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Az adókedvezmény igénybevételének folyamata 

a támogatók/ nagyvállalatok és a sportszervezetek oldaláról

a 

etek oldallááról

ÖN MÁR HALLOTT 
A TÁRSASÁGI ADÓ 
KEDVEZMÉNY ÚJ 

LEHETŐSÉGÉRŐL?

h h

VIGYÁZZ...
KÉSZ... START! 
Tájékozódjon elsőként 

az IIR rendezvényén 
a 2011. június 15-én 

hatályba lépő 
rendszerről!

  A sporttámogatás adókedvezmény 

rendszerének alapvető ismérvei

•  A kedvezmény érvényesítése – számviteli 
és adózási szempontok

•  A támogatás igénylése, lehívása és 
az elszámolás menete

  A sportági Szövetségek szakmai céljai, 
fejlesztési elképzelései 

  Marketing vagy támogatás? – 
Kerekasztal beszélgetés 
a sportszponzoráció jövőjéről

Vegye igénybe a látvány-csapatsportok 

támogatásával elérhető TAO kedvezményt, 

és csökkentse adóalapját!

Szakmai partnerünk:
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LEVEZETŐ ELNÖK: 

dr. Kovács Árpád, elnökségi tag, Magyar Labdarúgó Szövetség, 

az Állami Számvevőszék korábbi elnöke

09.00 – 09.15 

Regisztráció, megnyitó

Az adókedvezmény 
kormányzati koncepciója és törvényi háttere

09.15 – 09.45

A rendszer fő céljai a Kormány részéről, távlati célok 
•  Miért adókedvezmény és nem közvetlen támogatás?
•  Melyek azok a látvány-csapatsportok?
•  Miért csak ezek támogathatók?
•  Költségvetési korlátok és lehetőségek
•  Sportszakmai fejlődési irányok a támogatás eredményeként

A rendszer alapvető ismérvei

•  Kit támogat a konstrukció? 
•  Normatív alapú támogatás vagy pályázati 

rendszer?
•  Kik és mire nyújthatnak be támogatási 

kérelmet? Kik és mire nem?
•  A rendszer legfontosabb szereplői

•  A sport civil szervezeteinek szintje
•  Támogatók 
•  Ellenőrző hatóság

•  Támogatások továbbadhatósága (szövetségek szerepe 
az elosztásban)

•  Már hatályba lépett jogszabályok

Előadó:  dr. Fazekas Attila, főosztályvezető-helyettes, 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium, 

Sportért Felelős Államtitkárság

10.30 – 11.00 – Kávészünet

11.00 – 11.30

Brüsszeli tárgyalássorozat 

•  Miért és mibe van beleszólása az Európai Uniónak?
•  Mit kellett megváltoztatni az eredeti elképzelésekhez képest?
•  A tárgyalások állása, még nyitott kérdések
•  Várható hatályba lépés

Előadó:  Radnai Károly, adószakértő, 
OrienTax Tanácsadó Kft. 

Az adókedvezmény rendszerének 
működése a gyakorlatban

11.30 – 12.30

Az adókedvezmény 
igénybevételének folyamata I.
A támogatás igénybe vétele 
a sport civil szervezeteinek oldalán 

•  Hogyan igényelhető a támogatás?
•  Mit és kinek kell benyújtani az igényléskor?
•  Elbírálás menete, bírálati szempontok, kizáró tényezők
•  Elszámolható költségek pontos köre
•  Lehívás folyamata, határidők és az elszámolás menete
•  Finanszírozási kérdések
•  Év végi ellenőrzés, könyvvizsgálat

Előadó:  Radnai Károly, adószakértő, 
OrienTax Tanácsadó Kft.

12.30 – 13.30 Ebédszünet

13.30 – 14.30

Az adókedvezmény igénybevételének 
folyamata II.
A kedvezmény érvényesítése 
a támogatók részéről 

•  Ki adhat támogatást?
•  Mi védi a támogatót?

•  Milyen kockázatokat kell mérlegelni? 
•  Biztonsági pontok és a transzparens működés 

követelményei a rendszerben 
•  Hogyan választhatják ki a támogatni kívánt sportszervezetet?
•  Milyen szempontokat érdemes mérlegelni a folyamat során?
•  Hogyan érvényesíthető a támogatás – számviteli és adózási 

szempontok
•  Az adókedvezmény érvényesítésének korlátai
•  Előnyök számokban

Előadó:  Radnai Károly, adószakértő, 
OrienTax Tanácsadó Kft. 

14.30 – 15.00

A fejlesztésekhez szükséges fi nanszírozás 
megteremtése 

•  A támogató cégek felkutatása, lehetséges konstrukciók és 
partnerek

•  Megoldások elő- és utófi nanszírozásra
•  Támogatás megszerzése (kiválasztás, allokálás)
•  Utófi nanszírozás lehetőségei (banki konstrukciók)

Előadó:  Gajdics Attila, 
Concorde Pénzügyi Tanácsadó Kft.

15.00 – 15.30 – Kávészünet

15.30 – 16.30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: 
Igények és lehetőségek a rendszerben

•  Milyen összegek befogadására vannak felkészülve 
az érintett sportágak?

•  Mekkora lehet a rendszerbe kerülő támogatási összeg? 
•  Mi várható a profi  csapatok számára?
•  Létesítmény-fejlesztések kérdései (működés fi nanszírozása, 

tulajdoni viszonyok, felújítás vagy új létesítmény, 
párhuzamosságok kiszűrése)

Moderátor:

dr. Borbély Zoltán, Magyar Labdarúgó Szövetség 

Jogi- és Sajtóiroda vezetője

Beszélgető partnerek:

dr. Fazekas Attila, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Erőforrás 

Minisztérium, Sportért Felelős Államtitkárság

Nemcsik Balázs, főtitkár, Magyar Kézilabda Szövetség

id. Ocskay Gábor, Alba Volán SC, Jégkorong Szakosztály, elnök
Radnai Károly, adószakértő, OrienTax Tanácsadó Kft.

Gudra Tamás, gazdasági igazgató, Magyar Labdarúgó Szövetség

dr. Szabó Tamás, a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója

Az első nap zárása

A kormányzat 

közép- és hosszú 

távú 

sportfejlesztési 

elképzelései

nak?

Eredeti 

elképzelések és 

változások

A támogatás 

igénylése, lehívása 

és az elszámolás 

menete 

ek 

é

Számviteli 
és adózási 

szempontok 

enn

szülve

Mit jelenthet a 

támogatási rendszer 

a magyar sport 

számára?
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LEVEZETŐ ELNÖK: 
dr. Kovács Árpád, elnökségi tag, Magyar Labdarúgó Szövetség, 
az Állami Számvevőszék korábbi elnöke

09.00 – 09.30

Egy profi  klub menedzselése I. 
•  Milyen lehetőségeket nyithat meg 

a többletforráshoz való hozzájutás?
•  Profi tálhat-e a felnőtt csapat abból, 

ha az utánpótlás-nevelés kap támogatást? 
•  Mennyiben pénzkérdés az utánpótlás-nevelés? 

Mire érdemes és mire nem érdemes költeni?
•  Igények és lehetőségek egy profi  jégkorong klub működésében

Előadó:  id. Ocskay Gábor, Alba Volán SC, 
Jégkorong Szakosztály, elnök

09.30 – 10.00

Egy profi  klub menedzselése II.
•  Mire használható fel és mire nem 

az adókedvezmény?
•  Milyen lehetőségeket nyithat meg 

a többletforráshoz való hozzájutás?
•  Igények és lehetőségek egy profi  labdarúgó klub működésében

Előadó: Garancsi István, Videoton FC tulajdonos

10.00 – 10.30 

Támogatók preferenciái és elvárásai
•  Sport-marketing koncepció a vállalatnál
•  Hogyan viszonyul az eddigi koncepció az adókedvezményhez?
•  Milyen lehetőséget látnak benne támogatói oldalról?
•  Milyen preferenciái és szempontjai lehetnek a sportszervezet 

kiválasztásának?
•  Milyen elvárásai vannak a támogatott szervezet felé?
•  Melyek az elvárások a rendszer állami szereplői felé (ellenőrző 

hatóság)?

Előadó:  Tarsoly Csaba, Quaestor Csoport, a Győri ETO FC 
utánpótlás-nevelésének kiemelt támogatója

10.30 – 11.00 Kávészünet

Fejlesztési tervek, sportszakmai célok 
az 5 kiemelt látvány-csapatsportágban

11.00 – 11.30

Magyar Labdarúgó Szövetség 

Előadó: dr. Gudra Tamás, gazdasági igazgató

11.30 – 12.00

Magyar Kézilabda Szövetség

Előadó:  Nemcsik Balázs, főtitkár / Sinka László, elnök

12.00 – 13.00 Ebédszünet

13.00 – 13.30

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége  

Előadó:  dr. Sterbenz Tamás, főtitkár / 
Bodnár Péter, ügyvezető igazgató

13.30 – 14.00

Magyar Vízilabda Szövetség

14.00 – 14.30

Magyar Jégkorong Szövetség

Előadó:  Kovács Zoltán, főtitkár

14.30 – 15.00 Kávészünet

15.00 – 15.30

Önkormányzatok szerepe – 
létesítmény-fenntartás és utánpótlás-nevelés

•  Sportiskolák fejlesztése
•  Önkormányzati sportinfrastruktúra
•  Mihez adhat, és mihez nem adhat támogatást az 

önkormányzat (állami támogatási szabályok)
•  Regionális fejlesztési lehetőségek / kooperáció

Előadó:  Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város 

polgármestere

15.30 – 16.30

KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS: 
Marketing vagy támogatás? 

•  Milyen marketing lehetőségek rejlenek a sportban?
•  Valós veszély-e, hogy az adókedvezmény kiszoríthatja 

a reklámszponzorációt? 
•  Kombinálható-e a támogatás és a reklám?
•  Milyen lehetőséget látnak az új rendszerben a sportszergyártók? 

Keresletnövekedés vagy növekvő reklámfelület?
•  Fehéredni vagy szürkülni fog a sportgazdaság az új 

rendszer által? 

Moderátor:  dr. Borbély Zoltán, Magyar Labdarúgó 

Szövetség Jogi- és Sajtóiroda vezetője

Beszélgető partnerek:

Dénes Ferenc, sportközgazdász
Radnai Károly, adószakértő, OrienTax Tanácsadó Kft.

Tarsoly Csaba, Quaestor Csoport

16.00 A szakkonferencia zárása

RENDEZVÉNYÜNK SZÓLNI KÍVÁN:
Társasági adó kötelezettség alá eső hazai vállalatok:
•  Vezérigazgatóihoz, ügyvezetőihez, cégvezetőihez 
•  stratégiai vezetőkhöz és döntéshozókhoz, 
•  üzletfejlesztési vezetőkhöz
•  pénzügyi, gazdasági vezetőkhöz, 
•  adózási vezetőkhöz, adóigazgatókhoz
•  marketing és/vagy szponzoráció területen érintett vállalati szakemberekhez

Sportszervezetek (sportági szakszövetségek, bajnoki rendszerben elinduló 
egyesületek (amatőr és profi  klubok), utánpótlás-nevelést végző közhasznú 
alapítványok, sportiskolák) vezetőihez és illetékes szakembereihez

SAPA 

Fehérvár 

AV19

Videoton 
FC

A konferencia szakmai programjával 
kapcsolatban bővebb információ:

Radnai-Tóth Kata, projektvezető
Telefonszám: 06-1-459-7318
e-mail: kata.radnai-toth@iir-hungary.hu

Szponzoráció és kiállítás
Éljen a célzott marketingtevékenység lehetőségével, 
mutassa be termékeit és szolgáltatásait fórumunkon!

Laszlovszky István, Junior Sales Manager
Telefon: 06-1/459-7326
E-mail: istvan.laszlovszky@iir-hungary.hu
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Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Radnai-Tóth Kata 06-1/459-7318

Marketing: Szabó Petronella 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési, fizetési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tőlünk. Kér jük az 
összeget szíveskedjen a rendezvény előtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevő nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás 
csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk höz 3 munkanappal a rendezvény előtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete előtt 2 héten belül történik, kérjük 
azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevő min den felszólítási- és inkasszó díj 
meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 
20.000 Ft+áfa/jelentkező, a ren dezvényt megelőző 2 héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkező adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt 
megelőző 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevő részvételének módosítása 
meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad 
bővebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ______________________________________________________________

Osztály ______________________________________________________________

Végzettség ______________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________

Fax1 ______________________________________________________________

Mobiltelefon1 ______________________________________________________________

E-mail1 ______________________________________________________________

Aláírás2 ______________________________________________________________

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ______________________________________________________________

Osztály ______________________________________________________________

Adminisztratív kapcsolattartó

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ______________________________________________________________

Osztály ______________________________________________________________

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ______________________________________________________________

Osztály ______________________________________________________________

Aláírás2 ______________________________________________________________

2. RÉSZTVEVÔ:

Vezetéknév _______________________ Keresztnév _____________________

Beosztás ______________________________________________________________

Osztály ______________________________________________________________

Végzettség ______________________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________

Fax1 ______________________________________________________________

Mobiltelefon1 ______________________________________________________________

E-mail1 ______________________________________________________________

Aláírás2 ______________________________________________________________

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév ______________________________________________________________

Irányítószám __________    Helység ___________________________________________

Utca/Postafiók ______________________________________________________________

1   E-mail c ímének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

2. résztvevô 10%

3. résztvevô 20%

4 fôtôl kérje

egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334

Két fõ jelentkezése esetén a 2. személy 10%,
amennyiben három fõ regisztrál,
a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20%
kedvezményt kap.

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY

Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye

Részvételi díjak
2011. június 10-ig 2011. július 1-ig 2011. július 2-től 

Ár Megtakarítás Ár Megtakarítás Ár

  Látvány-csapatsportok támogatásának 
adókedvezménye (2011. július 12–13.) 199.000 Ft 50.000 Ft   239.000 Ft 10.000 Ft   249.000 Ft

  Központi közigazgatási intézmények és 
sportszervezetek dolgozói részére  99.000 Ft 50.000 Ft   109.000 Ft 40.000 Ft   149.000 Ft

  Helyi közigazgatási szervek dolgozói 
részére 79.000 Ft 20.000 Ft     89.000 Ft 10.000 Ft     99.000 Ft

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény 
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

SF1011

Az IIR Magyarország akkreditált felnõttképzési intézmény.

Felnõttképzési nyilvántartási szám: 00281-2008

Akkreditációs lajstromszám: AL-1813
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Látvány-csapatsportok 
támogatásának 
adókedvezménye
Az adókedvezmény igénybevételének folyamata 

a támogatók/ nagyvállalatok és a sportszervezetek oldaláról
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ÖN MÁR HALLOTT 
A TÁRSASÁGI ADÓ 
KEDVEZMÉNY ÚJ 

LEHETŐSÉGÉRŐL?

Sportszervezeteknek 
kedvezményes 

részvételi díj június 10-ig:

99.000 Ft + áfa
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