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Tisztelt Cégvezető! 
 
     Az utánpótlás kosárlabda amatőr sport, kereskedelmi értéke nem vetekszik az élsporttal, ráadásul 
a támogatások egyre csökkennek. Évről évre egyre többet hallani azokról a gondokról, hogy egyesüle-
teink anyagi nehézségei korlátozzák az utánpótlásképzés lehetőségeit. 
     Egyesületünk, a Kőbányai Diákok Sportegyesülete – közkedvelt nevén Kőbányai Darazsak - jelenleg 
több mint 300 gyerek sportolását biztosítja. Célunk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük 
meg számukra annak érdekében, hogy minél többen felnőtt élvonalbeli – válogatott - játékossá válja-
nak. Az ideálishoz közeli állapotok megteremtése sok nehézséggel jár.  
     Már harmadik éve működik a TAO, mely öt látványcsapat-sportág támogatását a társasági adókö-
telezettség legfeljebb 70%-áig biztosítja törvény alapján. A TAO-programban résztvevő társaságok a 

fizetendő adójukból támogathatnak látványsport utánpótlás egyesületeket úgy, hogy ezért az állam 
„adóprémiumban” részesíti őket. Az elszámolás és a pályázat rendkívül szigorú keretek között zaj-
lik és teljesen átlátható.  
     Szeretném a TAO-val kapcsolatos legalapvetőbb tudnivalókat bemutatni Önnek abban a remény-
ben, hogy egyesületünk támogatói körét bővíteni tudjuk az Ön által vezetett társasággal, így biztosít-
va az ifjú kosarasok kellő szakmai színvonalú képzését. 

 
 

CSÖKKENTSE ADÓALAPJÁT ÉS FIZETENDŐ ADÓJÁT A 
KŐBÁNYAI ZSÍROS TIBOR KOSÁRLABDA AKADÉMIA (KDSE) 

UTÁNPÓTLÁS SPORTEGYESÜLET TÁMOGATÁSÁVAL! 
 
 
     Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 2014. június 27-i nap-
pal jóváhagyta a Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2014/2015 évre vonatkozó sportfejlesztési prog-
ramját.  
     A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011. júniusi módosítása le-
hetővé teszi öt látványcsapat-sportág támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70%-áig. 
Társaságiadó-kedvezményt kapnak azok a vállalkozások, amelyek élnek a támogatás lehetőségével. A 
vállalkozás, vagy a társaság leírhatja a támogatás összegét adóalapjából, majd a csökkentett adóalap-
ból még a támogatás mértékével egyező adókedvezményt is igénybe vehet.  
 
A támogatók köre lehet minden nyereséges, társasági adót fizető magyar vállalkozás. A támogatás 
visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, melynek összege a vállalkozói tevékenység érde-
kében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül, nem növeli meg a társasági adó alapját. 
     A támogatás után adókedvezmény vehető igénybe, mivel a felajánlott összeg mértékével csök-
kenthető a támogatást adó társaság adóalapja. Kétfajta adókedvezményt érvényesíthetnek a cégek: 
– a támogatás összegét elszámolhatják költségként (csökkentve így az adóalapot) 
– a csökkentett adóalap után kiszámított társasági adóból pedig levonható a támogatás teljes összege 

(1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 22/C §) 
 
     Összességében tehát ez egy reálhozammal járó befektetési forma, mögötte határozott társadalmi 
felelősségvállalással a sport közvetlen és közvetett értékeinek és céljainak elősegítése érdekében. A 
Támogató a támogatás összege után járó társaságiadó-kedvezményt legkorábban a december 20-ai 
kötelező feltöltésből levonhatja, majd a május 31-ei bevallásban érvényesítheti, feltéve, hogy a tá-
mogatást december 31-ig át is utalja. Az adókedvezmény csak a támogatás pénzügyi folyósítását kö-
vetően érvényesíthető: ha az érvényesíthető adókedvezmény mégsem biztosítana kellő fedezetet a 
tárgy évi társasági adófizetési kötelezettségre, az adókedvezményt három további adóévben lehet 
érvényesíteni.  
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Fontos, hogy a 2014/15-ös támogatási időszaktól kezdve a támogatóknak kiegészítő sportfejlesztési 
támogatást is szükséges utalniuk, ami a megtakarított adókedvezmény legalább 75 százalékát teszi ki.  
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás megfizetését követően is 2,5-4,75 százalékkal csökken a befi-
zetési kötelezettség. 
     A támogatás csak támogatási szerződés és támogatási igazolás birtokában utalható! Az átutalást 
követő 8 napon belül a NAV igazgatóságát értesíteni kell a pénzügyi teljesítés tényéről. 
 
Budapest, 2014. szeptember 1. 
 
Tisztelettel és köszönettel: 
 
 
 
 
 
 

          Hajdu Péter 
          KDSE elnök 

 
A 2013/2014-es bajnoki év eredményei 

 

 fiúk leányok 

 budapesti országos budapesti Országos 

junior  2. 13. - 9-12. 

kadett  3. - - 9-12. 

serdülő  9. - B4. - 

tini  nincs ilyen korosztály - 14. 

gyermek  2. OJ** 7. - 

kenguru  4. OJ** - - 

*OR: országos regionális bajnokság;  **OJ: országos döntőbe jutott 

Hazai és nemzetközi tornák  
U13 leány Sirius Kupa 3. 
U15 leány Húsvéti Kupa, Ostrava 5. 
U17 leány Húsvéti Kupa, Ostrava 4.; Llore de Mar 2.; Darázs Kupa 1.; Sirius Kupa 1. 
U19 leány csapat Llore de Mar 2. 
U12 fiú csapatunk 4 felkészülési tornán vett részt, két 1. (Budapest, Kecskemét) és két 2. hely 
(Szolnok, Székesfehérvár). 
U16 fiú csapat Lloret de Mar 2. 
U18 fiú csapat Lloret de Mar 1.; Húsvéti Kupa, Ostrava 3. 
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KDSE TAO TÁMOGATÁS 
(Összehasonlítás TAO támogatással és TAO támogatás nélkül) 

 

 

1. példa – 10%-os társasági adókulccsal számolva 
 

 Sportot nem támogató 
(e Ft) 

Sportot támogató 
(e Ft) 

Támogatás 0 500 

Tao. Alap 10 000 9 500 

Adómérték 10% 1 000 950 

Korlát 70% 700 665 

Érvényesíthető adókedvezmény 0 500 

Adófizetési kötelezettség 1 000 450 

Adózás utáni eredmény 9 000 9 050 

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 0 37,5 

Elérhető megtakarítás  0 12,5 

                  forrás: NAV 

2. példa – 19%-os társasági adókulccsal számolva 
 

 Sportot nem támogató 
(e Ft) 

Sportot támogató 
(e Ft) 

Támogatás 0 10 000 

Tao. Alap 600 000 590 000 

Adómérték 19% 69 000 67 100 

Korlát 70% 48 300 46 970 

Érvényesíthető adókedvezmény 0 10 000 

Adófizetési kötelezettség 69 000 57 100 

Adózás utáni eredmény 531 000 532 900 

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás 0 1 425 

Elérhető megtakarítás 0 475 

forrás: NAV 
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Egyesületünkről 
 
     A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által 1997-ben alapított egyesület 
azzal a céllal jött létre, hogy a kerület területén lakó és tanuló diákok részére kosárlabda 
sportágban rendszeres képzést biztosítson. Ennek érdekében naponta edzéseken és hétvé-
geken egy vagy két mérkőzésen vesznek részt gyerekeink. 
     A Kőbányai Darazsak filozófiája az, hogy senkit nem küldenek el, elsősorban a sportágat 
akarják megszerettetni a gyerekekkel és egészséges, a sportot szerető embereket akarnak 
nevelni. Ez egyébként az önkormányzat elvárása is az egyesülettel szemben. Nem elsőrendű 
cél – de természetesen fontos – az eredményes szereplés is, hiszen akár élversenyzők is ki-
nevelődhetnek az egyesületből. 
     A Darazsak vezetése különleges figyelmet szentel a hátrányos helyzetű gyerekeknek, akik-
kel Kőbányán sajnálatos módon nagy létszámban találkozhatunk. Helyzetük kezeléséhez fel-
használjuk a kerületi esélyegyenlőségi tervet és programot is. 
     Jelenleg több mint 212 igazolt és 150 előkészítős tagja van az egyesületnek. Bázisaink a 
Szent László Gimnázium és a Zrínyi Miklós Gimnázium, az előkészítő csoportok pedig több 
kerületi általános iskolában működnek együttműködési megállapodások alapján. 
     Folytattuk a tavaly beindított Kőbányai Kenguru Bajnokságot 18 csapat részvételével. Je-
lenleg a 2003-ban és utána született lányok és fiúk alkotta vegyes csapatok több mint 200 
fővel vesznek részt a mérkőzéseken. A kőbányai csapatokon kívül 13 kerületen kívüli csapat 
is szerepel a bajnokságunkban. Az itt felfedezett tehetségeket rendszeresen foglalkoztatjuk 
versenyző csapatainknál. Ezen kívül a kerületi iskolákban több foglalkozást szervezünk - álta-
lában a reggeli órákban - heti két vagy több alkalommal. A kerületben jelenleg hat oktatási 
intézményben dolgozunk együttműködési szerződés alapján: Kincskereső Óvoda; Kada Mi-
hály Általános Iskola; Harmat Általános Iskola; Szent László Általános Iskola; Keresztury Dezső 
Általános Iskola; Széchenyi István Általános Iskola. 
      A kerületi iskolai „Kenguru” bajnokságot is a Darazsak bonyolítja. Különleges figyelmet 
szentelünk a nagycsaládosoknak, részükre fizetési kedvezményeket biztosítunk az edzőtá-
borok, versenyekre való utazás alkalmával, valamint a tagsági díj fizetésénél. 
     Az alapok egyre szélesednek, és ma már nemcsak Budapesten, de országos szinten is 
meghatározó egyesület a Darazsak, hiszen az országos versenyeken már nagy hagyományok-
kal rendelkező klubokat is legyőztünk. 2001-ben a kadet, 2002-ben az ifi korosztály bejutott 
az ország legjobb nyolc csapata közé. Még ugyanebben az évben a gyermek csapat budapesti 
első és országos harmadik lett. 2003-ban lány gyermek csapatunk is bejutott az országos 
döntőben, majd 2004-ben a serdülő fiú csapat a klub addigi legnagyobb sikerét érte el: meg-
nyerte az országos bajnokságot. Azóta 2005-ben a kadet csapat ezüstérmes lett, majd 
2006-ban megvédte országos bajnoki címét. Az azóta eltelt időben a különböző korosztályú 
csapataink többször is az ország legjobbjai közé verekedték be magukat és ez a mai napig is 
így van. 
     Sportegyesületünk csatlakozott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
meghirdetett „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékeny-
ségeinek támogatása” c. pályázati felhíváshoz, melyen eredményesen vett részt és támoga-
tásban részesült.  
     A 2010/2011-es bajnoki évtől a pályázat segítségével elkezdődött egy olyan program, 
amely a kőbányai általános iskolák alsó tagozatainak felső részével (nevezetesen a harmadi-
kos, de jobbára a negyedikes) diákokkal ismerteti és szeretteti meg a sportágat. A program 
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keretében együttműködéseket kötöttünk és házi versenyek szervezését is elkezdtük ennek a 
korosztálynak. 
     A cél az, hogy az alapokat minél szélesebbre tárjuk, minél több gyerek tudjon megismer-
kedni ezzel a sportággal. 
 
     2013-ban a Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzattal együttműködve a helyi Kada 
Mihály Általános Iskola udvarán egy kosárlabda-pálya méretű tornaterem-beruházást kezd-
tünk el, mely egyszerre szolgálja a mindennapos iskolai testnevelés és a kosárlabda utánpót-
lás-nevelés céljait. 
      A 2010-2015 évek közötti program alapvetően azt célozza, hogy kilépve Kőbánya határa-
in, először a szomszédos, majd a távolabbi kerületek bevonásával Dél-és Kelet-Pesten egy 
erős, nagy létszámú bázisra épülő, meghatározó utánpótlás-nevelő egyesületté váljon a Kő-
bányai Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia. 
 

PROJEKTLEÍRÁS 
 

a Budapest X., Kada utca 27-29. szám alatti, 41671/1 hrsz.-ú ingatlanon építendő kosárlabda 
csarnokról 

 
A Kőbányai Diákok Sportegyesülete 2010-2015 közötti – a Magyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetsége által is elfogadott – sportfejlesztési programja a 2012. évre tartalmazza a Kada 
Mihály Általános Iskola területén tornacsarnok építését. 
     A beruházás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat támogatásával a társa-
sági adóról és az osztalékadóról szóló, a 2011. évi LXXXII. törvénnyel módosított 1996. évi 
LXXXI. tv. alapján az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Nemzetgazdásági Minisztérium és a 
Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jóváhagyásával - a támogató gazdasági társaság 
társasági adójának felhasználásával - elkezdhetjük. A beruházás tervezett összege bruttó 
520.000.000 Ft. 
     A projekt rendelkezik a érvényes építési engedélyezési tervvel, Budapest Főváros X. kerü-
let Kőbányai Önkormányzat 4/2012 (II.27.) sz. költségvetési rendeletében elkülönített és az 
egyesület részére biztosított 150.000.000 Ft önrésszel, valamint az ehhez kapcsolódó tulaj-
donosi hozzájárulással és az állam részére jelzálogjog-bejegyzési hozzájárulással megállapo-
dás keretében. 
     A beruházás elkészült, az átadás 2014. augusztus 29-én megtörtént.  
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Szerződés-minta 

  Ügyiratszám:              /2014. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI  MEGÁLLAPODÁS  

LÁ TVÁ NY-C SA PA TSPORT TÁMOGA TÁ SA CÉLJÁ BÓL  
 

amelyet egyrészről  Név: ………………………… (gazdasági társaság) 
 Székhely: ………………………… 

Cégjegyzékszám: ………………………… 
Adószám: ………………………… 

 Képviselő: …………………… 
Bankszámla szám: 
E-mail cím: …………………….  

 a továbbiakban: Támogató 
  
másrészről név: Kőbányai Diákok SE 

székhely: 1105 Budapest, Ihász u. 24. 
nyilvántartási szám: 7557 
képviselő: Hajdu Péter elnök 
bankszámla szám: 10700543-43769201-52100008 
a továbbiakban: Támogatott , együtt Felek 

 

 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. A megállapodás előzményei, célja: 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO tv.) rendelkezik a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, amely értelmében a Támogató a TAO-tv.-ben meg-
határozott mértékben csökkentheti társasági adóját. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását 
biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésé-
nek szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében a támo-
gatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett 
támogatással érintett sportfejlesztési programját annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyó 
szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa. 

Támogatott ezen kötelezettségének eleget tett és sportfejlesztési programját 0178/2013 nyilvántartási számon 
a jóváhagyó szervezet jóváhagyta.  

Mindezekre tekintettel a felek az alábbi Megállapodást kötik: 

2. A Megállapodás tárgya 

A megállapodás tárgya vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére sportfejlesztési prog-
ramjának végrehajtása érdekében. 

3. A támogatás összege 

A Támogató a TAO tv. értelmében ………………………… Ft, azaz ………………………… forint vissza nem térítendő támo-
gatást nyújt Támogatott részére.  
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4. A támogatással összefüggésben ellátott hatósági és szolgáltatási feladatok támogatása és a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás 

A támogató – a Korm. rendelet alapján – jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jó-
váhagyó szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a nyújtott támogatás - támogatási időszakonként 
számított - teljes összegének 1%-át a 10032000-00294762-00000000 számú célelszámolási keretszámlára befi-
zeti. A Támogató a befizetést a közlemény rovatban az alábbi információk feltüntetésével egyidejűleg teljesíti: 
1%, sportág, Támogatott megnevezése. 

Támogató tudomásul veszi, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltétele a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás megfizetése és bejelentése, az alábbi jogszabályok szerint: 2013. évi XXXVII. az adó- és egyéb köz-
terhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény (kihirdetve: 
2013. április 18.) valamint -  a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, fel-
használásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról szóló 134/2013. (V. 9.) 
Korm. rendelet (kihirdetve: 2013. május 9.) 

A Támogató tudomásul veszi, hogy a Támogató utófinaszírozott beruházás esetén a támogatási összeget a Ma-
gyar Kosárlabdázok Országos Szövetsége részére folyosítja, címzetten a Támogató részére az alábbi közlemény 
szöveggel. 

„Kőbányai Diákok Sportegyesülte, 0178/2013, utófinanszírozott beruházás” 

5. A folyósítás időtartama és módja 

Támogató a támogatást 2013. július 1. - 2014. június 30. közötti időtartamra biztosítja. A támogatást a Támoga-
tó a támogatási igazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2013. december 31-ig folyósít-
ja. 
A támogatást a Támogató a Támogatási igazolásban szereplő bontásban folyósítja a Támogatott részére az 
alábbiak szerint. 
 

Kedvezményezett és jogcím Bankszámla-szám Összeg 

Magyar Kosárlabdázók Orszá-

gos Szövetsége  

Tárgyi eszköz beruházás felada-

tok 

10300002-20316431-
49020102 

 Ft 

NSI – célelszámolási forint-

számla 

1% 

10032000-00294762-
00000000 

Ft 

ÖSSZESEN:   Ft 

 

6. A támogatás felhasználása 

A Támogatott a kapott támogatást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége sportági szakszövetség által 
0178/2013 számú határozat alapján a TAO tv. 22/C. § (1) bekezdésében meghatározott, Tárgyi eszköz beruhá-
zás jogcímen nyújtható támogatás részeként, a sportfejlesztési programjában rögzített célok elérése érdekében 
használhatja fel.  

Kapcsolattartás 
Támogató részéről: 
név: 
telefon: 
e-mail: 
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Támogatott részéről: 
név: Hajdu Péter 
telefon: 06-30-999-4965  
e-mail: hpeter1954@gmail.com 

7. Egyéb rendelkezések: 

A felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a Támogatott – vagy a látvány-csapatsport támogatással 
kapcsolatos támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem benyújtásával egyidejűleg a Támogató – igazo-
lást nyújt be arról, hogy a támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelemben szereplő Támogató – a kére-
lem időpontjában – köztartozásmentes adózónak minősül és ezt 30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja, 
vagy a Támogató szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.  
 

A támogatott kötelezi magát arra, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállítá-

sáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól 

szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően, a jóváhagyást végző szervezethez kérelmet 

nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt. Amennyiben a támogatási igazolás kiállítására nem kerül sor, vagy 
a támogatási igazolást a Támogatóhoz nem nyújtják be, a Támogató a támogatás folyósítására nem köteles.  
 
Amennyiben a Támogató a támogatási igazolást kézhez vette, de az összeget a 4. pontban meghatározott idő-
ben, de legalább a gazdasági év végéig nem folyósítja, erről a támogatási igazolást kiállító szervezetet, továbbá 
a Nemzeti Sport Intézetet haladéktalanul értesíti és a támogatási igazolást visszaküldi. 
 
A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a sportszakmai program lebonyolítá-
sában való közreműködésre, a program megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel 
arra, hogy a Támogatott kizárólag a jogszabályban kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres időközön-
ként beszámolni. 
 
A támogatás alapján végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a támogatott fele-
lős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli.  
 
A Támogató a támogatás pénzügyi folyósításért a támogatott részéről nem jogosult semmilyen ellenszolgálta-
tásra (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezményre. 
 
A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog 
szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a TAO tv. rendelkezései – az irányadók. 
 
A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben meg-
egyezőt, jóváhagyólag írták alá.  
 
A jelen megállapodás 3db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 1 db a 
Támogatónál, 2 db a Támogatottnál marad. 
 
Budapest, 2014. ……………...

 

 

 
 
 
Támogató        Támogatott 
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