Információk a 2016-2017-es kérelmi időszakra vonatkozóan
I.

Támogatás igénylése

A támogatási kérelem jóváhagyása két lépcsőben történik. Első lépésként a
sportszervezet sportfejlesztési programjának előzetes jóváhagyása történik meg,
ezt követi a második lépésként a konkrét igazolás kiállítása. A sportfejlesztési
programok elbírálása és a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § szerinti támogatási igazolások határozat
formájában, közigazgatási hatósági eljárás keretében, a Magyar Kézilabda
Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) által kerülnek kibocsájtásra. Az MKSZ jogosult
e mellett az adó-felajánlás feltételét képező igazolások kiállítására is.
Az sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolások
kiállítására irányuló eljárás megindításának előfeltétele az igazgatási
szolgáltatási díj befizetése az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számlájára.
Kizárólag erre a számlaszámra történő befizetéseket áll módunkban elfogadni. Az
MKSZ más számlaszámaira történő jóváírásokat nem tudjuk figyelembe venni az
eljárás során. A befizetendő díj mértékét a 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
szabályozza.
A Tao. tv. 22/C. § (10) bekezdése szerint a sportfejlesztési program jóváhagyására,
valamint a támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetében a látványcsapatsport támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény elektronikus
kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései alapján, elektronikus úton tart
kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint a támogatási
igazolás kiállítását végző szervezettel.
Erre, valamint az MKSZ Elnökségének döntésére tekintettel felhívjuk a figyelmet,
hogy a 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően az MKSZ az elektronikus
kapcsolattartást a támogatási folyamat egészében érvényesíteni kívánja.

A benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyása
A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek a sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló kérelmüket az MKSZ részére, az elektronikus kérelmi
rendszerben elektronikus formanyomtatványon, kizárólag elektronikus úton kell
beadniuk. Az elektronikus kérelmi rendszer a 2016/2017-es támogatási időszakra
az alábbi linken érhető el:
https://mksztao2016.flexinform.hu/
A pályázat benyújtásának feltételei:
 a sportszervezet az MKSZ tagszervezete és az általa, vagy az országos
jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt
versenyrendszerben versenyeztet az adott időszakban;
 aláírási címpéldány bemutatása;
 30 napnál nem régebbi igazolás bemutatása a támogatásra jogosult
szervezetet
nyilvántartó
szervezettől
(bíróság)
a
szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól;
 30 napnál nem régebbi NAV igazolás a köztartozás mentességről.
A támogatási kérelem legfontosabb kellékei:
 a sportszervezet alapadatai;
 a sportszervezet fejlesztési terveinek a bemutatása;
 az igényelt támogatás felhasználásának részletes bemutatása és
indokolása;
 költségterv.
A sportfejlesztési programok benyújtási határideje: 2016. április 30!
(A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 65. § (3)
bekezdés értelmében a határidő 2016. május 2. )

II.

Sportfejlesztési program elbírálása

Az elektronikusan beérkezett sportfejlesztési programokat az MKSZ központi
hivatala hatósági eljárás keretében bírálja el.
Elutasítás vagy hiánypótlás esetén az MKSZ a döntését indokolással látja el. A
program jóváhagyásakor az MKSZ tájékoztatja a sportszervezetet a fejlesztési
program alapján jóváhagyott támogatható felhasználási elemekről, illetve annak
alapján a befogadható támogatási keret összegéről. A sportszervezet az MKSZ
jóváhagyó döntésének a kézhezvételét követően köteles a honlapján közzétenni

a jóváhagyott fejlesztési programot, valamint a jóváhagyó határozatot.
Közzététel hiányában az MKSZ támogatási igazolást nem állít ki. Az MKSZ a
döntéséről kizárólag elektronikus úton értesíti a sportszervezeteket.
Technikai információk:
A kérelem (adatlap) kitöltésére kizárólag elektronikusan van mód, a program a
honlapról is elérhető.
Az igazgatási és szolgáltatási díj összegének utalásakor kérjük a közlemény
rovatban feltűntetni: „sportszervezet rövid neve, ügyiratszám SFP v TIG”.
A folyamatos tájékoztatás érdekében a honlapon (www.keziszovetseg.hu) külön
menüpontot (TAO/TAO-dokumentumok) hoztunk létre, ahol a friss hírek,
letölthető dokumentumok érhetőek el.
Az elektronikus kérelmi rendszerbe történő belépés a következő oldalon
lehetséges:
https://mksztao2016.flexinform.hu/
Azon sportszervezetek, melyek a 2015/16-os támogatási időszakban regisztráltak,
az Elektronikus Kérelmi Rendszerbe használhatják a korábban megadott
felhasználó nevüket és jelszavukat. A korábban használt felhasználó névvel és
jelszóval belépő sportszervezetek, melyek rendelkeznek beküldött sportfejlesztési
programmal a 2015/16-os támogatási időszakban, az alábbi adatai átmásolásra
kerülnek ezzel is segítséget nyújtva a gyorsabb ügyintézésben:
- 1. oldal – A Kérelmező adatai.
- 2. oldal – Gazdálkodási és tervadatok.
- 4. oldal – Kérelem részletes leírása.
- 8. oldal – Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok.
- 17. oldal – Indikátorok.
A fenti átmásolt adatok törlésére, módosítására van lehetőség, ezért kérjük a
sportszervezeteket, hogy mindenképpen ellenőrizzék az adatokat a
sportfejlesztési program beküldése előtt.
A 2013/2014-es támogatási időszaktól kezdődően a sportfejlesztési programok
jóváhagyására és a támogatási igazolások kiállítására irányuló kérelmek
benyújtása kizárólag elektronikus aláírást követően történhet meg.

Azon pályázók, akik már rendelkeznek elektronikus aláíró eszközzel, a
2016/2017-es támogatási időszakban is tudják használni az eszközt, azonban
ennek újrahitelesítésére szükség lehet.
Azon pályázóknak, akik még nem rendelkeznek elektronikus aláíró eszközzel, az
eszközt a következő módon szükséges beszerezniük:
a) keresse fel az http://www.netlock.hu/nsr/ealairasregisztracio/ oldalt,
b) kattintson a „hitelesítő csomag megrendelése” menüpontra,
c) töltse ki a kért adatokat pontosan, a valóságnak megfelelően, válassza ki a
hitelesítő csomag átvételének módját,
d) az adatösszesítő oldalon ellenőrizze le a beírt adatokat, majd kattintson a
„megrendelés elküldése” gombra,
e) a megadott email címen rövid időn belül egy tájékoztató levelet fog kapni a
hitelesítő szolgáltatótól, amelyben visszaigazolja a megrendelés
beérkezését
és tájékoztatja,
hogy milyen
dokumentumokat
szükséges összeszedni (másolatban) az átvétel időpontjára,
f) a regisztráció során kiválasztott időpontban és helyszínen személyesen
vegye át a hitelesítő szolgáltató által időközben elkészített hitelesítő
csomagot,
g) az átadást és az adatok ellenőrzését követően a hitelesítő szolgáltató
napokon belül aktiválja a tanúsítványt.
FIGYELEM: a hitelesítő csomag átvételére csak az igénylő jogosult,
meghatalmazásra nincs lehetőség.
A 2016/2017-es elektronikus kérelmi rendszerben lehetőségük van belépés után
az „Aláírás tesztelése” gombra való kattintással tesztelni az elektronikus aláíró
eszközüket, mellyel megbizonyosodhatnak afelől, hogy az adott számítógépen az
elektronikus aláírással kapcsolatban minden szükséges beállítás és telepítés
sikeresen megtörtént.
A kérelmi rendszerbe azon felhasználók, akiknek a 2015/2016-os támogatási
időszakban beküldött sportfejlesztési programjuk van, a tavalyi felhasználónévvel
és jelszóval tudnak belépni. Ha ezt elfelejtették, akkor a belépési felületen
található „Elfelejtett jelszó” gombra kattintva a felhasználónév és a regisztrációkor
megadott e-mail cím megadása után a megadott e-mail címre a rendszer elküldi
az új jelszavukat.

Az aláíró eszközzel kapcsolatos technikai kérdések esetében a Netlock Kft.
ügyfélszolgálatát a következő telefonszámon tudják elérni: +36 40 22 5522
A regisztráció és a pályázat feltöltésének megkezdése előtt kérjük, olvassák el a
következő linken elérhető útmutatót: https://mksztao2016.flexinform.hu/
A felületen történt módosítások az MKSZ Elnöksége által jóváhagyott
Sportágfejlesztési stratégiával összhangban történtek. A sportfejlesztési
programot az ellenőrzés és a megfelelő dokumentumok csatolása után kizárólag
elektronikus aláírás után lehet beküldeni. Az elektronikus aláíró eszköz
használatához számítógépének USB csatlakozóval rendelkeznie kell.
A látvány-csapatsportok támogatásáról szóló kormányrendelet értelmében a
kérelem jóváhagyásának előfeltétele a jogosultsági és formai feltételeken
túlmenően, hogy a jogosult szervezet által benyújtott sportfejlesztési program
összhangban legyen a sportág (jelen esetben: kézilabda) stratégiai fejlesztési
koncepciójával.
A 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programok
benyújtása során kérjük, legyenek tekintettel az MKSZ Elnöksége által elfogadott
„A látvány-csapatsport támogatási rendszer 2016/2017-es támogatási
időszakára vonatkozó értékelési elvei és benchmarkja” c. dokumentumban
foglaltakra, amely a http://keziszovetseg.hu/ oldalon a TAO/Dokumentumok
menüpont alatt érhető el.
III.

Változások az egyes jogcímek esetében

Személyi jellegű ráfordítások jogcím:
 A személyi jellegű ráfordítások esetén kérjük, legyenek tekintettel a
honlapon megtalálható értékelési elvekre és a benchmarkra.
 Kérjük, a megjelölt sportszakemberek vonatkozásában csatolják munkavagy megbízási szerződéseket és munkaköri leírásokat.
 Az edzői licensz vonatkozásában a kérelem benyújtásakor elfogadhatóak a
2015/2016-os támogatási időszakra kiváltott igazolványok. Amennyiben a
2016/2017-es támogatási időszakra a programban jóváhagyott edző a
licensz kiváltó és megállapító képzésen nem vesz részt, és igazolványát
nem váltja ki, illetve nem újítja meg a következő bajnoki időszakra
(2016/2017), az adott személy bérkifizetése a támogatás elszámolásakor
nem lesz elfogadható.

 Azon edzők, akik nem rendelkeznek 2015/2016-os bajnoki időszakra
vonatkozó licensszel, kötelesek csatolni a képesítésüket igazoló
dokumentumokat, amelyek alapján a Nemzetközi Edzőképző Központ
megállapítja a megszerezhető licensz kategóriát. Azonban a fentiek, a
2016/2017-es licensz megszerzésének vonatkozásában ugyanúgy
érvényesek.
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím:
 A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen megjelölt tételeket az
utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcímhez
hasonlóan szükséges felvezetni.
 Kérjük a kitöltés során legyenek tekintettel a honlapon megtalálható
értékelési elvekre és a benchmarkra. A megjelölni kívánt tételek legördülő
menü segítségével választhatók ki a rendszerben.
 Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre
irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújításhoz szükséges dokumentumok a
107/2011. Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésben megtalálhatóak.
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:
Kizárólag a honlapon elérhető fizetési sapka kiegészítésében
meghatározott sportszakemberek jelölhetők meg, ezek a rendszerben
legördülő menü segítségével választhatók ki. Kérjük, a megjelölt
sportszakemberek vonatkozásában csatolják munka- vagy megbízási
szerződéseket és munkaköri leírásokat. Az edzői licensz vonatkozásában
ugyanazok a szabályok érvényesek, melyek a személyi jellegű ráfordítások
esetében megfogalmazásra kerültek.
 Az utánpótlás-nevelési feladatok támogatásán belüli személyi jellegű
ráfordítások esetén kérjük, legyenek tekintettel a honlapon megtalálható
értékelési elvekre és a benchmarkra. A megjelölni kívánt tételek legördülő
menü segítségével választhatók ki a rendszerben.
 Kérjük a csatolt dokumentumokhoz a megfelelő kategóriákba töltse fel az
következő utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes, tételes
kimutatását: személyszállítási költségek; nevezési költségek; rendezési,
felkészítési, képzési költségek; felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége;
verseny és játékengedélyek költségei.

Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím:
Kérjük a csatolt dokumentumokhoz a megfelelő kategóriákba töltse fel:
 Saját szervezésű képzés esetén az MKSZ-szel kötött együttműködési
megállapodást erre vonatkozóan.
 Más által szervezett képzés esetén a testkulturális képző intézmény nevét,
a képzés pontos megnevezését és szakmai leírását.
 Nyelvi, informatikai képzés esetén a képző intézmény nevét, a képzés
pontos megnevezését és szakmai leírását.
 Együttműködési megállapodás keretében szervezett képzések esetében az
együttműködési megállapodást.
IV.

A támogatási rendszer jogszabályi háttere:

 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
 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 látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési
program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló
hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011.
(VI. 30.) NEFMI rendelet
 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény
 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény
Az Elektronikus Kérelmi Rendszerhez kapcsolódó technikai kérdések:
+36 20 993 5253
Netlock (aláíró eszköz) technikai ügyelet: +36 40 22 5522
Magyar Kézilabda Szövetség TAO Iroda: +36 1 435 4258
Együttműködő segítségüket köszönjük!
Budapest, 2016. március 22.

