
Sportfejlesztési programok módosítása és hosszabbítása 

  

 

Sportfejlesztési program módosítása 

 

A sportfejlesztési program módosítási kérelmének benyújtása az elektronikus rendszeren 

keresztül történik. 

A sportfejlesztési program módosítása kapcsán az „MRSZ értékelési elvei és benchmarkja” 

dokumentumban foglaltak az irányadók.  
 

Ha a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása során:  

a) olyan tény vagy körülmény jut a támogatott szervezet tudomására, vagy a támogatott 

szervezet önhibáján kívül olyan tényt vagy körülményt idéz elő, ami az eredetileg jóváhagyott 

sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve meghiúsítja, vagy  
 

b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési 

program terhére történő megvalósítására biztosított támogatás nem elegendő,  

a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstől számított 8 napon belül 

írásban bejelenteni a jóváhagyást végző szervezetnek, és az igénybe nem vett támogatásról 

írásban lemondani, azt az állam részére befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részének 

felhasználásáról e rendelet szerint elszámolni.  

 

A módosítás engedélyezésére az MRSZ által közzétett értékelési elvekről szóló 

dokumentumban meghatározott szabályokkal összhangban kerülhet sor. A módosítás nem 

irányulhat olyan tételre, amely a sportfejlesztési program elbírálása során elutasításra került, 

illetve olyan tétel értékének növelésére, melynek értéke a sportfejlesztési program elbírálása 

során csökkentésre került. 
 

A. Módosítás támogatási jogcímek között:  
 

A támogatási időszakon belül egy alkalommal kérhető, az okról történő tudomásszerzéstől 

számított 30 napon belül. A kérelem nem irányulhat a támogatási jogcím alapján nyújtott 

támogatás legnagyobb mértékének növelésére, és - a 107/2011. (VI.30.) Korm rendelet 10. §. 

(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás 

összegének növelésére, valamint nem irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó 

határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím támogatására.   

A jóváhagyást végző szervezet döntését 90 napon belül hozza meg. A döntés során 

hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség - a végzésben meghatározott határidő 

figyelembevételével.  

A kérelem elbírálásához a sportfejlesztési program elbírálásával egyező mellékletek csatolása 

szükséges.  

 

B. Módosítás támogatási jogcímen belül, aljogcímek között:  
 

A támogatási időszakon belül legfeljebb három alkalommal – legkésőbb május 31-i határidővel 

– kérhető, az okról történő tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A kérelem nem 

irányulhat a támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének és és - a 

107/2011. (VI.30.) Korm rendelet 10. §. (6) bekezdésben foglaltak kivételével - a 

sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére, valamint nem 

irányulhat a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő jogcím, aljogcím 

támogatására.   



A jóváhagyást végző szervezet döntését 90 belül hozza meg.  A kérelem elbírálásához a 

szakmai és költségterv módosítással érintett részét szükséges csatolni.  

 

Kérjük, hogy a sportfejlesztési programban közölt bármilyen (a sportszervezetre, vagy a 

programra vonatkozó) adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló 

változásról haladéktalanul értesítsék a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet.  

 

 

C. Módosítás aljogcímen belüli tételek között:  
 

a, A jóváhagyott sportfejlesztési program szerinti egyes aljogcímen belüli tételek módosítása 

(pl. tétel típus, darabszám, beárazott költség) – az aljogcímre jóváhagyott támogatás és saját 

forrás összegének változatlan hagyása esetén – a sportszervezet által az elszámolási útmutató 

részeként, változás bejelentéssel kezelendő.  

 

D. A meghosszabbított sportfejlesztési programok módosításának szabályai:  
 

A meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során a támogatási jogcímek 

közötti vagy támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a 

jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 2 alkalommal. A módosítási kérelemről való 

döntésre a módosítás szabályai az irányadók. Egyéb esetben (jogszabály szerinti értékhatárt el 

nem érő, vagy jogcímet nem érintő) módosítás a hosszabbított programok esetében nem 

engedélyezett.  

  

 

 

Sportfejlesztési programok hosszabbítása 
 

 

A sportfejlesztési program meghosszabbítási kérelmének benyújtása az elektronikus rendszeren 

keresztül történik, az elszámolás ellenőrző szervezet részére benyújtásával egyidejűleg (július 

1. - július 30.)  
 

Ha a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott 

támogatások összértéke meghaladja a támogatási időszak során ténylegesen felmerült 

költségekre, ráfordításokra jutó, azok arányában igénybe vehető támogatások együttes 

összegét, a fel nem használt támogatás rendelkezésre állását a támogatott szervezet 

bankszámlakivonat csatolásával köteles igazolni.  

Az igazolási kötelezettség nem vonatkozik a támogatás igénybevételére jogosult szervezetre, 

ha az az adott támogatási időszakban nem részesült támogatásban, vagy ha a részben lehívott 

támogatás teljes összegét felhasználta. Ezen támogatásra jogosult szervezetek, illetve 

támogatott szervezetek az igazolás benyújtása nélkül is kérelmezhetik a sportfejlesztési 

program meghosszabbítását.  

 

Ha a támogatott szervezet meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítására válik 

jogosulttá, a megvalósítás esetén az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás 

összegét, továbbá a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján lehívott támogatást 

a meghosszabbított sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.  
 

A sportfejlesztési program további, legfeljebb 1 támogatási időszakkal történő 

meghosszabbítása kérhető. 



 

A támogatott szervezet a sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

esetén a jóváhagyást végző szervezetnél az adott támogatási időszak vonatkozásában a 

tárgyévet követő év május 1. napjától kérelmezheti a sportfejlesztési program összesen 

legfeljebb 4 támogatási időszakkal történő meghosszabbítását.  

A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a program megvalósításának 

véghatáridejét, a támogatott szervezet köteles e módosított véghatáridőre a sportfejlesztési 

programot lezárni és az elszámolást az ellenőrző szervezet részére benyújtani.  
 

Ha a támogatott szervezet több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program 

megvalósítását végzi, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás teljes összegét 

– a jóváhagyást végző szervezet erre vonatkozó döntésének függvényében – a sportfejlesztési 

program időszakából a még hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját 

biztosító feladatokra felhasználhatja.  

A támogatott szervezet – a hosszabbítási kérelem előterjesztése helyett – bármikor befizetheti 

a támogatás összegét az állam javára.  
 


