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MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG 

Jogszabályi változások 2021. január 1-től 

1. 

A Kormány 663/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható 

támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról 

A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról szóló 

39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.  § A  látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 

a  támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint a 2021. évben 

kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege – ide nem értve a  társasági adóról és 

az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 24/A. §-a szerinti kiegészítő 

sportfejlesztési támogatást – nem haladhatja meg a 100 000 000 000 forintot, amelyen belül 

a) az építési beruházások megvalósítására irányuló támogatások – ideértve a Korm. rendelet 

2.  § (1) bekezdés 9. pont c)–f) alpontjában foglalt célokra irányuló támogatásokat – együttes 

összege legfeljebb 35 388 311 000 forint lehet, 

b) az egyéb, alapvetően működési célt szolgáló támogatások – ideértve a Tao. tv. 22/C.  § 

(1a) bekezdése szerinti jogcímre, valamint a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3., 4. pontjában, 

9. pont a), b), g), h) alpontjában, 11., 12. és 13. pontjában foglalt célokra irányuló 

támogatásokat – együttes összege legfeljebb 64 611 689 000 forint lehet.” 

Fenti módosítás értelmében a Kormány csökkentette a 2021. évben kiállítható igazolások és 

támogatási igazolások összegét a korábbi 124,9 Mrd forintról, 100 Mrd forintra. Ez azt jelenti, hogy a 

látvány-csapatsportokat érintően, a 6 Szövetség számára megállapított maximális keretösszeg, a 

működési és beruházási költségeket illetően, összesen 100 Mrd Ft. 

Ennek a 100 Mrd forintnak az egyes Szövetségek közötti felosztásáról, a szövetségi Benchmark és 

értékelési elvek EMMI általi elfogadását követően kerül majd sor. A Magyar Röplabda Szövetség 

számára 2020. évre megállapított (működési és beruházási) összesen 8 Mrd forintos keretösszeg így 

2021-ben kevesebb lesz. Az MRSZ részére megállapított pontos összegről később tájékoztatjuk a 

Sportszervezeteket, az EMMI szövetségi tájékoztatását követően. 

„2. § Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A szakszövetség a miniszternél írásban, indokolással kezdeményezheti az  1.  § a) vagy b)  pontja 

szerinti támogatásnak a  működésével érintett látvány-csapatsportágra vonatkozóan megállapított 

összegének növelését az 1. § szerinti, növeléssel nem érintett másik támogatás összegének azonos 

mértékű csökkentésével egyidejűleg.” 

Fenti módosítás lehetőséget biztosít a Szakszövetség számára, hogy az EMMI-hez benyújtott kérelem 

esetén, a röplabda sportág részére megállapított működési és   beruházási keretösszegek közötti 

átcsoportosításra.  

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. (2) A 2. § 2021. január 1-jén lép hatályba. 
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2. 

A Kormány 664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő 

átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról 

1. § A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 

284/2020. (VI. 17.) Korm.  rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 25.  § (1) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki: 

„(1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 

a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alkalmazása során a társasági 

adóról és az osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C.  § 

(1a) bekezdésében meghatározott költségek a 2020–2021-es sportfejlesztési program legfeljebb két 

alkalommal történő módosításával elszámolhatóak, amely módosítás a Korm. rendeletben 

meghatározott jogcímek közötti módosításon felül történhet. 

(1a) A Korm. rendelet alkalmazása során a Tao tv. 22/C.  § (1a)  bekezdésében meghatározott 

költségek erejéig a  támogatott szervezet a  2020–2021-es támogatási időszakra vonatkozó 

sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal, legkésőbb 2021. június 30. napjáig 

kérelmezheti a  jóváhagyást végző szervezetnél a  sportfejlesztési program szerinti jóváhagyott 

támogatás összegének növelését, azzal, hogy a  módosítási kérelemről a jóváhagyást végző szervezet 

a sportági keretösszegre és az országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekre 

figyelemmel dönt. 

Az (1) bekezdés szerinti jogszabály módosítás a 2020/2021-es programok esetében, lehetővé teszi a 

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott SFP módosítási lehetőségeken felül, a 

sportfejlesztési program további, legfeljebb 2 alkalommal történő módosítását, a Tao törvényben 

meghatározott, – 22/C. § 1(a) bekezdésben - a vészhelyzettel továbbá a koronavírus elleni 

védekezéssel kapcsolatban felmerülő költségek elszámolhatóságának érdekében.  

A jogszabály által létrehozott új jogcím EKR-ben történő kezelhetőségének megoldásán a rendszer 

fejlesztője, a Flexinform dolgozik, az ezzel kapcsolatos technikai információkat a későbbiekben tesszük 

közzé. A 284/2020 (VI.17.) Korm. rendeletben feltüntetett módosítási lehetőség kizárólag a 

2020/2021-es alapidőszaki programot érinti, a már korábbi folyamatban lévő, hosszabbított 

programokra nem alkalmazható. 

A fenti jogszabály változás szerint a sportszervezet 2021. június 30-ig, egy alkalommal, módosítási 

kérelem benyújtásával, kérelmezheti a Szövetségnél a korábban jóváhagyott támogatás összegének 

növelését az új jogcímen felmerülő költségek elszámolására való hivatkozással. Vagyis azon túl, hogy 

kérelmező sportszervezet módosítással a 2020/2021-es sportfejlesztési programjában létrehozhat egy 

új jogcímet (ez a „Covid” jogcím), arra más jogcímekről átcsoportosíthat támogatást, illetve a 

módosításban „Covid” jogcímen jóváhagyott támogatást akár ezen módosításban, vagy egy 

következőben felemelheti a korábban jóváhagyott támogatás összegén túl. 

Felhívom azonban a sportszervezetek figyelmét, hogy az MRSZ, - tekintettel a röplabda sportág 

számára megállapított 2020. évi keretösszeg 2021-es csökkentésére – a jóváhagyott támogatás 

összegének emelésére irányuló kérelmeket nem támogatja, csak az új jogcím létrehozását és a 

támogatás más jóváhagyott jogcímekről való átcsoportosítást. 

Az új jogcím elszámolhatósága érdekében bankszámla nyitása kötelező, a korábbi szabályozásnak 

megfelelően. 
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2. § A Rendelet a következő 50/A. alcímmel egészül ki: „50/A. Átmeneti rendelkezések 92/A. § 

E rendeletnek a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról 

szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 664/2020. (XII. 24.) Korm. rendelettel 

(a továbbiakban: Módr.) megállapított 25.  § (1a) és (1b) bekezdését, valamint módosított 25.  § (1) 

bekezdését a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása 

során is alkalmazni kell.” 

Fenti módosítások kizárólag a 2020/2021-es alapidőszaki programokra vonatkoznak, a 

hosszabbítással folyamatban lévőkre nem. 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 

 

3. 

Emlékeztető: 

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról – 2020. november 27-i módosítása 

alapján 

(1) A Tao. törvény 22/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki: „(1a) Az (1) bekezdés szerinti 

támogatáson (juttatáson) túl az (1) bekezdés a), b), c) és d) pontja szerinti támogatott szervezetek 

részére az  adózó támogatást nyújthat a  veszélyhelyzettel, a  Kormány által elrendelt egészségügyi 

válsághelyzettel, továbbá a  koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint 

az  országos sportági szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő 

költségek – így különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt és annak szolgáltatásként 

történő megvásárlása, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, egészségügyi 

védőruházat, egészségügyi vizsgálat – támogatására.” 

(2) A Tao. törvény 22/C. §-a a következő (4d) bekezdéssel egészül ki: „(4d) Az  (1a)  bekezdés alapján 

meghatározott támogatási igazolások összértéke a  támogatott szervezetek sportfejlesztési 

programjában szereplő igazolt költségek, ráfordítások, kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet. 

Fenti módosítással került be a Tao törvénybe az, hogy a koronavírussal kapcsolatos költségek 

elszámolására lehetőség van a sportfejlesztési program keretein belül. A 284/2020 Korm. rendelet 

tavaly júniusi módosítása tette lehetővé, hogy a „veszélyhelyzettel, a  Kormány által elrendelt 

egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben 

felmerülő költségek – így különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, PCR koronavírus teszt, 

kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, folyadék, egészségügyi védőruházat költsége a sportfejlesztési 

program módosítása nélkül elszámolható, amennyiben az ezekre az eszközökre és szolgáltatásokra 

való igényt a sportszervezet 2020. december 31-ig bejelentette. 

2021. január 1-től, az ilyen jellegű költségeket Sportszervezeteknek nem kell bejelentenie a 

Szövetség felé, hanem a 2020/2021-es sportfejlesztési program módosításával tudják azokat 

elszámolni.  

Tájékoztatom a Sportszervezeteket, hogy a 2019/2020-as hosszabbított időszakban, a 

veszélyhelyzettel és a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos, 2020. december 31-ig bejelentett 

költségeik elszámolására lehetőségük van, a 2020/2021-es sportfejlesztési programban is, a törvény 

által biztosított új („Covid”) jogcímen. Ezen a jogcímen 100%-os támogatottságú a költségek 

elszámolhatósága, szemben a 2019/2020-as sportfejlesztési programban, tekintettel arra, hogy ott 

azzal a támogatási aránnyal kell elszámolni, amelyik jogcímre utólag be tudták tervezni azt. 



4 
 

Az új, „Covid” jogcím 100%-os támogatottsága, minden sportszervezetre vonatkozóan – a hivatásos 

sportszervezetekre is - érvényes. 

A 2020/2021-es sportfejlesztési programokban, mindenképpen létre kell hoznia Sportszervezetnek 

az új, „Covid” jogcímet, amennyiben ilyen jellegű költségeket kíván elszámolni, mert a jogszabály 

2020/2021-es sportfejlesztési programokban már más jogcímen nem engedi azok elszámolását. 

 

4. 

A Kormány 723/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete a látvány-csapatsport támogatását biztosító 

támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, 

valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról 

A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § 

(10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, 

a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 

107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (6a) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

„(6a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. 

és 13. pontjában, valamint a  Tao. tv. 22/C.  § (1a) bekezdésében meghatározott támogatási 

jogcímeken a  támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott 

támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot – ellenőrzési feladatok 

ellátásával összefüggő költségként – a  látvány-csapatsport, valamint az állami sportcélú 

támogatás ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátására a (6b) bekezdésben meghatározottak 

szerint befizessen.” 

A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása előírja, hogy az új jogcímre - a vészhelyzettel továbbá 

a koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatban felmerülő költségek támogatására - nyújtott 

támogatás után is meg kell fizetni az 1%-os igazgatási szolgáltatási díjat, ahogyan a többi jogcím után 

a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 

1. § Az R. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 

„(2a) A  támogatott szervezet a  sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal 

kérelmezheti a  jóváhagyást végző szervezetnél a  támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 

programban meghatározott támogatási jogcímek és a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcím 

közötti módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat – a (2b) bekezdésben meghatározott 

kivétellel – a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére. E bekezdésben 

foglaltak alapján engedélyezhető a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő, 

a  Tao. tv. 22/C.  § (1a) bekezdése szerinti jogcím támogatására irányuló módosítási kérelem 

jóváhagyása. 

(2b) A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal 

kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a Tao. tv. 22/C.  § (1a) bekezdése szerinti jogcímen 

jóváhagyott támogatás összegének növelését.” 

A módosítás alapján, a sportszervezetnek lehetősége van 2019/2020 hosszabbított időszaki 

sportfejlesztési programok esetén - a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben meghatározott SFP 



5 
 

módosítási lehetőségeken felül - a sportfejlesztési program további, 1 alkalommal történő 

módosítására, amelyben a sportszervezet a „Covid” jogcímet (amennyiben az EKR felület azt kezelni 

tudja majd) felveheti a korábban már jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő jogcímek 

mellé, és a korábbi jogcímeken jóváhagyott támogatást vagy annak egy részét átcsoportosíthatja arra. 

(Egyéb, a jóváhagyott sportfejlesztési programban nem szereplő jogcím módosítással történő 

felvételére továbbra sincs lehetőség.) Az MRSZ a 2019/2020-as sportfejlesztési programok esetén, 

nem támogatja az új („Covid”) jogcím létrehozására irányuló módosítási kérelmeket. A 2020. december 

31-ig beérkezett és jóváhagyott a védekezéssel kapcsolatos kérelmek elszámolhatók a 2019/2020 

hosszabbított időszakban az előzőekben meghatározottak szerint, illetve a 2020/2021-es 

alapidőszakban az új jogcímen 100%-os intenzitással. 

A sportszervezet – az Korm. rendeletben meghatározott SFP módosítási lehetőségeken felül - további 

egy alkalommal kérelmezheti a „Covid” jogcímen jóváhagyott támogatási összeg növelését, abban 

az esetben is, ha ez a sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelését 

eredményezi, viszont az MRSZ a növelésre irányuló kérelmeket a szűkös sportági keretösszegre való 

tekintettel nem támogatja. 

2. § (1) Az R. 11. § (1d) és (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

„(1d) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az  érintett szervezetre irányadó bármely jogcímen 

felhasználható. A kiegészítő sportfejlesztési támogatással annak végső felhasználója – 

az  (1e)  bekezdésben foglalt kivétellel – az e rendeletben foglaltak szerint, a sportpolitikáért felelős 

miniszter által az általa vezetett minisztérium honlapján közzétett összesítő táblázatok 

alkalmazásával számol el az illetékes ellenőrző szervezet felé. 

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

jogosult – de nem támogatott – szervezet, a végső felhasználó a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatással a pénzügyi teljesülést követő év december 31. napjáig az állami sport célú támogatások 

felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint számol el 

a sportpolitikáért felelős miniszter felé.” 

A módosítás szerint a kiegészítő sportfejlesztési támogatás bármely az érintett sportszervezetre 

irányadó jogcímen felhasználható, illetve a minisztérium honlapján közzétett összesítő táblázat 

kitöltésével kell elszámolni vele. Az elszámoláshoz szükséges, új összesítő táblázatok Excel 

formátumban elérhetőek a következő linken: 

 https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=9 

A sportfejlesztési programhoz tartozó kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználható bármely 

jogcímen önerőként, valamint a kiegészítő támogatáshoz tartozó sportfejlesztési programmal azonos 

felhasználási időszakra eső hosszabbított sportfejlesztési programok önerejeként is. 

A honlap, ahol a melléklet megtalálható a következő: https://kormany.hu/dokumentumtar/107-2011-

vi-30-korm-rendelet-mellekletei 

Amennyiben a kiegészítő támogatás felhasználója, támogatás igénybevételére jogosult, de nem 

támogatott szervezet – vagyis más támogatott sportszervezettől kapott kiegészítő támogatás esetén 

– akkor a kiegészítő támogatás jogosultja a pénzügyi teljesülést követő év december 31-ig köteles 

elszámolni azzal a 474/2016. (XII.27.) Korm. rendelet szerint az EMMI felé. 

 

 

https://www.hunvolley.info/pr_adatbank/001/003/p_003.asp?p_csoport_kod=9
https://kormany.hu/dokumentumtar/107-2011-vi-30-korm-rendelet-mellekletei
https://kormany.hu/dokumentumtar/107-2011-vi-30-korm-rendelet-mellekletei
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(2) Az R. 11. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4a) Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban az egyes támogatási jogcímeken rendelkezésre álló 

támogatás teljes összege meghaladja a  20 millió forintot, a  támogatott szervezet az  elszámolás 

során a  100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok benyújtásától 

eltekinthet, ha a  (6)  bekezdés szerinti könyvvizsgáló általi hitelesítés a  könyvvizsgáló által 

hitelesítendő adatok körét tartalmazó, az  ellenőrző szervhez benyújtandó, a  sportpolitikáért felelős 

miniszter által az  általa vezetett minisztérium honlapján közzétett táblázat szerinti könyvvizsgálói 

összesített adatlapban szerepel.” 

A korábbi 2. számú könyvvizsgálói táblázat módosított változata a minisztérium honlapján érhető el, 

amelynek címe: – https://kormany.hu/dokumentumtar/107-2011-vi-30-korm-rendelet-mellekletei  

3.§ (1) Az R. 14. §-a a következő (6c) bekezdéssel egészül ki: 

„(6c) A támogatott szervezet a (4), (4a) vagy (4b) bekezdés szerinti kérelem benyújtásával egyidejűleg 

kérelmezheti a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának meghosszabbítását.” 

Az elszámolás benyújtásával egyidejűleg van mód a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 

felhasználásának meghosszabbítása iránti kérelem benyújtására is, az elszámolási útmutatóban 

feltüntetett „Összesítő táblázat a pénzügyileg teljesült kiegészítő sportfejlesztési támogatásról” 

megnevezésű dokumentumon keresztül, amely a 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 3. számú 

mellékletét képezi. 

4.§ Az R. 16. §-a a következő (33) és (34) bekezdéssel egészül ki: 

„(33) A támogatott szervezet valamennyi, a 2019–20-as támogatási időszakban folyamatban lévő 

sportfejlesztési program elszámolása során a Tao. tv. 22/C.  § (4c) bekezdésére tekintettel a 

sportfejlesztési program módosítása nélkül jogosult – kivéve az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás jogcímet érintően – a támogatási időszakban felmerült költségei vonatkozásban 

a lehívott, de fel nem használt támogatásnak a támogatáshoz tartozó jogcímen belüli saját forrásra 

történő felhasználására az ellenőrző szervezet által az elszámolási útmutatóban meghatározott 

szabályok szerint. 

A 2019/2020-as támogatási időszakban folyamatban lévő sportfejlesztési programok esetén a 

sportszervezet az SFP módosítása nélkül igénybe veheti az önerő nélküli elszámolás lehetőségét. 

Kivétel ez alól a tárgyi eszköz felújítás, beruházás (ingatlan) jogcím, amely esetben az önerő 

hozzáadása nélküli elszámolás lehetőségét, a Szövetség minden esetben külön elbírálás alapján 

engedélyezheti, az előzetes írásbeli módosítási igény benyújtása alapján. Pozitív elbírálás esetén a 

sportszervezetnek módosítania kell a sportfejlesztési programját a csökkentett tartalomnak 

megfelelően.  

A Korm. rendelet módosítása alapján, a szponzori típusú kiegészítő támogatással nem kell elszámolnia 

a sportszervezetnek. 

 

2020. január 15.      Magyar Röplabda Szövetség 

https://kormany.hu/dokumentumtar/107-2011-vi-30-korm-rendelet-mellekletei

