
Tájékoztató 

a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendelet alapján a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági 

eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről. 

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben 

foglaltaknak való maradéktalan megfelelés érdekében a támogatási igazolás kiadására irányuló 

kérelmek benyújtásánál a hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének 

ellenőrzésére 2016. január 7. napjától automatikus ellenőrző rendszert vezetett be. 

Az automatikus ellenőrző rendszer munkanapokon 9,00 – 16,00 óra között az MKOSZ számlavezető 

bankjától óránként kapott információk alapján dolgozza fel, és azonosítja a beérkezett utalásokat. 

Az automatikus ellenőrző rendszer működési elve: 

A Sportszervezetek kizárólag a támogatási igazolási kérelem 1. számú mellékletének kitöltése 

(támogatási értékek beírása) után kezdeményezhetik az adott igazolási kérelemhez tartozó igazgatási 

szolgáltatási díj átutalását. 

A közlemény rovatba kizárólag az igazolási kérelem iktatószáma, pl. be/22C-K001/04232/2015/MKOSZ 

írható be. A befizetés azonosíthatósága érdekében felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy 

figyeljenek a kis- és nagybetűkre a közlemény beírásakor. 

Az automatikus ellenőrző rendszer a beérkezett átutalásokat azok számlaszámra történő beérkezése 

után következő riportban feldolgozza, egy már feldolgozott utalás még egyszer nem kerül 

feldolgozásra. A rendszer feldolgozása során elsődlegesen a közlemény rovatba beírt iktatószám 

adatot ellenőrzi. Amennyiben a közlemény rovatban azonosítható iktatószámot talál, a rendszer 

ellenőrzi, hogy az adott igazolási kérelemhez a rendelet alapján mennyi igazgatási szolgáltatási díjat 

kell megfizetni az 1. számú mellékletben kitöltött adatok alapján. Ha ez is egyezik, akkor a 

Sportszervezet rendszerében az adott támogatási igazolás kérelem beküldhetővé válik. 

Amennyiben a rendszer nem tudja a beérkezett átutalást beazonosítani, a Sportszervezetnél 

hibaüzenet jelenik meg. 

„A rendszer nem tudta egyeztetni jelen igazolási kérelemhez kapcsolódó  igazgatási szolgáltatási 

díjat. Kérjük, amennyiben az utalás már megtörtént, vegye fel a kapcsolatot az MKOSZ 

sporttámogatási referensével.” 

FIGYELEM!  

Az automatikus ellenőrző rendszer az 1. számú melléklet kitöltése előtt indított átutalásokat, a 

közlemény rovatba hibásan beírt iktatószám, vagy az iktatószám mellett más karakterek beírása 

esetén, kevesebb vagy több igazgatási szolgáltatási díj megfizetése esetében nem tudja az átutalásokat 

beazonosítani. Egy benyújtott támogatási igazolás kérelemhez csak egy átutalás tartozhat, nem lehet 

előre több támogatási igazolási kérelemhez tartozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizetni. 

Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy a manuálisan, személyes közreműködéssel történő 

igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének ellenőrzése lényegesen hosszabb folyamat az automatikus 

ellenőrző rendszerhez képest. 

Budapest, 2016. január 7. 


