
 

 

Tájékoztatás a társasági adó
 
 
A Parlament által nagy többséggel elfogad
szóló jogszabályok 2011. július 1
 
Az elfogadott jogszabályok az öt kiemelt látvány
kosárlabdázás számára is soha nem látott lehet
jogszabályok alapján a támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek 
elbírálását és jóváhagyását a kosárlabda sportágban a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége végzi. A jóváhagyott támogatási kérelmek esetében a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége állítja ki a támogatási igazolást is.
 
A következıkben összefoglaljuk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat és határid
 
 
1. A támogatási rendszer hátterét biztosító jogszabály ok:
 

• 2011. évi LXXXII. 
törvények módosításáról

• 2004. évi törvény a  
• 1996. évi LXXXI. törvény 
• Az adózás rendjér ı

köztartozásmentes adózó nyilvántartásáról és megfelelési feltételeir
• A Kormány 107/2011. (VI.30.) számú rendelete 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellen
szabályairól." 

• A Kormány 54/2004. (III.31.) számú rendelete 
biztonságáról. 

• A nemzet i erıforrás miniszter 39/2011. 
támogatásával  összefügg
támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetend
igazgatási szolgáltatási díjról. 
 

 

 
 

koztatás a társasági adó  támogatási rendszerér

által nagy többséggel elfogadott, a látvány-csapatsportok támogatásról 
szóló jogszabályok 2011. július 1-tól életbe léptek, hatályosak.  

Az elfogadott jogszabályok az öt kiemelt látvány-csapatsport, ezen belül a 
kosárlabdázás számára is soha nem látott lehetıségeket nyit meg. A hatál

zabályok alapján a támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek 
elbírálását és jóváhagyását a kosárlabda sportágban a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége végzi. A jóváhagyott támogatási kérelmek esetében a Magyar 

rszágos Szövetsége állítja ki a támogatási igazolást is.

kben összefoglaljuk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat és határidıket. 

A támogatási rendszer hátterét biztosító jogszabály ok:  

2011. évi LXXXII. törvény „ a sport támogatásával összefügg
törvények módosításáról.” 

 sportról. 
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és osztalékadóról
Az adózás rendjér ıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja
köztartozásmentes adózó nyilvántartásáról és megfelelési feltételeir
A Kormány 107/2011. (VI.30.) számú rendelete "a látvány
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint visszafizetésének 

A Kormány 54/2004. (III.31.) számú rendelete a sportrendezvények 

forrás miniszter 39/2011. rendelete a látvány
támogatásával  összefüggı  sportfejlesztési program jóváhagyására és a 
támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetend
igazgatási szolgáltatási díjról.  

 

támogatási rendszerér ıl 

csapatsportok támogatásról 

csapatsport, ezen belül a 
ségeket nyit meg. A hatályos 

zabályok alapján a támogatott szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek 
elbírálását és jóváhagyását a kosárlabda sportágban a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége végzi. A jóváhagyott támogatási kérelmek esetében a Magyar 

rszágos Szövetsége állítja ki a támogatási igazolást is. 

kben összefoglaljuk a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos 

a sport támogatásával összefüggı egyes 

a társasági adóról és osztalékadóról. 
l szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja  a 

köztartozásmentes adózó nyilvántartásáról és megfelelési feltételeirıl. 
"a látvány-csapatsport 

támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
ésének, valamint visszafizetésének 

a sportrendezvények 

rendelete a látvány-csapatsportok 
óváhagyására és a 

támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendı 
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2. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének sp ortágfejlesztési 

programja 
 
A támogatási kérelmet benyújtó sportszervezet sportágfejlesztési programjának 
összhangban kell lennie a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Új 
pályán   hosszú távú sportágfejlesztési programjával. 
 
A MKOSZ sportágfejlesztési programját a Szövetség tagsága elfogadta, a Parlament 
Sport- és turizmusbizottsága támogatja. 
 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének sportágfejlesztési programja a 
Szövetség honlapjáról letölthetı. 
 
 

 
 

 
3. A támogatás igénybevételére jogosult sportszerve zetek 
 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tagjaként mőködı, a tagsági díjat 
megfizetı sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrehozott 
közhasznú alapítvány, sportiskolák és diáksport egyesületek. 
 

• Hivatásos sportszervezetek* 
• Amatır sportszervezetek 
• Sportiskolák** 
• Iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület (DSE)*** 
• Felsıfokú oktatási intézmény keretei között mőködı sportszervezet**** 
• Közhasznú alapítvány***** 

 
*Hivatásos sportszervezetek a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 
kiírt versenyrendszer legmagasabb felnıtt bajnoki osztályában részt vevı (indulási 
jogot elnyert) sportvállalkozás vagy sportszervezet, valamint az alsóbb osztályaiban 
részt vevı (indulási jogot elnyert) sportvállalkozás és sportszervezet abban az 
esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sport olót is alkalmaz. Minden 
egyéb sportszervezet amatır sportszervezetnek minısül a támogatási rendszer 
szempontjából. 
 
**Sportiskolák abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, ha tagjai a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségének.  
 
***Amennyiben nem tagja az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének, a 
diák sportegyesület feladatait ellátó amatır sportszervezet részt vesz vagy a 
részvételre indulási jogot szerzett a diák- és fıiskolai-egyetemi sportszövetség által 
szervezett versenyeken. 
 
**** valamely felsıoktatási intézménnyel kötött együttmőködési megállapodás alapján 
biztosítja a felsıoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység 
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ellátását azzal, hogy egy fels
sportszervezettel köthet együttm
intézmény keretei között több kar m
karonként köthetı egy sportszervezettel együttm
sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos
(nyílt) vagy amatır versenyrendszerének (nemzeti bajnokság
osztályában, vagy a fıiskolai
bajnokságban részt vesz. 
 
***** Közhasznú alapítvány csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 
ha legfıbb célja a kosárlabda sportág fejlesztés
közhasznú minısítéssel rendelkezik. Javasolt egy ún. „alávetési nyilatkozat” 
megtétele, amelyben konkrétan megnevezésre kerül az Alapítvány által támogatott 
sportszervezet. 
 
 
Fontos, hogy minden sportszervezet egyértelm
hivatásos/amatır kategória valamelyikébe, mert ez 
jogcímeken tud támogatást igényelni.
 
 

    Nem nyújthat be támogatási kérelmet olyan sportszer vezet, amelynek 
lejárt köztartozása van, nem számolt el 
felfüggesztés, megszüntetés, cs
támogatásból kiz árás hatálya alatt áll.
 
Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a sportszerv ezet sem, amely a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségé
maradéktalanul nem tesz eleget.
 
 

 
 
4. A támogatható tevékenységek köre
 
Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelel
nemzetközi versenyképessége
 

• tömegesítés: a sportolói létszám b
programok szervezése 

• minıségi utánpótlásképzés versenyeztetési, felkészülési költségei 
• utánpótlás központok (akkreditált Akadémiai program) létesítményfejlesztése, 

kosárlabdázáshoz sz
• versenyképességet fejleszt
• szakemberképzés, díjazás költségei 
• sportegészségügyi eszközök beszerzése 

át azzal, hogy egy felsıoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy 
ervezettel köthet együttmőködési megállapodást.  – kivéve, ha a fels

intézmény keretei között több kar mőködik, ilyen esetben felsıoktatási
sportszervezettel együttmőködési megállapodás 

sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivat
versenyrendszerének (nemzeti bajnokság

iskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt fı

Közhasznú alapítvány csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 
bb célja a kosárlabda sportág fejlesztése, mint látvány

sítéssel rendelkezik. Javasolt egy ún. „alávetési nyilatkozat” 
megtétele, amelyben konkrétan megnevezésre kerül az Alapítvány által támogatott 

Fontos, hogy minden sportszervezet egyértelmően be tudja sorolni magát a 
gória valamelyikébe, mert ez határozza meg, hogyan 

jogcímeken tud támogatást igényelni. 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet olyan sportszer vezet, amelynek 
lejárt köztartozása van, nem számolt el állami támogatással, bírósági 
felfüggesztés, megszüntetés, cs ıdeljárás, felszámolás, végelszámolás vagy a 

árás hatálya alatt áll.  

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a sportszerv ezet sem, amely a Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetségé nek szabályzatainak, versenykiírásainak 
maradéktalanul nem tesz eleget.  

 

A támogatható tevékenységek köre  

Az MKOSZ stratégiai céljainak megfelelıen a sportág népszer
nemzetközi versenyképessége  érdekében végzett tevékenységek. 

tömegesítés: a sportolói létszám bıvítése, elıkészítı labdás ügyességi 
programok szervezése  

ségi utánpótlásképzés versenyeztetési, felkészülési költségei 
utánpótlás központok (akkreditált Akadémiai program) létesítményfejlesztése, 
kosárlabdázáshoz szükséges felszerelések beszerzése  
versenyképességet fejlesztı nemzetközi tornákon való részvétel költségei 
szakemberképzés, díjazás költségei  
sportegészségügyi eszközök beszerzése  

látványsportágban csak egy 
kivéve, ha a felsıoktatási 

ıoktatási intézményi 
megállapodás –, és a 

hivatásos, vegyes 
versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik 

által kiírt fıiskolai-egyetemi 

Közhasznú alapítvány csak abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, 
e, mint látvány-csapatsport és 

sítéssel rendelkezik. Javasolt egy ún. „alávetési nyilatkozat” 
megtétele, amelyben konkrétan megnevezésre kerül az Alapítvány által támogatott 

tudja sorolni magát a 
, hogyan és milyen 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet olyan sportszer vezet, amelynek 
állami támogatással, bírósági 

deljárás, felszámolás, végelszámolás vagy a 

Nem nyújthat be támogatási kérelmet az a sportszerv ezet sem, amely a Magyar 
nek szabályzatainak, versenykiírásainak 

népszerősítése , illetve 

ı labdás ügyességi 

ségi utánpótlásképzés versenyeztetési, felkészülési költségei  
utánpótlás központok (akkreditált Akadémiai program) létesítményfejlesztése, 

 nemzetközi tornákon való részvétel költségei  
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• felsıoktatási intézmények csapatainak versenyeztetési és felkészülési 

költsége az országos versenyrendszerben 
• szabadidıs kosárlabdázók létszámának emelését szolgáló programok, B33 

versenyek szervezése 
• tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
• a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott

biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra
 

 Az utánpótlás nevelési programoknak a 
MKOSZ Utánpótlás programja) szakmai, illetve 
kell megvalósulniuk! 
 
 
A hivatásos kosárlabda  
igényelheti: 
 

� utánpótlás-nevelési feladatokra 
� személyi jellegő ráfordításokra
� a sportrendezvények 

biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra
� képzéssel összefüggı
� tárgyi eszköz beruházásra, felújításra 

 
 
Az amatır kosárlabda sportszervezet
ellátó diáksport egyesület
mőködı sportszervezet és a közhasznú alapítványok
alábbi jogcímeken igényelheti:
 

� utánpótlás-nevelési feladatokra,
� a személyi jellegő ráfordításokra
� tárgyi eszköz beruházásra, felújításra
� a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott

biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra
� képzéssel összefüggı

 
 

 Az amatır sportszervezetek
csökkentése is támogatható jogcím 
Szövetségén keresztül. Erre a támogatási formára a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége nyújt be pályázatot, 
után tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékér
 
Ennél a jogcímnél tehát az MKOSZ
támogatásból dönt a versenyeztetéssel k
sportszervezetnek nincs tennivalója. 
 
 

oktatási intézmények csapatainak versenyeztetési és felkészülési 
költsége az országos versenyrendszerben  

s kosárlabdázók létszámának emelését szolgáló programok, B33 
versenyek szervezése  
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra 

ények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-

Az utánpótlás nevelési programoknak a Neveljünk kosarasokat! 
MKOSZ Utánpótlás programja) szakmai, illetve pedagógiai, etikai elvei szerint 

 sportszervezet a támogatást az alábbi jogcímeken 

nevelési feladatokra  
 ráfordításokra (korlátozásokkal) 

a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
épzéssel összefüggı feladatokra (korlátozásokkal) 

tárgyi eszköz beruházásra, felújításra (tárgyalás alatt – nem hatályos)

sportszervezet ek, sportiskolák, i skolai sportkör feladatait 
ellátó diáksport egyesület ek (DSE), felsıfokú oktatási intézmény keretei között 

és a közhasznú alapítványok  a támogatást saját jogon
alábbi jogcímeken igényelheti:  

nevelési feladatokra, 
ő ráfordításokra (ide nem értve a sportolók támogatását)

tárgyi eszköz beruházásra, felújításra 
a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott
biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
képzéssel összefüggı feladatokra; 

r sportszervezetek esetében a versenyeztetési költségek 
csökkentése is támogatható jogcím a Magyar Kosárlabdázók Országos 

. Erre a támogatási formára a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetsége nyújt be pályázatot, majd a pályázat eredményes elbírálása 
után tájékoztatja a sportszervezeteket a díjcsökkentés mértékérıl. 

tehát az MKOSZ igényli a támogatást és a beérkezett 
támogatásból dönt a versenyeztetéssel kapcsolatos díjak átvállalásáról, az amat
sportszervezetnek nincs tennivalója.  

oktatási intézmények csapatainak versenyeztetési és felkészülési 

s kosárlabdázók létszámának emelését szolgáló programok, B33 

ények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott 
-fejlesztésre 

Neveljünk kosarasokat! (az 
pedagógiai, etikai elvei szerint 

sportszervezet a támogatást az alábbi jogcímeken 

biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott 
-fejlesztésre 

nem hatályos)  

skolai sportkör feladatait 
fokú oktatási intézmény keretei között 

a támogatást saját jogon  az 

(ide nem értve a sportolók támogatását) 

a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott 
-fejlesztésre 

versenyeztetési költségek 
a Magyar Kosárlabdázók Országos 

. Erre a támogatási formára a Magyar Kosárlabdázók 
majd a pályázat eredményes elbírálása 

ást és a beérkezett 
apcsolatos díjak átvállalásáról, az amatır 



 

5   A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszerv ezet
 

� utánpótlás-nevelési feladatokra fordítandó tárgyévi kiadásainak 
� versenyeztetéssel összefügg
� tárgyévi személyi jelleg
� tárgyévi képzési feladataival összefügg

esetén a 25 százalékát
� tárgyévi beruházás, felújítás költségeinek 
� tárgyévi biztonsági követelmények teljesítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés 

70 százalékát  
 
A különbözı jogcímen igényelt támogatási összegek abszolút összességére 
vonatkozóan nincs jogszabályi korlát, azonban a pályázatokban igényelt támogatási 
összegeknek arányban kell lennie a sportszervezet anyagi tehervisel
A támogatáson kapot t összeg mellé minden esetben öner
felhasználás típusától függ
 

 
 
5. A pályázat benyújtásának határideje, támogatási id
 
A sportszervezetek támogatási igényüket formanyomtatvány segítségével a 
szükséges mellékletekkel és nyilatkozatokkal 
való megfizetésével a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez nyújthatják 
be legkésıbb 2011. szeptember 15
 
A támogatási idıszak 2011. július 1 
 
 

 

6. A pályázat benyújtásának formai követelményei
 
A pályázati formanyomtatványt els
formában kell kitölteni és elküldeni. Az elektronik
kinyomtatott  2 eredeti példány
mellékletekkel és nyilatkozatokkal 
küldeményként kell elküldeni
 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége
1146 Budapest, 
Istvánmezei út 1-3. 
 
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Sporttámogatási pályázat”

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszerv ezet

nevelési feladatokra fordítandó tárgyévi kiadásainak 
versenyeztetéssel összefüggı tárgyévi költségeinek 90 százalékát
tárgyévi személyi jellegő ráfordításainak 50 százalékát  
tárgyévi képzési feladataival összefüggı kiadásainak – szakosított képzés 

25 százalékát , általános képzés esetén a 60 százalékát
tárgyévi beruházás, felújítás költségeinek 70 százalékát  
tárgyévi biztonsági követelmények teljesítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés 

 jogcímen igényelt támogatási összegek abszolút összességére 
vonatkozóan nincs jogszabályi korlát, azonban a pályázatokban igényelt támogatási 
összegeknek arányban kell lennie a sportszervezet anyagi teherviselı

t összeg mellé minden esetben öner ıt kell biztosítani a 
felhasználás típusától függ ı mértékben!  

 

A pályázat benyújtásának határideje, támogatási id ıszak 

A sportszervezetek támogatási igényüket formanyomtatvány segítségével a 
és nyilatkozatokkal együtt, a szolgáltatási díj egyidej

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez nyújthatják 
2011. szeptember 15 -ig. 

szak 2011. július 1 - 2012. június 30. 

 

 
A pályázat benyújtásának formai követelményei  

pályázati formanyomtatványt elsı lépésben az MKOSZ honlapján elektronikus 
formában kell kitölteni és elküldeni. Az elektronikusan kitöltött formanyomtatvány 

2 eredeti példány át cégszerően aláírva, lebélyegezve 
és nyilatkozatokkal együtt postai úton tértivevényes 
kell elküldeni  a következı címre: 

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  

A borítékra kérjük ráírni, hogy „Sporttámogatási pályázat” 

A támogatás mértéke nem haladhatja meg a sportszerv ezet 

nevelési feladatokra fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát  
90 százalékát  

akosított képzés 
60 százalékát  

tárgyévi biztonsági követelmények teljesítését szolgáló infrastruktúra fejlesztés 

 jogcímen igényelt támogatási összegek abszolút összességére 
vonatkozóan nincs jogszabályi korlát, azonban a pályázatokban igényelt támogatási 
összegeknek arányban kell lennie a sportszervezet anyagi teherviselı képességével. 

ıt kell biztosítani a 

A sportszervezetek támogatási igényüket formanyomtatvány segítségével a 
, a szolgáltatási díj egyidejőleg 

a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez nyújthatják 

az MKOSZ honlapján elektronikus 
usan kitöltött formanyomtatvány 

en aláírva, lebélyegezve a kötelezı 
postai úton tértivevényes 



 

6    A pályázat személyesen nem nyújtható be, csak kizárólag postai úton!
 

  Az eljárás elindításának el
10300002 – 20316431 – 70143285
szabályozza. 
 
 
 
                                                         

 

 
7. A pályázat és a támogatás folyamata
 
A támogatási kérelem jóváhagyása két elbírálási fokozatban történik. 
 
Elsı lépésként a sportszervezet 
jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét 
igazolás  kiállítása.  
 
A támogatási igazolást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hatósági 
eljárás keretében adja ki.  
 
 
A sportágfejlesztési programot az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 
központi hivatala érkezteti és dolgozza fel.
vagy az ügyvezetı igazgató el
millió Ft-ot meghaladó összeg esetén az MKOSZ Elnöksége hagyja jóvá.
 
A pályázat elbírálásának eredményeként a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége a kérelmet 
 

� elfogadja 
� elutasítja 
� hiánypótlásra szólít fel

 
A pályázatok elbírálására két hónap áll 
 
Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MKOSZ a döntését indoklással látja el.
Elutasítás esetén a pályázati kérelmet benyújtó sportszervezeteknek fellebbezésre 
nincs lehet ıségük ! 
 

                                                           

1 A sportágfejlesztési programban a sportszervezet bemutatja a tervezett szakmai programjához kapcsolódó 

pénzügyi és támogatás felhasználási tervét, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek 

ismeretében konkrétan mire, mennyi pénzt sze

A pályázat személyesen nem nyújtható be, csak kizárólag postai úton!

Az eljárás elindításának elıfeltétele a szolgáltatási díj befizetése az MKOSZ 
70143285 számlájára. A díjösszeg mértékét külön rendelet 

 

 

A pályázat és a támogatás folyamata  

A támogatási kérelem jóváhagyása két elbírálási fokozatban történik. 

 lépésként a sportszervezet sportág fejlesztési programjának
jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét 

A támogatási igazolást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hatósági 

A sportágfejlesztési programot az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 
központi hivatala érkezteti és dolgozza fel.  A pályázatokat 30 millió Ft

 igazgató elızetese javaslata alapján az MKOSZ Elnöke, a 30 
ot meghaladó összeg esetén az MKOSZ Elnöksége hagyja jóvá.

A pályázat elbírálásának eredményeként a Magyar Kosárlabdázók Országos 

hiánypótlásra szólít fel 

elbírálására két hónap áll rendelkezésre. 

Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MKOSZ a döntését indoklással látja el.
Elutasítás esetén a pályázati kérelmet benyújtó sportszervezeteknek fellebbezésre 

                   

A sportágfejlesztési programban a sportszervezet bemutatja a tervezett szakmai programjához kapcsolódó 

pénzügyi és támogatás felhasználási tervét, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek 

ismeretében konkrétan mire, mennyi pénzt szeretne fordítani.  

A pályázat személyesen nem nyújtható be, csak kizárólag postai úton! 

lgáltatási díj befizetése az MKOSZ 
számlájára. A díjösszeg mértékét külön rendelet 

A támogatási kérelem jóváhagyása két elbírálási fokozatban történik.  

fejlesztési programjának 1 elızetes 
jóváhagyása történik meg, ezt követi a második lépésként a konkrét támogatási 

A támogatási igazolást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hatósági 

A sportágfejlesztési programot az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének 
lyázatokat 30 millió Ft-ig a fıtitkár 

zetese javaslata alapján az MKOSZ Elnöke, a 30 
ot meghaladó összeg esetén az MKOSZ Elnöksége hagyja jóvá. 

A pályázat elbírálásának eredményeként a Magyar Kosárlabdázók Országos 

Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MKOSZ a döntését indoklással látja el. 
Elutasítás esetén a pályázati kérelmet benyújtó sportszervezeteknek fellebbezésre 

A sportágfejlesztési programban a sportszervezet bemutatja a tervezett szakmai programjához kapcsolódó 

pénzügyi és támogatás felhasználási tervét, amelyben a sportszervezet megnevezi, hogy a lehetséges jogcímek 
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A pályázat jóváhagyásakor az MKOSZ hivatalosan értesíti
fejlesztési program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekr
annak alapján a befogadható támogatási keret összegér
 
A sportszervezet az MKO
köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejles ztési programot, a részletes 
költségvetést és a jóváhagyott befogadh
 

 A sportágfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MKOSZ határozat és a 
törvényi elıírásoknak2 megfelel
megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási
kiállításra irányuló kérelmét az MKOSZ részére az erre rendszeresített 
formanyomtatványon, egyúttal nyilatkozni kell az önrész rendelkezésre állásáról és 
az eljárási díj megfizetésrıl.
 
Az MKOSZ a támogatási igazolás két eredeti példányát átadja
támogató részére. A támogató ezután átutalhatja a támogatást a sportszervezet 
részére, amelyrıl tájékoztatási kötelezettsége van a NAV felé.
 
 

 
 
8. A támogatás felhasználása és az elszámolás
 
 
A beérkezett, nyilvántartásba vett 
és pénzügyi szempontból történ
megfelelésért a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vállal felel
támogatások jogszerő és rendeltetésszer
összegekkel való elszámolásért a sportszervezeteket terheli a felel
 
 
A sportszervezetek a program megvalósítása során negyedéves el
jelentést kötelesek készíteni a Nemzeti Sport Intézet részére. A program lezárulását
követı 30 napon belül kötelesek elkészíteni és leadni a végleges szakmai és 
pénzügyi beszámolót a Nemzeti Sport Intézetnek.
 
                                                           

2 A támogatás nyújtására minden olyan vállalkozás jogosult, amely többségében nem állami tulajdonú, 

valamint a 2011. évi gazdasági tevékenysége kapcsán pozitív adóalappal rendelkezik. A vállalkozás a fizetendő 

társasági adójának 70%-áig dönthet úgy, hogy azt sportszervezet támogatására fordítja.

 

Támogatásért semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető 

marketingfelület cserébe még ingyen sem kérhető. A támogató vállalkozás azonban köthet kül

vonatkozó szerződést. Az ilyen megállapodás ár

 

A támogatásból végrehajtott sportszakmai és pénzügyi program megvalósulásáért kizárólag a támogatott 

sportszervezet a felelős. 

A pályázat jóváhagyásakor az MKOSZ hivatalosan értesíti a sportszervezetet a 
fejlesztési program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekr
annak alapján a befogadható támogatási keret összegérıl.  

az MKOSZ jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követ
köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejles ztési programot, a részletes 

jóváhagyott befogadh ató támogatási keret összeget.

A sportágfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MKOSZ határozat és a 
megfelelı támogató gazdasági társaság által aláírt 

megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási
kiállításra irányuló kérelmét az MKOSZ részére az erre rendszeresített 
formanyomtatványon, egyúttal nyilatkozni kell az önrész rendelkezésre állásáról és 

ıl. 

Az MKOSZ a támogatási igazolás két eredeti példányát átadja a sportszervezet és a 
támogató részére. A támogató ezután átutalhatja a támogatást a sportszervezet 

l tájékoztatási kötelezettsége van a NAV felé. 

 

A támogatás felhasználása és az elszámolás  

nyilvántartásba vett és jóváhagyott támogatási kérelmek
és pénzügyi szempontból történı elbírálásáért, a törvényi elı
megfelelésért a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vállal felel

 és rendeltetésszerő felhasználásáért és a támogatási 
összegekkel való elszámolásért a sportszervezeteket terheli a felelısség.

A sportszervezetek a program megvalósítása során negyedéves el
jelentést kötelesek készíteni a Nemzeti Sport Intézet részére. A program lezárulását

 30 napon belül kötelesek elkészíteni és leadni a végleges szakmai és 
pénzügyi beszámolót a Nemzeti Sport Intézetnek. 

                   

A támogatás nyújtására minden olyan vállalkozás jogosult, amely többségében nem állami tulajdonú, 

valamint a 2011. évi gazdasági tevékenysége kapcsán pozitív adóalappal rendelkezik. A vállalkozás a fizetendő 

önthet úgy, hogy azt sportszervezet támogatására fordítja. 

Támogatásért semmilyen ellenszolgáltatás nem kérhető – minden ilyen megállapodás semmis 

marketingfelület cserébe még ingyen sem kérhető. A támogató vállalkozás azonban köthet kül

vonatkozó szerződést. Az ilyen megállapodás ár-értékarányosságát a NAV vizsgálhatja meg.

A támogatásból végrehajtott sportszakmai és pénzügyi program megvalósulásáért kizárólag a támogatott 

a sportszervezetet a 
fejlesztési program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekrıl, ill. 

SZ jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követıen 
köteles a honlapján közzétenni a jóváhagyott fejles ztési programot, a részletes 

összeget.  

A sportágfejlesztési program jóváhagyásáról szóló MKOSZ határozat és a 
 támogató gazdasági társaság által aláírt 

megállapodás birtokában a sportszervezet benyújthatja a támogatási igazolási 
kiállításra irányuló kérelmét az MKOSZ részére az erre rendszeresített 
formanyomtatványon, egyúttal nyilatkozni kell az önrész rendelkezésre állásáról és 

a sportszervezet és a 
támogató részére. A támogató ezután átutalhatja a támogatást a sportszervezet 

támogatási kérelmek sportszakmai 
 elbírálásáért, a törvényi elıírásoknak való 

megfelelésért a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége vállal felelısséget, a 
sáért és a támogatási 

összegekkel való elszámolásért a sportszervezeteket terheli a felelısség. 

A sportszervezetek a program megvalósítása során negyedéves elırehaladási 
jelentést kötelesek készíteni a Nemzeti Sport Intézet részére. A program lezárulását 

 30 napon belül kötelesek elkészíteni és leadni a végleges szakmai és 

A támogatás nyújtására minden olyan vállalkozás jogosult, amely többségében nem állami tulajdonú, 

valamint a 2011. évi gazdasági tevékenysége kapcsán pozitív adóalappal rendelkezik. A vállalkozás a fizetendő 

 

minden ilyen megállapodás semmis – és reklám- vagy 

marketingfelület cserébe még ingyen sem kérhető. A támogató vállalkozás azonban köthet különálló, erre 

értékarányosságát a NAV vizsgálhatja meg. 

A támogatásból végrehajtott sportszakmai és pénzügyi program megvalósulásáért kizárólag a támogatott 
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Amennyiben a szakmai programot a támogatott sportszervezet valamilyen indokból 
nem tudja megvalósítani, úgy ezt a tényt nyolc napon belül köteles bejelenteni 
változtatási kérelem formájában a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének. 
 
A fel nem használt támogatást a sportszervezet köteles befizetni a Nemzeti Sport 
Intézet erre a célra elkülönített számlaszámára. 
 
A szabálytalan felhasználásnak nagyon súlyos szankció vannak. A támogatott 
sportszervezet a jogosulatlanul igénybe vett támogatás 50%-os mértékével növelt 
összegben köteles visszafizetni és a Nemzeti Sport Intézet (ellenırzı szervezet) a 
szabálytalan sportszervezetet legfeljebb 3 évig kizárhatja a támogatási rendszerbıl. 
 
 

 
 
 

 
9. Egyéb fontos tudnivalók 
 
 
Az MKOSZ fenti tájékoztatója csak a legfontosabb sz empontokat foglalta össze, 
kérjük Önöket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át a  tájékoztatónkhoz csatolt 
jogszabályokat, amelyek részletesen tartalmazzák a támogatási rendszer alanyainak 
a jogait, kötelezettségeit és az eljárási szabályok at. 
 
Minden részletkérdésben vagy vitatott esetben az er edeti jogszabály szövege 
az irányadó!  
 
Az MKOSZ a támogatási kérelmek kezelésére külön egy séget hoz létre. Kérjük, hogy 
felmerül ı kérdéseiket a tao@hunbasket.hu ,  címre szíveskedjenek megküldeni. 
 
A folyamatos tájékoztatás érdekében a honlapon ( www.kosarsport.hu )  külön 
menüpontot hozunk létre, ahol a gyakran ismétl ıdı kérdésekre adott válaszokat is 
közzétesszük. 
 
Kérjük kövesse figyelemmel az MKOSZ honlapján megje lenı tájékoztatókat, 
útmutatókat. 
 
 
 
 


