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SPORTTAL 
AZ EGÉSZSÉGÉRT
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Tisztelt leendő Partnerünk! 
 
Engedje meg, hogy felhívjuk a figyelmét egy különleges konstruk
ciójú együttműködés lehetőségére, amely során egy jó ügyet tá
mogatva úgy tudja segíteni célunkat, hogy cégének mindez nem 
okoz kiadást, hiszen minden a befizetendő adójának a terhére 
történik. Bemutatjuk a jogszabályi környezetet, prezentáljuk 
intézményünket, programjainkat, illetve tisztelettel meghívjuk 
együttműködő partnereink körébe!
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A JOGSZABÁLYI HÁTTÉR ISMERTETÉSE 

Magyarország 2011ben, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásával vezet

te be a népegészségügyi termékadót (NETA) a népegészségügyileg nem hasznos 

élelmisze rek fogyasztásának visszaszorítása és az egészséges táplálkozás előmozdí

tása, valamint a népegészségügyi célú programok finan szírozásának javítása érde

kében. A termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény (Neta tv.) legutolsó módosítása 

2018. január 1. napjával lépett hatályba.

Az érintett termékek köre a többi európai országhoz viszonyítva nálunk az egyik 

legszélesebb. Az előrecsomagolt cukrozott készítmények mellett az üdítők, a gyü

mölcsíz, az ízesített sör, az alkoholos frissítők, az energiaitalok, a sós snackek, vala

mint a levesporok, ételízesítők tartoznak az adóköteles termékek alá.

KIK AZ ADÓ ALANYAI?
Az adó alanya az adóköteles terméket belföldön első alkalommal értékesítő, illetve 

az adóköteles terméket beszerző személy, szervezet. 

HOGYAN CSÖKKENTHETŐ A FIZETENDŐ ADÓ?
Az adó alanya a fizetendő adóját csökkentheti az adó megállapítási időszakban 

egészségmegőrző programokkal kapcsolatban felmerült költségeivel, ráfordításaival. 

A csökkentés összege leg feljebb az egyébként fizetendő adó összegének 10 %áig 

terjedhet.

MIK TEKINTHETŐEK EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMNAK? 

Egészségmegőrző programnak tekintünk az egészséges életmódra, étkezésre, a 

sportolás ösztönzésére és annak elősegítésére irányu ló minden olyan tevékenységet, 

akciót, programot, amely bármely magánszemély számára elérhető. 

 

MILYEN KÖLTSÉGEK SZÁMOLHATÓAK EL? 

Azok a közvetlen és közvetett költségek vehetők figyelembe az adócsökkentés al

kalmazásakor, amelyek az egészségmegőrző programmal kapcsolatban merültek 

fel, ahhoz szorosan illeszked nek. Ilyen például egy adott sportrendezvény megszer
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vezésének összes kapcsolódó közvetlen költsége, azaz a program kommunikációs 

kampányának költségei, a sporteszköz vásárlás, a részvevő személyek részére nyúj

tott szolgáltatás, a helyezettek nyereményei, a rendezvény helyszínének bérleti díja, 

a vállalkozás mun kavállalóinak a programmal összefüggő arányos bérterhei is. Nem

csak az adóalany saját kezdeményezésű és önállóan megszervezett programja, ha

nem mindazon program/rendezvény – adóalanynál felmerülő – költsége után igény

be vehető az adócsökkentés, amit az adóalany megbízásából, az adóalany nevében 

eljárva harmadik fél szervez. 

MILYEN ELJÁRÁSI SZABÁLYT KELL BETARTANI?
A Neta tv. 8. § (2) bekezdése értelmében az adó alanya önadózással állapítja meg 

az adóját, így az adóalany dönt arról is, hogy a 2016. január 1játől hatályos kedvez

ménnyel élni kíváne vagy sem. Ha tehát az adóalany az általános forgalmi adóról 

szóló bevallását negyedévente teljesíti, az aktuális adómegállapítási időszakban 

felmerült, egészségmegőrző programokkal kapcsolatos költségeit, ráfordításait is 

a felmerülésük negyedévében kell bevallania az e célra rendszeresített elektronikus 

nyomtatványon (16NETA) és ugyanezen a nyomtatványon kell bevallani az ezen költsé

gekkel, ráfordításokkal csökkentett összegű (ténylegesen fizetendő) neta összegét is.

AZ ADÓCSÖKKENTÉS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSA 
A Neta tv. 3. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése szerint a neta adómegállapítási, 

bevallási és adófizetési kötelezettsége termékértékesítéshez kapcsolódik, függetle

nül attól, hogy az értékesítés a netaköteles termék első belföldi teljesítési helyű érté

kesítését vagy a beszerzett netaköteles termék felhasználásával belföldön előállított 

saját termék értékesítését takarja. Ebből következően a netát a számviteli törvény 81. 

§ (2) bekezdés e) pontja alapján egyéb ráfordítások között kell elszámolni. Az egész

ségmegőrző programokhoz kapcsolódó, a Neta tv. 8. § (4) bekezdése alapján igénybe 

vehető adókedvezmény egy számítási módszer, amelynek alapján a neta fizetendő 

összege állapítható meg (az adócsökkentés maximum az egyébként fizetendő adó 

10%áig terjedhet), 6 tehát az nem könyvelendő tétel. Az adókedvezmény a csökken

tett fizetési kötelezettségben jelenik meg, melyet az előbbiekben részletezett módon 

kell elszámolni. 
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Az adó önadózás útján való teljesítését, a kedvezmény igénybevételét a Nemzeti 

Adó és Vámhivatal adóellenőrzés keretében vizsgálhatja, ezért az adóalanynak a 

Neta tv. 9. § (1)(2) bekezdéseiben rögzített követelményeken túl olyan nyilvántartást 

érdemes vezetnie, amelyből az adómegállapítási időszakban egészségmegőrző 

programmal kapcsolatban felmerült költségei/ráfordításai egyértelműen beazono

síthatóak, összegszerűen meghatározhatóak és hitelesek (pl. számlával, szerződéssel 

tudja igazolni azokat).

NETA – AZ ADÓKÖTELES TERMÉKKÖRÖK

•	 Üdítőitalok és energiaitalok. Előbbiek közé a hozzáadott cukrot tartalmazó és 8 

gramm cukor/100 milliliter mennyiséget meghaladó termék tartoznak, kivéve a 

25 % gyümölcs, illetve zöldséghányadot tartalmazó sűrítmények, gyümölcsle

vek, nektárok, valamint a legalább 50%ban tejalapanyag felhasználásával ké

szült termékek.

•	 Energiaitalok

•	 Előrecsomagolt cukrozott készítmények

•	 Sós snackek

•	 Gyermektápszernek, kész levesnek vagy mártásnak nem minősülő ételízesítők – 

ha sótartalmuk meghaladja az 5 gramm só/100 gramm mennyiséget

•	 2015től az ízesített sörök is adókötelesek, ha a termék cukor, illetve édesí

tőszertartalma együttesen meghaladja az 5 gramm cukor, illetve ennek megfele

lő édesítőszer/100 milliliter mennyiséget

•	 Alkoholos frissítő

•	 Gyümülcsíz 

 

Az aktuális szabályozással kapcsolatos információkat, kérjük ellenőrize  
a NAV csatoráin!
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RÓLUNK 
 

Az utóbbi fél évtizedben lendületes fejlődés tapasztalható a csömöri sportéletben. 

A milliós nagyságrendű fejlesztések hátterében a Csömöri Sport Kft. igazgatója, 

Válé Flórián innovatív koncepciója és az anyagi feltételeket is biztosító Csömör 

Nagyközség Önkormányzata, valamint az állami támogatási rendszer áll.

A fejlesztések nyomán a Csömöri Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpont átlagon 

felüli palettával rendelkezik a sportolási lehetőségek tekintetében. 

SZABADTÉRI LEHETŐSÉGEK:

•     nagypályás labdarúgás

•     atlétika pálya (6 sávos szabványos salakos futópálya, távolugrógödör,   

súlylökőpálya)

•     teniszpálya

•     szabadtéri kondipark

•     szabadtéri pingpongasztal

•     terepbringa és terepfutópálya

•     szabadtéri többfunkciós kispálya (kispályás labdarúgás és kézilabda fel   

felfestésekkel, kosárlabdapalánkkal)
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KÜZDŐTÉR 

szabványos kézilabda, kispályás labdarúgás, futsal felfestésekkel, kosárlabda palánkkal, 

mely röplabda, asztalitenisz, RG, aerobic, judo, birkózó és táncversenyek megrendezésére 

egyaránt alkalmas.

RECREO ARÉNA
(REKREÁCIÓS EDZŐTEREM)

FEDETT, FŰTÖTT PÁLYÁK      
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KÜZDŐSPORT TEREM (50 nm2, tatami borítással) 

PÁLYÁINK  
SPORTVERSENYEK, 

RENDEZVÉNYEK 
MEGRENDEZÉSÉRE 

ALKALMASAK!

SPORTÁGAK 

•     atlétika 

•     kerékpár 

•     kézilabda

•     labdarúgás

•     kosárlabda

•     asztalitenisz

•     tenisz

•     ritmikus gimnasztika

•     karate

•     aikido

•     RecReo funkcionális edzés 
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KULTURÁLT,   __
INSPIRÁLÓ KÖRNYEZET 

Az elmúlt évek fejlesztései nyomán a sportcsarnok új nyílászárókat, homlokzati és 

födémszigetelést kapott, a biztonságtechnikai fejlesztések mellett sikerült felújítani 

az öltözőinket, az orvosi szobát, és a földszinti vizesblokkot is, kialakítottunk új 

edző, öltöző és tároló helyiségeket, felújítottuk a sportcsarnok küzdőterének és a 

szabadtéri kispályának a borítását, a küzdőtérre új világítás és új eredményjelző 

került. A további dinamikus fejlődés érdekében a középtávú fejlesztési tervek között 

szerepel egy tanuszoda építése, a szabadtéri kispálya és a teniszpálya befedése, a 

parkolóhelyek növelése illetve további energetikai beruházások. 

TESTEDZÉS NÉLKÜL NINCS EGÉSZSÉG

Túlzásnak tűnik a kijelentés, de sajnos igaz. Túlsúlyhoz, mozgásszervi betegségekhez, 

általános gyenge erőnléti állapothoz vezethet, ha valaki keveset mozog, ezért a 

sportolási lehetőségeken, versenyek szervezésén és táplálkozási tanácsadásokon 

túl információs, motivációs anyagok készítését is tervezzük a mozgás és az egészség 

kapcsolatának kiemelésére.

Célunk egyre több embert megmozgatni és bevonni sportköreinkbe, minél több 

érdeklődőhöz közelebb vinni a sportolás lehetőségét és előnyeit. Az egészséges 

élethez mindenkinek szüksége van mozgásra, aktív kikapcsolódásra, rekreációra, 

sikerélményre. 
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SPORTTAL AZ 
EGÉSZSÉGÉRT, AZ ÖNÖK 
TÁMOGATÁSÁVAL 

Kampányunk célja, hogy minél több gyermekhez, és felnőtthöz eljussanak a Csömöri 

Sportcsarnok és Szabadtéri Sportközpont által kínált  sportolási lehetőségek, 

programok. Próbaedzéssel, sportolást ösztönző versenyekkel felhívjuk a figyelmüket 

a sport, a testedzés egészségmegőrző hatására, saját képességeik megismerésében 

rejlő örömre, a rendszeres mozgás adta általános erőnléti állapot jótékony hatásaira.

•     próbaedzések – az első edzés ingyen van!

•     állapotfelmérés

•     helyes testedzés oktatása 

•     sportfelszerelések, sportszerek biztosítása kezdőcsomag  egyegy sportág 

eszközigényeinek biztosítása (labdák, mezek, kiegészítők, gyermekteniszütő)
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ÁLLANDÓ RENDEZVÉNYEINK:

•     tavaszi és őszi regionális atlétikaverseny

•     tavaszi és őszi egészség és sportnap

•     évzáró terepfutóverseny

•     Csömöri Bringafesztivál felnőtt és utánpótlás nemzetközi XCO és amatőr             

......kerékpárverseny

•     bajnoki mérkőzések heti rendszerességgel

•     amatőr teniszversenyek

•     amatőr labdarúgótornák

•     asztalitenisz, aerobic és táncversenyek

•     vállalati sportrendezvények

WWW.CSOMORSPORT.HU

Válé Flórián 

+36/30 922 14 22 

ugyvezeto@csomorsport.hu
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