
 

 

Monori Sportegyesület 
Kosárlabda Szakosztály 

TAO támogatás 
tájékoztató 
 

Tisztelt Leendő Támogatónk!  

A Monori Sport Egyesület kosárlabda szakosztálya azzal a reménnyel 
keresi fel Önöket, hogy magunkat, eredményeinket és terveinket 
bemutatva munkánkhoz partnerre találunk Önökben. Nagy 
megtiszteltetés lenne számunkra, ha érdemesnek tartanának minket, 
illetve az általunk végzett munkát arra, hogy bármilyen mértékű 
együttműködéssel részt tudnának venni céljaink megvalósításában. 
Ahhoz, hogy egy esetleges együttműködésről dönteni tudjanak, 
néhány pontban szeretnénk bemutatkozni! 

A kosárlabda játék egyedülállósága 

Egyedülállóan látványos, fordulatos, nagy tempójú csapatjáték, mely 
igazán intenzív sportélményt képes adni élőben bárkinek. 

A kosárlabda azon sportágak közé tartozik, mely a mérkőzés teljes ideje alatt 
képes izgalmat, meglepetést okozni és rendkívül élvezhető játékot mutatni 
percről percre. E sportág űzői már kisgyermek korban a magas fokú mozgás 
koordinációs képesség mellett, csapatban gondolkodni, küzdeni és rendkívül 
gyorsan helyzeteket felismerni. Ezen tulajdonságok az élet egyéb területein 
felnőtt korban is hasznosak bizonyulnak. 

Nagyon sok és kemény munka áll minden korosztály sportolója mögött. 
Játékos, edző és szülő közös munkája és áldozatvállalása kell ahhoz, hogy ezt 
a gyorsaságot, állóképességet, technikai tudást és komoly taktikai 
képességeket egyaránt igénylő sportot kisgyermek kortól egészen felnőtt korig 
űzni tudjanak versenyzőink. 



 

 

Kosárlabda szakosztály bemutatkozása 

Az idén 45 éves a MSE kosárlabda szakosztálya ma 150 fős tagsággal 
rendelkezik, ezzel Monor sportéletében az egyik legnagyobb 
utánpótlás bázissal és hagyománnyal rendelkező szakosztálya. 

Büszkék vagyunk arra, hogy sportolási lehetőséget biztosítunk a 
kisgyermek kortól az öregfiúk csapatig. 

A 2018. évtől az egyesület rendelkezésére álló új városi 
sportcsarnokban Monor város Önkormányzatának támogatásával 
illetve további 5 iskolai csarnokban az általános iskolákkal 
együttműködve szervezzük edzéseinket. 

• legfiatalabb játékosunk 8 éves a legidősebb játékosunk 63 éves 
• 2017/18 évi kosárlabda bajnokságban 10 utánpótlás csapattal indulunk, 

ebből országos versenyrendszerben 4 csaptunk szerepel, 
• a felnőtt férfi csapat NB-II.-ben szerepel, 
• a felnőtt női csapat és az öregfiúk csapat megyei bajnokságban indul, 

Nagy elégedettséggel tölt el bennünket, hogy minden csapatunk 
monori, vagy erős monori kötelékkel rendelkező játékosokból áll, így 
lokálpatriótaként tudunk csapataink eredményeinek örülni. 

• az NB-II. csapatunk az elmúlt években a közvetlen élmezőnyt követő 5-8. 
helyeken végzett 

• az elmúlt években a megyei női bajnokságban mind a felnőtt női 
csapatunk, mind az U18 lány csapat nyert bajnoki címet, illetve több 
esetben házi döntőt rendeztünk 

• a férfi öregfiúk csapat is több 
alkalommal megnyerte a megyei 
felnőtt férfi bajnokságot 

• egyre több utánpótlás csapatunk 
érett meg az országos verseny-
rendszerben történő indulásra, 
ahol egyáltalán nem alárendelt 
szerepet töltenek be a nagyhírű, 
kosárlabda fellegváraknak számító 
nagyvárosok csapatai ellen. 



 

 

Értékeink 

A felnőtt csapatok és az utánpótlás nevelés közötti meglévő szoros 
kapcsolatokat szakosztályunk legnagyobb erősségének tartjuk.  

A szakosztály elnökségének tagjai közül négyen is a Monor-Old öregfiúk csapat 
tagjai, melyek közül ketten jelenleg is aktív játékosok. A munkánkat egy 
rendkívül fiatal és lelkes edzői gárda segíti. Ezen fiatalok közül négyen is az 
NB-II. csapat aktív játékosai. Mindezek alapján az egyesületünkben 
kosárlabdázó gyermekek számára valós példaképként is szolgálnak. A 
szakosztályunk tevékenységét egyre növekvő szakmai elismertség övezi 
országos szakmai körökben, városi sportszakmai fórumokon egyaránt. 

A városi sport- és kulturális élethez több szálon kapcsolódunk (iskolai toborzás, 
táboroztatás, sportnap, sportágválasztó, Strázsa magazin stb.). 

Az eredményes sportolói és szellemi fejlődés mellett kiemelt figyelmet 
fordítunk a személyiségfejlesztés területeire, az egymás iránt érzett 
felelősségvállalás kialakítására, a csapatban való gondolkodásra. 



 

 

Céljaink, terveink 

• A kosárlabda sportágat választó gyermekek részére a sportolási 
lehetőség további biztosítása. 

• Játékosaink számára követhető, pozitív jövőkép biztosítása. 
• A lány utánpótlás játékosok számának a növelése, csapatok kialakítása, 

az eredményes kadett és junior csapat utánpótlás bázisának a kiépítése. 
• Évente legalább 20 gyermek bekapcsolása a szakosztály munkájába. 
• Az utánpótlásban dolgozó szakedzői létszámot 6-ról 8-ra emelni. 
• Monoron NB-I/B osztályú női csapat indítása 2 éven belül, továbbá férfi 

csapat indítása 5 éven belül. Mely csapatoknak legalább az 50%-át saját 
nevelésű játékosokból felépíteni. 

• Még többekkel megismertetni és megszerettetni a kosárlabdát Monoron, 
megtölteni az új csarnok lelátóit, 200 fős nézőközönség valamennyi 
hazai NB-II és NB-I/B osztályú mérkőzésen. 

• Monoron a közösségi összetartozást jelképezzék felnőtt csapataink. 
• Magas sportszakmai színvonalú, oktatási-nevelési rendszer kialakítása. 
• A kosárlabda egyre szélesebb körű és egyre intenzívebb népszerűsítése 

főleg az óvodások és kisiskolások körében.  
• Tervszerű tehetségkutatás és tehetséggondozás feltételeinek 

megteremtése. 
• Évről évre javítani sportolóink és edzőink munkájának feltételein. 

 



 

 

TAO a sportnak, avagy adóból 
támogatás 
A Magyar Parlament 2011-ben az úgynevezett látvány-csapatsportok esetében 
egy új támogatási formát hozott létre. Ez az öt csapatsport a futball, a 
kézilabda, a kosárlabda, a kosárlabda és a vízilabda (ezen sportágak 
foglalkoztatják a sportoló gyerekek 70%-át). 

A törvényhozók azzal a szándékkal alkották meg ezen támogatási formát, hogy 
a magyar utánpótlás edzési, felkészülési és versenyeztetési körülményein, 
lehetőségein javítson, illetve a gyerekekkel foglalkozó edzők, 
sportszakemberek munkája kellő elismerést kaphasson. 

A sporttámogatási rendszer lehetővé teszi, hogy a pozitív eredménnyel 
rendelkező hazai vállalkozások a társasági nyereségadójuk maximum 70%-át 
az általa megnevezett sportegyesület támogatásaként fizetheti meg. Ez 
hatalmas lehetőség és óriási segítség sportágunknak, és azon belül 
egyesületünknek is. Ezzel a lehetőséggel viszont csak akkor tudunk élni, ha 
eredményes cégeket sikerül meggyőznünk közösségünk és a kosárlabdasport 
hasznosságáról, értékeiről, és ezáltal egy támogatói együttműködés tud 
létrejönni közöttünk. 

A kosárlabda támogatásának lehetőségei 

Általános információk 

• A társasági adó alanyai (azon cégek, melyek pozitív adóalappal és 
adófizetési kötelezettséggel rendelkeznek) a kosárlabda támogatásért 
„cserébe” adókedvezményt vehetnek igénybe. 

• A támogató a Monori SE kosárlabda szakosztályának sportfejlesztési 
programját finanszírozza, melyet előzetesen a Magyar Kosárlabda 
Szövetség (MKOSZ) hagyott jóvá. 

• Támogatás ≠ szponzoráció => nincs ellenszolgáltatás! 
• A támogatás igazoláshoz kötött, melyet az MKOSZ állít ki. 

Finanszírozás I. módja 

Közvetlenül a támogatott részére nyújtható, a társasági adóból 
adókedvezményként igénybe vehető támogatás az 1996. évi LXXXI. 
törvény 22/C §, 24/A § és a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 
alapján. 

• A támogatás elszámolható az adózás előtti eredmény terhére. 
• A fizetendő adó 70%-ig vehető igénybe adókedvezmény, mely a 

kedvezmény juttatásának évétől számított hetedik adóévig továbbvihető. 
• Az adókedvezmény (a 70%-os korlátot figyelembe véve) más 

kedvezményekkel nem összevonható. 



 

 

• A támogató közvetlenül a kedvezményezettnek juttatja a támogatást. 
• A 2013-as évtől fizetendő egy ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatás 

is, melynek összege "direkt" támogatás esetén a támogatás adókulccsal 
(2017. január 1-től 9%) számított összegének 75%-a, NAV-on keresztüli 
támogatás esetén a nyújtott teljes támogatás 12,5%-a. 

• A kiegészítő támogatás összegével meg kell növelni az adózás előtti 
eredményt és adókedvezményt sem lehet rá érvényesíteni. 

• A támogatást a kiegészítő támogatással együtt legkésőbb az adóév 
végéig folyósítani kell, a folyósítással kapcsolatban a támogatónak 
bejelentési kötelezettsége van a NAV felé (8 nap). 

• A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden felelősség 
egyesületünket terheli => támogatói oldalról nincs kockázat! 

A támogatás folyamata 

• Támogatási megállapodás megkötése a Támogató és a Támogatott 
(Monor SE) között. 

• Támogatatási igazolás iránti kérelem > Támogatott feladata. 
• A támogatási összegek átutalása a támogatási igazolás szerint. 
• Támogatás tényének bejelentése az Adóhatóság felé a „SPORTBEJ” 

elnevezésű nyomtatványon. 

Finanszírozás II. módja 

A társasági adóelőleg, adófeltöltés, adófizetési kötelezettség terhére a 
NAV rendszeren keresztül nyújtható támogatás az 1996. évi LXXXI. 
törvény 22/C §, 24/A. § és a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 
alapján. 2015. január 1-től került bevezetésre. 

• A támogató a NAV felé benyújtott nyilatkozatával (RENDNY jelű 
nyomtatvány) az adóelőleg (legfeljebb 50%), az adóelőleg-kiegészítés, 
valamint az adó terhére adhat támogatást legfeljebb a fizetendő adója 
80%-ig. 

• A NAV teljesíti a támogatást a kedvezményezett felé. 
• A felajánlott összeg tartalmazza a 12,5%-os kiegészítő támogatást, 

valamint a kötelező 1%-os hatósági díjat is. 
• A támogató adójóváírásra jogosult az adóelőlegből, vagy az adóelőleg-

kiegészítésből felajánlott összegek esetén 7,5%-os mértékben, az éves 
adófizetési kötelezettség terhére felajánlott összegek esetén 2,5%-os 
mértékben, melyet a következő évi adót csökkentve vehet igénybe. 

• A támogatónak nincs külön bejelentési kötelezettsége a NAV felé. 
• A támogatás felhasználásával kapcsolatos minden felelősség 

egyesületünket terheli => támogatói oldalról nincs kockázat! 

A támogatás folyamata 

• Támogatási megállapodás megkötése a Támogató és a Támogatott 
(Monor SE) között. 

• Támogatatási igazolás iránti kérelem > Támogatott feladata. 



 

 

• A RENDNY jelű nyomtatvány beadása a támogatási igazolás birtokában 
az Adóhatóság felé > Támogató feladata. 

• Az Adóhatóság teljesíti a támogatási összeg átutalását a 
kedvezményezett felé. 

A támogatások pénzügyi hatásai a támogatóra 

1. A nyújtott támogatás költségként elszámolható > alacsonyabb adóalap => 
kevesebb adófizetési kötelezettség VAGY adójóváírást kap a támogató. 
2. A támogatás adókedvezményként is érvényesíthető > következő év 
adóelőlege csökkenthető VAGY adójóváírást kap a támogató. 
 
A két lehetőség közül egy adóéven belül az adózó csak egyet választhat! 

A támogatás hatása a Monor SE Kosárlabda 
Szakosztályára 

Az egyesület működésével kapcsolatosan a 

• személyi jellegű ráfordítások 50%-a 
• a tárgyi eszköz beruházás (felszerelések, sportingatlan fejlesztés) 70%-a 
• az utánpótlás nevelés költségeinek 90%-a finanszírozható támogatásból. 

A támogatás hatásai 

• több, korszerű sportfelszerelés 
• fejlődő infrastruktúra 
• bővülő szakember állomány 
• szélesebb kosárlabda utánpótlás és társadalmi bázis 

Sporttámogatással kapcsolatos kérdéseivel keresse 
Mészáros Győzőt a szakosztály elnökét alábbi elérhetőségein 
 

Telefon 36 30 380 8596 
E-mail: monorise1901@gmail.com 
  meszaros.gyozo@t-email.hu 
 


