
Támogatási Szabályzat 3. sz. melléklete 2.0

Közfeladatokat szolgáló támogatási célok (2.0)

(A Támogatás Szabályzat 23. pontja alapján hatályos 2019. március 5-étől)

Közhasznú tevékenységnek tekinthető, amit valamilyen jogszabály közfeladatként definiál. A
közfeladat  valamely  jogszabályban  meghatározott  állami  vagy  önkormányzati  feladat. A
közhasznú  szervezet  a  közfeladatokat  közvetlenül  vagy  közvetve  szolgálja.  Az  alapító
okiratokban  (Alapítvány  alapító  okirata,  MKKSZ alapszabálya)  megjelölt  célok  az  alábbi
jogszabályokban jelennek meg.

1.

Az   Alapítvány     alapító okiratában   szereplő kiemelten kezelt   közhasznú   támogatási célok:  

V. rész 1. pontja (váratlan élethelyzet segítése)
Az alapítvány  a  cél  szerinti  tevékenysége  keretében  nyújtott  pénzbeli  vagy nem pénzbeli
szolgáltatás útján segíti és támogatja: 

a) közszférában  dolgozó  munkavállalókat  olyan  váratlan  élethelyzetekben,  amelyek
időlegesen vagy véglegesen úgy változtatják meg életkörülményeiket, amelyek megoldására
önállóan nem, vagy csak igen nehezen képesek,

Ehhez kapcsolódó jogszabály: 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli
szociális ellátás nyújtható.

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Betegség  miatt  betegszabadságra,  táppénzre  kényszerülő  részére  a  jövedelem
kiesésének pótlására nyújtandó kereset kiegészítő juttatás.

2) Baleset  miatt  betegszabadságra,  táppénzre  kényszerülő  részére  a  jövedelem
kiesésének pótlására nyújtandó kereset kiegészítő juttatás.

3) Kórházi  kezelés  esetén  a  jövedelem  kiesésének  pótlására  nyújtandó  kereset
kiegészítő juttatás.

4) Közeli hozzátartozó bekövetkezett halála esetén nyújtandó temetési támogatás.

5) Születési támogatás.

6) Lakásfenntartással  kapcsolatos  váratlan  helyzetre  való  tekintettel  nyújtható
támogatás.

7) Gyermeknevelési támogatás.
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8) Tartozásrendezési támogatás.

9) Karácsonyi családtámogatás.

10) Pihenési-rekreációs támogatás

d) (támogatja) a közszférában dolgozó munkavállalókat érintő életmentő műtétet, illetőleg
az ezt követő rehabilitációt

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  : 1997. évi CLIV. tv. (az egészségügyről) 5. § (2) Mindenki
köteles  tiszteletben  tartani  mások  jogait  egészségük  fejlesztéséhez,  védelméhez,  a
betegségek megelőzéséhez, a gyógyuláshoz és az orvosi rehabilitációhoz. 6. § Minden
betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó
egészségkárosodás  megelőzését  biztosító  ellátáshoz,  valamint  fájdalmának
csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Életmentő műtét költségeihez való hozzájárulás

2) A gyógyulás és a rehabilitáció költségeihez való hozzájárulás

V. rész 2. pontja (sportolás), 
támogatható közszolgálat területén szervezett országos sportprogram

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  : 2004. évi I. tv. (sportról) 49. § A sport társadalmilag
hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: c) elősegíti az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Országos – közszolgálat területén szervezett – sportversenyen való részvétel 
támogatása

V. rész 3. pontja (egészséges életmód támogatása), 
alapítvány részt vehet az egészséges életmód népszerűsítésében és támogatásában

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  : 2004. évi I. tv. (sportról) 49. § A sport társadalmilag
hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: c) elősegíti az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Egyéni célú sporteszközök vásárlásának támogatása

2) Egyéni szabadidős sporttevékenység támogatása

3) Csoportos (alapszervezeti, családi) szabadidős sporttevékenység támogatása

4) Kirándulás támogatása
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V. rész 8. pontja
c) gyógykezelési költségekhez hozzájárulás,

Ehhez  kapcsolódó  j  ogszabály  :  1997.  évi  CLIV.  tv.  (az  egészségügyről)  3.  §  e)
egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési
engedély  birtokában  vagy  -  törvényben  meghatározott  esetben  -  az  egészségügyi
államigazgatási  szerv  által  történő  nyilvántartásba  vétel  alapján  végezhető
egészségügyi  tevékenységek  összessége,  amely  az  egyén  egészségének  megőrzése,
továbbá  a  megbetegedések  megelőzése,  korai  felismerése,  megállapítása,
gyógykezelése,

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1. Gyógyszertámogatás

2. Mozgásszervi panaszok kezelésének támogatása 

3. Fogászati kezelések

e) konferenciák részvételi támogatása

Ehhez  kapcsolódó  j  ogszabály  :  1997.  évi  CXL.  tv.  (közművelődésről)  76.  §  (3)  A
közművelődési  alapszolgáltatások:  c)  az  egész  életre  kiterjedő  tanulás  feltételeinek
biztosítása, 

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1. Konferencián való részvétel támogatása

f) pontja kulturális és sportrendezvény támogatása 

Ehhez  kapcsolódó  j  ogszabály  :  1997.  évi  CXL.  tv.  (közművelődésről)  76.  §  (3)  A
közművelődési  alapszolgáltatások:  a)  művelődő  közösségek  létrejöttének  elősegítése,
működésük  támogatása,  fejlődésük  segítése,  a  közművelődési  tevékenységek  és  a
művelődő  közösségek  számára  helyszín  biztosítása,  b)  a  közösségi  és  társadalmi
részvétel  fejlesztése,  d)  a  hagyományos  közösségi  kulturális  értékek  átörökítése
feltételeinek biztosítása

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Kulturális intézmény rendezvényén a részvétel támogatása 

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  : 2004. évi I. tv. (sportról) 49. § A sport társadalmilag
hasznos céljainak megvalósítása érdekében az állam: c) elősegíti az egészséges életmód
és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Tömegsport versenyen való részvétel támogatása
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2.

Az   MKKSZ     Alapszabályába  n kiemelten kezelt érdekképviseleti támogatási célok   

II. rész 7. pontja

f) az  MKKSZ  anyagi  lehetőségeit  és  a  tagság  rászorultságát  figyelembe  vevő
önsegélyező, szociális és szolgáltató tevékenység végzése;

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  :   1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról  25. § (1) A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli
szociális ellátás nyújtható.

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Betegség  miatt  betegszabadságra,  táppénzre  kényszerülő  részére  jövedelem
kiesésének pótlására nyújtandó kereset kiegészítő juttatás.

2) Baleset  miatt  betegszabadságra,  táppénzre  kényszerülő  részére  a  jövedelem
kiesésének pótlására nyújtandó kereset kiegészítő juttatás.

3) Kórházi  kezelés  esetén  a  jövedelem  kiesésének  pótlására  nyújtandó  kereset
kiegészítő juttatás.

4) Közeli hozzátartozó bekövetkezett halála esetén nyújtandó temetési támogatás.

5) Születési támogatás.

6) Lakásfenntartással  kapcsolatos  váratlan  helyzetre  való  tekintettel  nyújtható
támogatás.

7) Gyermeknevelési támogatás.

8) Tartozásrendezési támogatás.

9) Karácsonyi családtámogatás.

10) Pihenési-rekreációs támogatás

II. rész 8. pontja

c) az MKKSZ-be tömörült különböző rétegek, foglalkozási csoportok és szakmai 
területek sajátos érdekeinek összehangolására és képviseletére;

Ehhez kapcsolódó jogszabályok: 
- 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:548. § [Felelősség közigazgatási jogkörben okozott 
kárért] (1) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor lehet 
megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával 
okozták, és a kár rendes jogorvoslattal, továbbá közigazgatási perben nem volt 
elhárítható. (2) Közigazgatási jogkörben okozott kárért a közhatalmat gyakorló jogi 
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személy tartozik felelősséggel. Ha a közhatalmi jogkör gyakorlója nem jogi személy, a 
kárért az a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási szerv tartozik felelősséggel, 
amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik
- 2011. évi CXCIX. tv (Kttv.) 160. § (1) A kormánytisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy
az adott helyzetben általában elvárható, a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő
kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
-  2012.  év  I.  tv.  (Mt).  179.  § (1)  A  munkavállaló  a  munkaviszonyból  származó
kötelezettségének megszegésével okozott kárt köteles megtéríteni, ha nem úgy járt el,
ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
- 2016. évi. CL. tv. (Ákr.) 51. § [A határidő túllépése] Ha a hatóság a) határidőben nem
hoz függő hatályú döntést, b) az ügyintézési határidőt túllépi – és függő hatályú döntés
meghozatalának nem volt helye –, vagy c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás
eljárás  szabályait  indokolatlanul  mellőzi,  az  eljárás  lefolytatásáért  illetéknek  vagy
díjnak  megfelelő  összeget,  ennek  hiányában  tízezer  forintot  megfizet  a  kérelmező
ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.

1) Munkavállalói felelősségbiztosítás támogatása 

2) Határidő túllépés miatti összeg megfizetésének támogatása

II. rész 8. pontja

h) a tagság kulturális, egészségmegőrző, sport- és szabadidő eltöltésével kapcsolatos 
igényeinek támogatására;

Ehhez kapcsolódó j  ogszabály  : 
- 1997.  évi  CXL.  tv.  (közművelődésről)  76.  §  (3)  A  közművelődési
alapszolgáltatások:  a)  művelődő  közösségek  létrejöttének  elősegítése,  működésük
támogatása,  fejlődésük  segítése,  a  közművelődési  tevékenységek  és  a  művelődő
közösségek  számára  helyszín  biztosítása,  b)  a  közösségi  és  társadalmi  részvétel
fejlesztése,  d)  a  hagyományos  közösségi  kulturális  értékek  átörökítése  feltételeinek
biztosítása
- 1997. évi CLIV. tv. (az egészségügyről) 35. § (2) A népegészségügyi tevékenység
magában  foglalja,  e)  a  feladatok  megvalósítása  érdekében  egészségfejlesztési,
egészségvédelmi, betegségmegelőzési, gyógyító és orvosi rehabilitációs szolgáltatások
biztosítását,
- 2004.  évi  I.  tv.  (sportról)  49.  §  A  sport  társadalmilag  hasznos  céljainak
megvalósítása  érdekében  az  állam:  c)  elősegíti  az  egészséges  életmód  és  a
szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését,

Konkrét támogatási célok lehetnek:

1) Kulturális intézmény rendezvényén a részvétel támogatása 

2) Könyvvásárlás támogatása

3) Támogatás diagnosztikai ellenőrzéshez, az egészségmegelőzés költségeihez

4) Egyéni célú sporteszközök vásárlásának támogatása
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5) Egyéni szabadidős sporttevékenység támogatása

6) Csoportos (alapszervezeti, családi) szabadidős sporttevékenység támogatása

7) Tömegsport versenyen való részvétel támogatása

8) Kirándulás támogatása
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