
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolásával kapcsolatos tudnivalók és 

követelmények 

 

 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatásra vonatkozólag is elszámolási kötelezettséget ír elő a 

jogszabály a 2019/2020-as időszaktól kezdődően.  
 

A kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója - az (1e) bekezdésben 

foglalt kivétellel - Rendeletben foglaltak szerint számol el az illetékes ellenőrző szervezet felé. 

(1e) *  Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója támogatás igénybevételére 

jogosult szervezet, de nem támogatott szervezet, akkor a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatással az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. 

(XII. 27.) Korm. rendelet szerint kell elszámolnia a végső felhasználónak az illetékes ellenőrző 

szervezet felé. 

 

- A kiegészítő támogatással először a 2019/2020-as támogatási időszakhoz kapcsolódó 

támogatások esetében szükséges elszámolni.  

- Kizárólag a támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő támogatással szükséges 

elszámolni. A szponzori szerződés keretében nyújtott összeg, a sportszervezetek vállalkozási 

bevételének számít, azért cserébe adóköteles ellenszolgáltatást nyújt. Így ezen összegek 

tekintetében az elszámolás nem értelmezhető, hiszen egy szolgáltatás nyújtásból származó 

üzleti alapon megvalósult bevételről van szó, és nem támogatásról.  

- A kiegészítő támogatás felhasználása a Rendeletben meghatározott jogcímekre 

értelmezhető, még akkor is, ha egyébként a kiegészítő támogatás jogosultjának a 

programjában nem került jóváhagyásra az adott jogcím.  

- Amennyiben a kiegészítő támogatás összeszámítódik az alaptámogatással a hivatásos 

sportszervezetek esetében, úgy az „belép” az alaptámogatás helyére, és minden szempontból 

úgy viselkedik. Tehát tartozik hozzá önerő, és a kiegészítő támogatást közvetlen 

támogatásra, közreműködői költségre és 1%-ra kell felosztani (ellenőrző szervnek fizetendő 

hatósági díj). Az 1%-ot a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az EMMI és az MRSZ 

részére kell befizetni. 

- A kiegészítő támogatás önerőként felhasználható a 2019/2020-as támogatási időszakban, 

valamint a korábbi időszakok meghosszabbított programjaira is.  

- Amennyiben önerőként kerül felhasználásra, a TAO elszámolással egyidejűleg szükséges 

nyilatkozni, hogy melyik jogcímre, mekkora összeg került a kiegészítő támogatásból 

önerőként elszámolásra. 

- Amennyiben nem önerőként, vagy amennyiben az előző program önerejeként kerül 

felhasználásra, akkor részletesen, tételesen szükséges elszámolni a kiegészítő támogatással, 

az elszámolási útmutatóban meghatározottak szerint.  

- A kiegészítő támogatás felhasználásának véghatárideje a sportfejlesztési program 

felhasználási véghatáridejével azonos. Amennyiben a sportfejlesztési program 

hosszabbításra kerül, akkor a hosszabbított időszak végéig használható fel a kiegészítő 

támogatás is. Amennyiben a program nem kerül meghosszabbításra, akkor csak az 

alapidőszak végéig használható fel a kiegészítő támogatás is. Tehát, a kiegészítő támogatást 

felhasználni, azzal elszámolni legkésőbb addig lehet, amíg a sportfejlesztési program 

folyamatban van. Amennyiben az SFP hosszabbításra kerül, a kiegészítő támogatás 

arányának felhasználása tetszőleges, nem kell az elszámolt támogatás arányával 

megegyeznie az alap- és a hosszabbított időszakban. 

- A fel nem használt-, illetve a nem szabályosan felhasznált kiegészítő támogatást az 

alaptámogatáshoz hasonlóan vissza kell fizetni.  

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100107.KOR#lbj111id283e


 

Gyakorlati útmutató: 

- amennyiben a Támogatott szervezet a sportfejlesztési program önerejeként kívánja a 

felhasználni a kiegészítő támogatást, akkor ezt a Kiegészítő támogatásról és az Önerőről 

szóló nyilatkozatban teheti meg; 

 

- amennyiben a Támogatott szervezet nem a sportfejlesztési program önerejeként használja 

fel a kiegészítő támogatást, akkor az elszámolási útmutató szabályai szerint kell 

elszámolnia a kiegészítő támogatást:  

• 1. sz. összesített elszámolási táblázatban külön oldalon kérjük ezeket a számlákat 

vezetni, 

• a számlák záradékolásában az SFP szám/kiegészítő támogatásra hivatkozzanak, 

• amennyiben pl. a 2018/19-es SFP hosszabbított időszaki elszámolásához használják 

fel önerőként a 2019/20-as SFP kiegészítő támogatását, akkor a szokásos záradékolás 

mellett szerepeljen még egy záradék, amiben a …./2019/ kiegészítő támogatásra 

hivatkoznak önerőként, feltüntetve annak forint összegét is. 

 

Az MRSZ az EMMI által a tárgyban kiadott eltérő tartalmú tájékoztatás, iránymutatás esetén 

jelen Tájékoztató módosításának jogát fenntartja. 

 

 


