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• A TAO támogatásnak köszönhetően hatalmas fejlődésnek indult a 
hazai jégkorong sport.

• Fontos, hogy az itt kapott támogatást megfelelően kezeljük a pénzügyi 
és számviteli szabályok betartása mellett.

• Az elmúlt 4 év alatt közel 170 pályázatot hagyott jóvá a Magyar 
Jégkorong Szövetség.

• Az első két támogatási időszak jelentős része már ellenőrzésre került, 
amelynek során számos pénzügyi és számviteli hiányosságot tártunk 
fel.



Elszámolásokban  gyakran előforduló típushibák



1. számú melléklet

• nem megfelelően kerültek kitöltésre (önrésszel is el kell számolni)

• elszámolás nem jogcímenként van benyújtva

• a jóváhagyott támogatási összeg sor nem megfelelően van kitöltve

• elszámolás módja nem kerül megjelölésre

• pontatlan megnevezések (bruttó munkabér)



NSI, TAO támogatás 1. számú melléklete

Elérhetőség, telefonszám:…………………………………………………….

Összesített elszámolási táblázat

Támogatott szervezet neve:

Végső felhasználó kedvezményezett neve:

Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:

Támogatási jogcím megnevezése:

Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:

Az elszámolás módja:

(az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)
1.) Bruttó /nincs ÁFA levonás/, 2.) Nettó /ÁFA levonás/, 2.A) Bruttó /elkülönítetten kezelt támogatott tevékenység/

Sor-szám Bizonylatszám Számla kibocsátója Konkrét esemény, feladat, tevékenység, eszköz megnevezése
Teljesítés

időpontja
Számla bruttó értéke Elszámolt érték

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ÖSSZESEN: 0 0

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak a sportigazgatási szerv felé, a(z)....................................................iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva. Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre.

Az elszámolás kelte: .......................................................

P. H.

.....................................................................

a képviseletre jogosult személy aláírása



Záradékolás
• nem megfelelően történik

• az összes benyújtott számlát záradékkal kell ellátni

• a számviteli bizonylaton szerepelni-e kell hogy a támogatott szervezet 
azt a jóváhagyást végző szervezet által meghatározott ügyszámon 
kiállított sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a 
Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként 
számolta el.”

• „Elszámolva az ……… által ……… határozat számon jóváhagyott TAO 
sportfejlesztési program terhére, ………………………….. jogcímen.”

• Ha nem a teljes összeget kívánja elszámolni akkor az elszámolni kívánt 
összeget kell megjelölni.



Hitelesítés

• hiányzik a támogatásra jogosult pecsét

• hiányzik a cégszerű aláírás

• hiányzik: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”



Jogcímek szerint



1. Személyi jellegű 

• hiányoznak az alap munkaszerződések és a módosítások 

• a bérek közterheinek kimutatása és azok pénzügyi teljesítése

• fizetési bizonylatok hiányosak

• jelenléti ívek nincsenek csatolva

• jutalom, illetve prémium kifizetéseknél az alátámasztó 
dokumentumok hiányoznak



2. Tárgyi eszköz 

• nyilvántartás hiányos, vagy NINCS

• néhány beszerzés eltért a kérelemben szereplőtől

• FONTOS!!! Csak a kérelemben szereplő tételek fogadhatók el. 

• /Módosítás lehetséges a törvényben meghatározott módon./
• /107/2011. (VI.30) kormány rendelet 10§ 2. bekezdés/

• átadás-átvételi jegyzőkönyv,

• üzembe helyezési jegyzőkönyv hiányzik



3. Utánpótlás-neveléssel kapcsolatos

• Bér: 

- ekho-s nyilatkozatok hiányoznak

- bérszámfejtés lapon hiányozik a  záradékolás    

- pénztári kifizetés esetén hiányzik az átvevő aláírása  

• Személyszállítás: 

- menetlevelek hiányoznak 

- az egységárak nem egyeztek a szerződött összegekkel 



• Bérlés:

- csarnok napló, jégpálya beosztás  v. edző napló hiányzik 

( edzőnek is igazolnia kell az edzéseket)

- szerződés nagyon sok esetben hiányzik



• Szállás, étkezés:
- edzőtábor esetén szakmai beszámoló nem lett csatolva
- igénybevevői névsor nem került becsatolásra
- számla bontása, részletezése hiányzik / egységár/fő/éj,

egységár/fő/étkezés/



• Felszerelés:

- felszerelés nyilvántartás hiányzott szinte minden esetben

- FONTOS, hogy csak a benchmark mértékéig számolhatóak el!!!

- benchmark: 2014/2015-tőt az árak BRUTTÓ-ban vannak megadva



• Táplálék kiegészítő vagy gyógyszervásárlás :

- csak sportorvos igazolásával ellátott és szakmailag indokolt tételek      
számolhatóak el

• Diagnosztikai felmérések esetén:

- csak teljesítmény-diagnosztikai mérésére, 

- Orvosi vizsgálat nem elszámolható!!!



• Verseny, mérkőzés nevezési költsége:
- a versenykiírás vagy meghívó hiányzik
/a hivatalos éves versenynaptári  bejegyzés is elfogadható/

- csapatnévsor nincs csatolva
• Rendezési költségek:

- verseny, mérkőzés sportesemény rendjének biztosítása
- bírók, játékvezetők felkészítésével,képzésével kapcsolatos ktg-ek
- meghívott csapatok szállás, étkezés költsége

• FONTOS, HOGY NE KEVERJÜK ÖSSZE AZ  ALJOGCÍMEKET!!!
pl: nevezési költség nem számolható el a rendezési költségeknél



• Előrehaladási jelentés:

- csak az adott negyedév adatai kerüljön a táblázatba

- jóváhagyott támogatás összege megegyezzen a határozatban  

szereplő összeggel

- TIG pontosan kerüljön kitöltésre, jogcímenként

- a közreműködői költséget és az 1 %-ot ne vonjuk össze

- összesen sorok legyenek kitöltve

Következő leadási határidő: 2015.01.08.



Jogcím

Igényelt 

támogatás

(Ft)

Jóváhagyot

t támogatás

(Ft)

Kiállított 

támogatási 

igazolás

(Ft)

2013. július 01-

szeptember 30. 

között 

pénzügyileg 

teljesített 

támogatás

(Ft)

2013. szeptember 

30-december 31. 

között 

pénzügyileg 

teljesített 

támogatás 

(Ft)

Ebből 

felhasznált

(Ft)

A felhasználás 

célja

Személyi jellegű 

ráfordítás

Tárgyi eszköz 

beruházás

Ebből 

utófinanszírozott

Ebből 

biztonságtechnikai

Utánpótlás-nevelés 

feladatainak ellátása

Képzéshez 

kapcsolódó

Közreműködői 

költség

Ellenőrzési feladatok 

ellátásával 

összefüggő költség 

(1%)

Összesen:

[1] Amennyiben releváns (abban az esetben, ha nem történt felhasználás nem szükséges kitölteni)
[2] A fent összeg feltüntetése tájékoztató jellegű, a Támogatott szervezet nem köteles elszámolni róla.



• Kontírszámok illetve a könyvelő aláírása hiányzik
• Szerződések nincsenek minden esetben becsatolva
• -FONTOS,  hogy a szerződés tartalmazza a /vállalkozói          

díjat,egységárat, stb./!!!

• Teljesítés igazolás
• -FONTOS, hogy mindkét fél írja alá az igazolást!!!
• Árfolyam igazolás
• Kiküldetési rendelvény
• Elkülönített bankszámlák kivonatait és az elkülönített pénztárnapló 

másolati csatolni kell minden időszakhoz



• Külföldi számlákhoz magyar nyelvű feljegyzést kell készíteni

• Jelentősen nem szabad túllépni a jogcímek jóváhagyott összegét, mert 
elutasításra kerülnek 



•Köszönöm a figyelmet!


