleértve az elszámoláshoz 

kapcsolódó hiánypótlási felhívások teljesítésére nyitva álló határidők kérelemre történő 

meghosszabbítása a veszélyhelyzet visszavonását (2020. június 18.) követően nem alkalmazhatóak.  

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a támogatott szervezet az illetékes 

ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal, 

legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra, 

részelszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be. 

Azon támogatott szervezetek esetében, ahol az elszámolások ellenőrzése a Magyar Vízilabda Szövetség 

hatáskörébe tartozik, valamint az elszámolás benyújtása papíralapon történik,  az MVLSZ, figyelembe 

véve a 107/2011. Korm. rendelet 13. § (2), (2a) bekezdéseit, tekintettel a koronavírus miatt felmerülő 

többletfeladatokra, valamint az eddig is alkalmazott eljárásrendre, annak érdekében, hogy csökkentse 

a sportszervezetek adminisztratív terheit, a benyújtott, valamint benyújtásra kerülő elszámolások 

hiánypótlására nyitva álló határidőt az eredeti 15 nap mellett, további 15 nappal meghosszabbítja. 

A fentebb leírtaknak megfelelően, az eddig alkalmazott, külön határidő hosszabbításra vonatkozó papír 

alapú kérelmek benyújtása, nem feltétele a papír alapú elszámolások (2018/2019 és az előtti 

elszámolások) hiánypótlási határidejének meghosszabbításához. 

A támogatott szervezetek részéről a hiánypótlások az eredeti határidőn belül is benyújthatóak. 

Továbbá, felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikusan beküldött elszámolások esetében, továbbra is 

az elektronikus kérelmi rendszerben (EKR) szükséges kezdeményezni, a hiánypótlási határidő 

hosszabbításra vonatkozó kéréseiket.  
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III. Támogatási igazolások összértéke – a 100 %-os támogatási intenzitás alkalmazása 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 

2020. évi LVIII. törvény 303. § értelmében a Tao. törvény 22/C. § (4c) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(4c) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a támogatási igazolások összértéke az (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 2021/2022-es támogatási időszaktól kezdődően a sportfejlesztési programkérelmek működési 

jellegű jogcímei a jogszabályban megjelölt szervezetek esetében 100%-os intenzitással kerülnek 

jóváhagyásra- amennyiben a kérelmet benyújtó szervezet máshogy nem dönt. 

Korábbi évadok esetében, csak akkor van lehetőség az ilyen jellegű elszámolásra, ha: 

1. a 2020/2021-es sportfejlesztési programokhoz kapcsolódóan az alapidőszak során módosítási 

kérelem került benyújtásra a kérelmi rendszeren keresztül. Hosszabbított időszakban ezen 

módosítási kérelem benyújtására, a költségek ilyen jellegű elszámolására már nincs lehetőség. 

 

2. a 2019/2020-as sportfejlesztési programok vonatkozásában, mivel az EKR-ben a 100 %-os 

intenzitásnak megfelelő felhasználásához kapcsolódó módosítások elvégzésének technikai 

feltételei nem voltak biztosítottak, ezért a 100%-os intenzitásnak megfelelő felhasználást az 

ellenőrző szervezet az elszámolási dokumentáció alapján ellenőrzi. A költségek a jóváhagyott 

közvetlen támogatási összegek erejéig számolhatóak el. 

Az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási jogcímek esetén az MVLSZ 

által kiadott „A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22./C § (4c) 

bekezdése szerinti intenzitásemelésre irányuló módosítási kérelem benyújtásáról” szóló 

tájékoztatóban leírtak az irányadóak. 

IV. A sportfejlesztési program meghosszabbítása 

Az egészségügyi válsághelyzet elrendelésével bevezetett járványügyi készültségtől függetlenül a 

továbbiakban is lehetőség van az 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 – a 15. §-ban foglaltak kivételével, a (4a) 

bekezdésben foglaltakra is tekintettel –, a 107/2011. (VI. 30.) Kormányrendelet 14. § (4b) 
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bekezdésének alkalmazását követően kérelmezheti a sportfejlesztési program legfeljebb öt 

támogatási időszakkal történő meghosszabbítását. 

A 2022. március 10. napján hatályba lépett rendeletmódosítás értelmében, 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 fent 

említett öt hosszabbításon felül kérelmezheti a sportfejlesztési program további egy támogatási 

időszakkal történő meghosszabbítását. 

A továbbiakban is lehetőség van 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) 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 kettő támogatási 

időszakkal történő meghosszabbítását. 

V. A sportfejlesztési program módosítása 

A 2022. március 10. napján hatályos szabályozások értelmében módosultak a módosítási kérelmek 

benyújtásának lehetőségei.  

A korábbi két módosítási kérelem, mely a hosszabbított időszakok során volt kérvényezhető, további 

egy kérelemmel egészült ki. Ennek értelmében, hosszabított időszak(ok)-ban összesen három 

módosítási kérelem terjeszthető elő, melyek típusáról a sportszervezetek maguk döntenek. 

Ezen felül, a Rendelet 10.§ (6) bekezdésének módosításából kifolyólag, a 2021/2022-es támogatási 

időszaktól kezdődően minden futó évad tekintetében, a korábbi egy helyett, már két alkalommal 

kérelmezhető a kizárólag beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelése a 

sportfejlesztési program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

támogatási jogcímen jóváhagyott összegekre vonatkozóan. 

A fenti szabályozásokat figyelembe véve az alábbi módosítási kérelmek nyújthatóak be a 

sportfejlesztési program megvalósítása (alap+ hosszabbított időszakok) során: 

1. Alapidőszakban négy módosítási lehetőség: 

 

• Három alkalommal jogcímen belül (alap támogatási időszakon belül) 

• Egy alkalommal jogcímek között (alap támogatási időszakon belül) 
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2. Hosszabbított időszak(ok) három módosítási lehetőség: 

 

• Három alkalommal jogcímek között (hosszabbított támogatási időszakon belül) vagy  

• Három alkalommal jogcímen belül (hosszabbított támogatási időszakon belül) vagy  

• Egy alkalommal jogcímek között és két alkalommal jogcímen belül (hosszabbított támogatási 

időszakon belül) vagy 

• Egy alkalommal jogcímen belül és két alkalommal jogcímek között (hosszabbított támogatási 

időszakon belül) 

 

3. Egyéb módosítási lehetőségek (az alap 4+3 alkalmon felül értendő): 

 

• + ÁFA nyilatkozat módosítása, egy alkalom 

• + támogatásemelésre irányuló módosítás, TE ingatlan jogcím, két alkalom  

• + támogatásemelésre irányuló módosítás COVID jogcím, egy alkalom 

• + TE ingatlan jogcím intenzitásemelésre irányuló módosítás, egy alkalom (amennyiben a 

sportszervezetre nem vonatkozik a 30/I. §)  

• + COVID jogcím „megnyitása”, egy alkalom (jogcímek közötti módosítással) 

 

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

körülményeket is figyelembe véve a saját felelősségére dönt. 

 

Készítette: MVLSZ TAO Iroda 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet: „Nyilatkozat a veszélyhelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen 

összefüggésben felmerülő egyedi programelemek beszerzéséhez és elszámolásához” 


