
A legutóbbi Szabályzathoz (2017.04.01.) képest a 2018.04.01-től hatályos Elszámolhatósági 

Szabályzatban összefoglalva a következő tartalmi módosítások történtek: 

 

 

Szabályzat módosítás oka és tartalma 

Módosítás oka Módosítás tartalma Módosítás helye 

A sportfejlesztési programban 
megfogalmazott célnak 
megfelelő, szabályszerű 
támogatás felhasználás 
biztosítása az elkülönített 
pénzforgalom ellenőrzésével. 

Az elszámolási dokumentáció részeként 
kötelezően be kell nyújtani a támogatás 
elkülönítésére szolgáló, az egyes jogcímekhez 
kapcsolódó bankszámlakivonatot és az 
elkülönített pénztár elszámolási időszakra 
vonatkozó pénztárjelentését. 

Szabályzat 2.2.3. pont 

Az elszámolási fegyelem 
biztosítása és a fel nem 
használt, illetve szabálytalanul 
felhasznált támogatás 
hatékonyabb visszafizettetése. 

Amennyiben a sportszervezet elszámolási 
és/vagy hiánypótlási kötelezettségének 
határidőre nem tesz eleget, illetve támogatás 
visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, 
részére új támogatási igazolás kiállítására 
irányuló kérelem nem nyújtható be a hiányosság 
pótlásáig. 

Szabályzat 2.2.6. pont 

Az egyéb formában, illetve 
többes jogviszony keretében 
történő bérelszámolás 
visszaszorítása. 

Az Elszámolhatósági korlátokban (I. függelék) az 
egyes pozíciókon meghatározott elszámolható 
havi juttatások összegének megemelése, melyek 
tartalmazzák a lehetséges utazási 
költségtérítések összegét is. 

Szabályzat 2.3. pont és Szabályzat 
2.4.2. pont, valamint I. függelék 

A fenntartási kötelezettség 
biztosítása a beruházás üzembe 
helyezésének ellenőrzésével  

Az üzembe helyezés /aktiválás tényét a 
támogatott szervezet az állományba vételt 
követően, a tárgyi eszköz karton benyújtásával 
köteles bizonyítani, legkésőbb a végelszámolás 
benyújtásával egy időben. 

Szabályzat 2.4.3. pont 

Beruházás megfelelő 
dokumentálása 

A kivitelezés megvalósítási fázisait (minimálisan 
beruházás előtti állapot, félkész vagy 
szerkezetkész állapot, elkészült állapot) 
fényképen is szükséges dokumentálni, és az 
elszámolás részeként benyújtani. 

Szabályzat 2.4.3. pont 

A bizonytalan forrásból történő 
beszerzések, illetve nem 
megfelelő műszaki állapotú 
eszközök kizárása a TAO 
rendszerből. 

Pályakarbantartó gépek, autóbusz/kisbusz 
esetén, amennyiben az eszközt hivatalos belföldi 
márkakereskedő forgalmazza, csak a 
márkakereskedőtől történő beszerzés 
számolható el.  

Szabályzat 2.4.3. pont 

Nem valós szállás-és étkezési 
költségek elszámolásának 
visszaszorítása 

 

Az edzőtáborok költségei csak abban az esetben 
számolhatóak el, ha azokat megkezdésük előtt az 
Elektronikus Kérelmi Rendszer Edzésterv 
menüpontjában rögzítik. 

A támogatásból megvalósult edzőtáborról 
készült szakmai beszámoló és fotódokumentáció 
az elszámolási dokumentáció részeként 
kötelezően benyújtandó. 

Szabályzat 2.4.4. pont 



 

Hatályba lépés:  

A szabályzat 2018. 04. 01. nappal lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszíti az ELN-15/2017 

(03.02.) számú határozatszámú MLSZ elnökségi határozattal kihirdetett szabályzat.  

 

TAO Ellenőrzési Osztály 

A személyszállítási költségek 
aktuális piaci árakhoz történő 
igazítása 

Személyszállítási költségek elszámolható 
mértékének megemelése, és az óradíj alapon 
megállapított szerződéses ár elszámolási 
lehetőségének biztosítása a km -, illetve 
átalánydíj alapú díjszabás mellett.  

I. Függelék 


