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TÁJÉKOZTATÓ A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ
JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL
A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításai
Új eljárások:
1. A sportpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter véleményének
kikérésével javaslatot tesz a Kormány részére a látvány-csapatsportok támogatására
nyújtható támogatási keretösszegnek, valamint a látvány-csapatsportágak közötti
felosztása arányának megállapítására.
2. A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a törvényben meghatározott
jogkörében eljárva javaslatot tesz a sportpolitikáért felelős miniszternek a látványcsapatsport támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének (benchmarkrendszer) követelményeire.
Elszámolás ellenőrzésével kapcsolatos változások:
A Stv. látvány-csapatsport támogatási rendszerét érintő módosításával az elszámolás
ellenőrzésével kapcsolatos feladat- és hatáskörök megváltoznak:
A hivatásos sportszervezetek, valamint azon támogatott szervezetek esetében, ahol a
sportfejlesztési program értéke jelenértéken legalább 300 millió forint, az elszámolással
kapcsolatos eljárás változatlan.
a) A legalább 300 millió forint értékű elszámolások valamennyi sportszervezet
vonatkozásában közvetlenül az EMMI felé benyújtandók, a minisztérium végzi az
ellenőrzést és a lezárást. A minisztérium intézkedik a jelzálogjog bejegyeztetésére
vonatkozó kérelem benyújtásáról.
b) A 300 millió forint alatti hivatásos sportszervezetek elszámolásait a módosítás
értelmében a szakszövetséghez kell benyújtania a sportszervezetnek. A szakszövetség
összesítő elszámolást készít az ellenőrzés eredményéről a sportpolitikáért felelős
miniszter részére, az elszámolást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a
továbbiakban: EMMI) zárja le. A jelzálogjog bejegyzését a szakszövetség
kezdeményezi az EMMI-nél.
A 300 millió forint érték alatti sportfejlesztési programokkal rendelkező amatőr
sportszervezetek (ideértve a sportiskolákat is), valamint a látvány-csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítványok esetében a szakszövetség saját
hatáskörben dönt az elszámolás elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy
elutasításáról. Az ellenőrzés eredményéről 8 napon belül tájékoztatja az EMMI-t. A
szakszövetség intézkedik a jelzálogjog bejegyeztetésére vonatkozó kérelem
benyújtásáról.
Az a)-b) pont szerinti megosztásban történik a támogatás, illetve kamat befizetésre
történő kötelezésével, nemteljesítés esetén az adók módjára behajtandó köztartozás
behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása is.
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Módosultak a sportfejlesztési program jóváhagyására vonatkozó határidők:
A látvány-csapatsportban működő szakszövetség, mint jóváhagyást végző szervezet a kérelem
beérkezésétől számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló kormányrendelet) meghatározott
sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem
elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap.
Felfüggesztés intézménye:
A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet (a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként működő amatőr
sportszervezet – ideértve a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a
szakszövetség tagjaként működő sportiskolát is, hivatásos sportszervezetet, valamint a látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványt) sportfejlesztési programjának
jóváhagyására irányuló eljárását felfüggesztheti, 6 hónap időtartamra.
Adatkezelés
A látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a felhasználás ellenőrzése
érdekében a látvány-csapatsportban működő szakszövetség a sportfejlesztési program
elbírálása során kezeli a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a látványcsapatsport támogatással érintett természetes személy, törvényben felsorolt adatait.
- családi és utónév,
- születési hely és idő,
- nem,
- állampolgárság,
- lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím, telefonszám,
- sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése,
- versenyengedély száma,
- a sportszakember munkaviszonyára vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyára vonatkozó adatok,
9. - a sportszakember végzettségével, képesítésével kapcsolatos adatok,
10. - a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében
szükséges egyéb adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A látvány-csapatsportban működő szakszövetség a felsorolt adatokat a Tao. szerinti igazolás
vagy támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.
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Módosultak a hivatásos sportolókra vonatkozó rendelkezések:
A hivatásos sportoló a sportszervezettel kötött munkaszerződés vagy megbízási szerződés
alapján fejti ki sporttevékenységét, feltéve, hogy a megbízási díj a számvitelről szóló törvény
alapján bérköltségként kerül kifizetésre.
Hivatásos sportoló csak a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával létesíthet
sporttevékenységgel össze nem függő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt.
Sporttevékenység folytatására sportágában – ide nem értve a nemzeti válogatott keretben
megbízási szerződéssel történő szereplést – további munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem
létesíthet, más sportágban való sporttevékenységre vonatkozó további munkavégzésre irányuló
jogviszony létesítéséhez a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
Egyéb változások:
A nevezési jog átruházásával kapcsolatban módosult a Sport tv. 33. § (1) a) és d) pontja, az
alapítvánnyal bővült az alanyi kör.
A versenyrendszerben (bajnokságban) való indulás (nevezés) joga nem ruházható át, az erre
irányuló szerződés semmis. E rendelkezés alól kivételt képez, ha:
a) a sportegyesület vagy az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány
versenyrendszerben (bajnokságban) való részvétel céljából gazdasági társaságot
alapít (abban tagként részt vesz), és az indulási (nevezési) jogot erre a társaságra
ruházza át,
b) az indulási (nevezési) joggal rendelkező sportvállalkozásnak olyan sportegyesület
vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány is tagja, amely a
sportvállalkozásba tagként belépése és az indulás (nevezés) jogának
sportvállalkozásra történő átruházása előtt maga rendelkezett az azonos
versenyrendszer (bajnokság) azonos bajnoki osztályában az indulási (nevezési)
joggal, a sportvállalkozásnak lejárt köztartozása nincs, és a sportvállalkozás legfőbb
szerve határozatával az indulási (nevezési) jogot az indulás (nevezés) jogával
korábban rendelkező sportegyesület vagy utánpótlás-nevelés fejlesztését végző
alapítvány tagra a sportszövetség elnöksége előzetes jóváhagyásával átruházza.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításai
1. Az alábbi új fogalmak kerültek bevezetésre:
-

-

sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei: az üzembe helyezett sportcélú
ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei, ideértve különösen a
személyi jellegű ráfordításokat, az anyagköltségeket, a szerződéses
szolgáltatások, a távközlés, az energia és a karbantartás költségeit, a bérleti
díjakat, az adminisztrációval kapcsolatos költségeket, az olyan értékcsökkenési
és finanszírozási költségek kivételével, amelyeket a sportcélú ingatlanhoz
nyújtott beruházási támogatásból már fedeztek;
működési veszteség: a sportcélú ingatlannak a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
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-

szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszak alatt elért
– észszerű nyereséggel növelt – bevételei, csökkentve a sportcélú ingatlan
üzemeltetésének költségeivel, ha ezen számítás eredménye negatív;
észszerű nyereség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 142. pontja
szerinti nyereség;
kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan: az olyan sportcélú ingatlan,
amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása
marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre;

2. A 2019/2020-as támogatási időszaktól kezdődően, új támogatási jogcím a sportcélú
ingatlan üzemeltetésének költségeinek támogatása.
a) A támogatás igénybevételére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége (a
továbbiakban: szakszövetség) tagjaként működő amatőr sportszervezetek
(sportiskolák),
b) hivatásos sportszervezetek azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a
651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott
működési támogatásként nyújtható,
c) valamint a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványok jogosultak.
A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott,
adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú
ingatlan működési veszteségének 50 százalékát, de legfeljebb a Tao tv. 30/I. § (3) bekezdés
szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a támogatási időszakonként a 300 millió forintot.
A Tao tv. 22/C. § (4a) és (4b) bekezdései szerinti összeszámítási szabályok vonatkoznak erre
a támogatási jogcímre is. A jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a
támogatási szerződés alapján megfizetett kiegészítő sportfejlesztési támogatás, illetve a más
helyi, regionális, államháztartási vagy európai uniós forrásból származó állami támogatás és a
Tao támogatás az azonos elszámolható költségek tekintetében összeszámításra kerül.
Fentieken túl két feltételnek kell megfelelni az új jogcímet illetően, a támogatási igazolás
kiállításával kapcsolatban:
-

-

ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a támogatási igazolás
kiállítására jogosult szerv felé előzetesen benyújtja a tárgyi eszköz
beruházással, felújítással érintett ingatlan tulajdonosával (tulajdonosi
joggyakorlójával) vagy vagyonkezelőjével megkötött, az építési engedély
köteles, ingatlan hasznosításra vonatkozó megállapodást azzal, hogy állami
vagy helyi önkormányzati tulajdon esetén vagyonhasznosításra vonatkozó
megállapodás versenyeztetés mellőzésével is megköthető.
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan
üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és
vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi
költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
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A hivatásos sportszervezeteknél minden esetben, a többi sportszervezet vonatkozásában
amennyiben a támogatással érintett sportcélú ingatlan tekintetében nem teljesülnek a
korlátozott gazdasági célú létesítmény feltételei, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú
ingatlan feltételei, az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható.
3. Új feltételként bekerült a törvénybe a támogatási igazolás kiállításának feltételeként,
hogy a sportszervezet a korábban kapott látványcsapatsport támogatással megfelelő módon
elszámoljon.
4. A beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba vett
tárgyi eszköz elidegenítését, megterhelését érintő szabály nem vonatkozik a Tao tv. 22/C.
§ (6a) bekezdés szerinti esetre, amikor a 22/C. § (6) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti, építési
engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás állami vagy helyi önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanon valósul meg, és az üzembe helyezését követő 30 napon belül a
tulajdonos állam vagy helyi önkormányzat részére átadásra kerül.
5. A beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba vett
tárgyi eszköz – ide nem értve a 22/C. § (6a) bekezdés szerinti esetet – a jogszabály szerinti
kötelező fenntartási időszak vége, vagy a könyv szerinti érték leírása közül a később
bekövetkező időpontig nem idegeníthető el, nem terhelhető meg, kivéve annak
indoklásával és a jóváhagyást végző szervezet előzetes írásbeli hozzájárulásával. E
kötelezettség a jogszabály szerinti kötelező fenntartási időszak vége, vagy a könyv szerinti érték
leírása közül a később bekövetkező időpontig áll fenn.
6. A Tao tv. 30/I. § (1) bekezdése kiegészült a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltétellel, amely szerint kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan az olyan sportcélú
ingatlan, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális
hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításai
1. A sportfejlesztési program jóváhagyását érintő változások
A 2019/2020-as időszaktól kezdődően a látvány-csapatsport támogatási rendszerben felső
korlát bevezetésére került sor, amelynek értelmében a Kormány meghatározta a látványcsapatsportágak társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegét, a kiállítható
támogatási igazolások együttes összegét.
Az összeghatárok érvényesítése céljából szükséges jogszabály módosítások:
1) A jóváhagyást végző szervezet a jóváhagyás során a kiállított igazolásoknak és
támogatási igazolásoknak a Kormány által meghatározott összegének a sportági
keretösszegére (a továbbiakban: sportági keretösszeg) is figyelemmel dönt a
sportfejlesztési program jóváhagyásáról. A szakszövetség meghatározza és érvényesíti
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a sportfejlesztési programok jóváhagyása során a sportági keretösszegre figyelemmel
szükséges értékelési elveket.
2) Amennyiben a jóváhagyást végző szervezet a benyújtott kérelem vizsgálatának
eredményeként megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem
felel meg minden feltételnek, vagy a sportfejlesztési program jóváhagyása a sportági
keretösszegre figyelemmel nem lehetséges, úgy a kérelmet elutasítja.
3) A benyújtott kérelem teljesítése a sportági keretösszegre figyelemmel megtagadható. A
jóváhagyást végző szervezet a kérelmet arányosan csökkentett összegekkel is
jóváhagyhatja, ha az a sportági keretösszegre figyelemmel az szükséges.
4) A sportfejlesztési program módosítása, meghosszabbítása iránti kérelemről a
jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre figyelemmel dönt.
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása:
1. Módosult a „képzéssel összefüggő feladatok” meghatározása a Rendeletben az uniós
versenyjogi szabályokkal való összhang megteremtését célozva az alábbiak szerint:
a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az
oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó
működési költsége (különösen az útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó
anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és berendezések
értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett
költségek (különösen az adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra
az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt vevők részt vesznek a képzésen,
e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó
szállásköltsége;
Új fogalmak:
- megváltozott munkaképességű munkavállaló
- hátrányos helyzetű munkavállaló
- kis- és középvállalkozás
- egy és ugyanazon vállalkozás
- támogatástartalom
- közvetítő
Új az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító közös rendelkezések valamint
az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító, egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó rendelkezések kerültek bevezetésre (15/D-15/E. §- ok).
Tárgyi eszköz beruházásokkal kapcsolatos módosítások:
1. Módosult a Rendelet 2. § (1) bekezdés 9. c) pontjában meghatározott tárgyi eszköz
beruházás, felújítás fogalmát tekintve.
Tárgyi eszköz beruházás, felújításnak minősül, a sportszervezetnek, a
szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak,
továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött
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együttműködési megállapodása alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben
foglalt feladatainak ellátását vagy az ilyen feladatok ellátásában az együttműködési
megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi
eszköz beruházást, felújítást vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi
eszköz beruházást, felújítást, ideértve az olyan állami, vagy helyi önkormányzati
tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást,
amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a jogszabály alapján
a magyar állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a
fejlesztést sportfejlesztési programja keretében megvalósító támogatott szervezet
a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől
számított 15 évig használatra jogosult.
2. Új fogalomként meghatározásra került a sportcélú ingatlan üzemeltetésével
kapcsolatos költségek támogatása, valamint az elszámolható költségek köre.
Sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása: az Stv.-ben foglaltak szerint
a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát
megelőzően készített, a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott
sportfejlesztési program megvalósítása érdekében a fejlesztési programhoz csatolt
költségtervnek megfeleltethető, a sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások
működési költségei, így különösen a személyi jellegű ráfordítások, az
anyagköltségek, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és a
karbantartás költségei, a bérleti díjak, az adminisztrációval kapcsolatos költségek
az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költségek kivételével, amelyeket a
sportcélú ingatlanhoz nyújtott beruházási támogatásból már fedeztek.
Benchmark-rendszer meghatározása:
A sportpolitikáért felelős miniszter, sportágak támogatási tételekkel kapcsolatos
minőségbiztosítási rendszerét– az adott sportági szakszövetség által tett javaslat alapján, a
jogszabályban meghatározott eljárás szerint – határozta meg. A benchmark-rendszer
előírásaitól fő szabály szerint nem lehet eltérni, kivéve amennyiben a sportpolitikáért felelős
miniszter a szakszövetség egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben
engedélyezi azt.
Közvetítő igénybevételével kapcsolatos előírások:
1. A közvetítő, olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a
tevékenysége pénzbeli ellenszolgáltatás vagy egyébként pénzben kifejezhető anyagi
előny megszerzése érdekében a látvány-csapatsport támogatásrendszerében a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet és a támogató közötti, a Tao. tv. szerinti támogatási
szándéknyilatkozat megkötésére irányul, vagy egyébként ilyen szándéknyilatkozat
megkötését segíti elő, vagy abban közreműködik.
2. A látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni,
közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet.
3. A látvány-csapatsport támogatás ellenőrzése során az ellenőrző szervezet vizsgálja,
hogy a támogatás nyújtása során látvány-csapatsport támogatásban közvetítői
eljárására, közvetítői tevékenység támogatására került-e sor.
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4. Az ellenőrző szervezet a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az
állami adóhatóságnál tételes adóellenőrzés lefolytatását, továbbá a támogatót
kizárja, illetve a támogatott szervezetet pedig – rosszhiszemű közreműködés
megállapítása esetén – kizárhatja a látvány-csapatsport támogatás rendszeréből.
Egyéb módosítás:
a) A sportfejlesztési program jóváhagyásához, a kérelemhez a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet részéről csatolni kell a 30 napnál nem régebbi kivonatot (a korábbi
terminológia szerinti, „30 napnál nem régebbi igazolás” helyett) a támogatás
igénybevételére jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet
nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási
címpéldányt.
b) Amennyiben a támogatott szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás,
végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás került
elrendelésre, a támogatott szervezet 8 napon belül köteles e tényről tájékoztatni az
ellenőrző szervezetet.
Új szabályok a támogatás növelésére:
A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal
kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott,
kizárólag a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését, feltéve,
hogy a támogatási összeg növekedése
a) a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt
szükséges, és a műszaki, szakmai tartalom változása a projekt eredményessége
szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez,
b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a
sportfejlesztési program jóváhagyásakor ismert piaci árak megnövekedése miatt
merült fel.
Ha a költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre
jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének
15%-át, akkor a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci
árnak és a fent meghatározott feltételeknek való megfelelését.
A jóváhagyást végző szervezet indokolt esetben elrendelheti igazságügyi szakértő bevonását.
Ha a költségnövekmény a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre
jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének
15%-át eléri vagy meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése
kötelező. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről a támogatott szervezet költségére a
jóváhagyást végző szervezet gondoskodik.

Elszámolással kapcsolatos jogszabályi módosítások:
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1. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében is számlaszintű az elszámolási kötelezettség
a 2019/2020-as időszaktól kezdődően, ugyanakkor a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
jellegéből fakadóan nem kezelhető teljes egészében az alaptámogatáshoz hasonlóan, ebből
következően a kiegészítő sportfejlesztési támogatáshoz nem kapcsolódik önerő.
Az elszámolási kötelezettség megjelenésével a rendelet-módosítás erre vonatkozó kifejezett
rendelkezése alapján kötelező minden évben, a támogatási időszakot lezáró 30 napon belül
elszámolás benyújtása a támogatási időszakot érintő felhasználás tekintetében.
Amennyiben felhasználás nem történt, legkésőbb az adott sportfejlesztési program utolsó
támogatási időszakát érintő elszámolási időszakban köteles a támogatott szervezet elszámolni
az összeggel.
A kiegészítő támogatás nem egyenrangú az alaptámogatással, így arra pl. a hosszabbítás
kapcsán nem vonatkoztathatók az alaptámogatás szabályai. Viszont sportfejlesztési
programhoz köthető, hiszen a támogatási igazoláson és az igazoláson is szerepel, hogy melyik
sportfejlesztési programhoz lett kiállítva. Így a kiegészítő támogatást felhasználni, azzal
elszámolni legkésőbb addig lehet, amíg a sportfejlesztési program folyamatban van.
Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső
felhasználója nem a támogatott szervezet.
A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések nem tiltják a kiegészítő sportfejlesztési
támogatás saját forrásként történő felhasználását.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatással való elszámolási kötelezettség vonatkozik mind a
támogatási szerződés, mind a szponzoráció keretében nyújtott összegekre is.
Amennyiben 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.
2. Meghosszabbított időszakban elszámolható számviteli bizonylatok köre
A támogatott szervezet az elszámolása során az adott támogatási időszak végéig szerződés
szerint teljesült, és az elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus 14-ig
pénzügyileg teljesült költségekről számol el.
A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az alap
időszakban pénzügyileg nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás
erejéig, a sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasznált, alap időszaki
számviteli bizonylatokkal is elszámolhat a meghosszabbított időszakban.
A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az
ingatlanfejlesztést érintő, utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a
meghosszabbított időszakban elszámolhat azon előző támogatási időszakokban kiállított
számviteli bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított időszakra
esik, amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott
szervezet rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére.
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A támogatott szervezet az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, amelyek az
e rendeletben meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok ellátásával
összefüggésben merültek fel és az adott elszámolási időszak végéig szerződés szerint és
pénzügyileg is teljesültek.
3. Kamatozó tartalék
Az ellenőrző szervezet az éves beszámoló kézhezvételétől számított 30 napon belül a
kamatozó tartalék felhasználásáról részletes, szöveges szakmai és számszaki pénzügyi
beszámoló benyújtását kérheti.
4. Hiánypótlási határidő elszámolásra
Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet
sor és a felhívásban meg kell jelölni az elszámolás, részelszámolás hiányosságát. A hiánypótlás
határideje az elszámolásra, részelszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem
számítandó be.
5. Továbbá módosultak a jelentéstételi, adatszolgáltatási kötelezettség és
utóellenőrzés bizonyos szabályai is, amelyek részletesen a törvényben megtalálhatók.

