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1. Regisztráció
1. Látogasson
el
a
http://mlszkerelem.webpont.com/kerelem/
weboldalra és válassza ki a „Regisztráció”
gombot!
2. Adja meg a regisztrációhoz használni kívánt e-mail címet!
Adja meg a regisztrációhoz használni kívánt felhasználónevet!
Adja meg a szervezet adószámát! (Az adószámot kötőjelek nélkül
adja meg, a rendszer automatikusan felismeri a számsort)
Válasszon ki egy jelszót, amit a bejelentkezéshez használni kíván!
3. A sikeres regisztrációt követően, az előzőekben megadott e-mail
címre
egy
megerősítő
e-mailt
fog
kapni
a
mlszkerelem@webpont.com címről, amely tartalmazza az Ön
felhasználónevét és jelszavát.

2. Kérelem kitöltése
1. A sikeres regisztrációt követően a következő oldalon a megadott
felhasználónévvel
és
jelszóval
beléphet
az
oldalra
a
„Bejelentkezés!” gombot használva.

Fontos! A kitöltés megkezdése előtt mindenképpen olvassa el
a mellékletekben található törvényt és rendeletet!

2. A sikeres belépést követően az alábbi menüpontok közül választhat:

a. Kitöltési útmutató: Segédlet a rendszer használatához
b. Adatlap választó: Kiválaszthatja, hogy 3 millió Ft feletti vagy
alatti támogatási igényt kíván bejelenteni.
c. Kérelem
kitöltése:
A
kérelem
on-line
kitöltésének
megkezdése
d. Mellékletek: Ezen a felületen töltheti fel a szükséges a
mellékleteket
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e. Kérelem beküldése: Az elkészült kérelem véglegesítése és
beküldése
f. Nyomtatás: A beküldött kérelmet ezen menüponton keresztül
tudja kinyomtatni
g. Bérkalkulátor: A felület segítségével meg tudja határozni az
egyes alkalmazástípusokhoz tartozó bruttó bérek után
fizetendő havi munkáltatói járulékot, a munkáltatót terhelő
teljes havi költséget, valamint a teljes havi költség 10%-át ill.
90%-át, amely az utánpótláshoz kötődő támogatás mértékét
mutatja.
3. A kérelem kitöltése során a következő jelölésekkel találkozhat:
1

Ha egy mező előtt ilyen felső indexű számot lát,
mutasson rá egérrel, hogy többet megtudjon az adott
mezőről.
Ha egy mező neve után ilyen ikont lát, mutasson rá
az egérrel, hogy többet megtudhasson a mezőbe írandó
adatokról!
A kérelem beküldésekor a rendszer leellenőrzi, hogy a mezőkbe helyes
információt írt-e, valamint hogy a kötelezően kitöltendő mezők
tartalmaznak-e adatot. A hibás, hiányosan kitöltött mezőket a rendszer
bekeretezi pirossal. Az egérrel a mező piros keretére mutatva,
megtudhatjuk, hogy az adott mező miért van hibásan kitöltve.
A rendszer az ellenőrzés során mindig ahhoz az oldalhoz ugrik, ahol
hibás adatot talált.
A feljebb található menü segítségével navigálhat a rendszerben.
A mellékletek a kérelem mellékletek nyilatkozatában feltüntetett részek
szerint csoportosítottak, több mellékletet is feltölthet egy adott
csoporthoz. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx, .xls, .xslx, .pdf
formátumokat tölthet fel.)
A rendszer a feltöltött mellékleteket kinyomtatni nem tudja! Ha mégis
szeretné kinyomtatni, a megnéz gombra kattintva megnyithatja azt a
megfelelő
szoftverrel
(Szövegszerkesztő,
stb..),
majd
onnan
kezdeményezheti a nyomtatást. ( Ctrl + P billentyűkombináció)
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Ajánlott böngészők: Mozilla
Chrome legfrissebb változatai.

Firefox,

Internet

Explorer,

Google

Amennyiben egy felhasználói névvel több számítógépről jelentkeznek
be, kérjük, ügyeljenek arra, hogyha mindegyik bejelentkezett
felhasználó ugyanazt az oldalon dolgozik, akkor az adott oldalon
utolsónak mentett állapot kerül mentésre, így felülírva a többi
bejelentkezett felhasználó által kitöltött adatokat!
A rendszer a kérelem beküldésénél ellenőrzi a kitöltés helyességét,
kérjük figyeljenek arra, hogy bizonyos táblázatoknál az is figyelmeztető
üzenetet produkálhat és meggátolhatja a kérelem beküldését, ha üres
sorok vagy kitöltetlen cellák találhatóak. Kérjük, hogy az üres sorokat
az "Utolsó sor törlése" gombbal töröljék!
Amennyiben nem történik billentyűzet leütés a rendszer 2 perc
elteltével automatikus mentést hajt végre, majd 15 perc múlva
automatikusan kilépteti a felhasználót. A billentyűzet használatával az
idő számlálása újraindul.

4. A kérelem kitöltését az „Adatlap választó” menüpontban történő
megfelelő adatlap kiválasztása után a „Kérelem kitöltése” gombra
kattintva elkezdheti!

vagy

3 millió Ft alatti támogatási igény bejelentése esetén az egyszerűbb, míg
a 3 millió Ft feletti támogatási igény bejelentése esetén az részletesebb
kérelem kitöltése kötelező! A rendszer automatikusan a megfelelő
kérelmet kínálja fel kitöltésre.
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Az adatlap választására a későbbiekben is lehetősége van, azonban a
változtatás után az addig beírt adatok törlődnek!
A kérelem kitöltése során a következő adatlapra való lapozáskor a
rendszer automatikusan elmenti az addigi munkát.

2.1

3 millió forint alatti kérelmek

1. A kérelmező adatai
Ügyiratszám: A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Érkezett: A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

A kérelmező szervezet teljes neve:
Adja meg a kérelmet benyújtó szervezet teljes nevét!

A kérelmező szervezet rövidített neve:
Adja meg a kérelmet benyújtó szervezett rövidített nevét!

Gazdálkodási formakód:
A következő lehetőségek közül választhat:






Kft esetén: 113,
Rt. esetén: 114,
Közoktatási intézmény esetén: 322,
Sportegyesület esetén: 521,
Alapítvány esetén: 569
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A kérelmező jogállása: Adja meg, hogy a kérelmező szervezet amatőr
vagy hivatásos formában működik! A jogállás későbbi megváltoztatása
esetén a már kitöltött adatai törlődni fognak!

vagy

Hivatásos sportszervezetként csak az alábbi támogatási jogcímekre
nyújthat be kérelmet:





utánpótlás-nevelés fejlesztése
biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztése
képzéssel összefüggő feladatok
személyi jellegű ráfordításokra (de minimis támogatásként)

Hivatásos sportszervezeteknek a „De minimis igazolás” feltöltése a
mellékletek közé kötelező!

Adószám: Adja meg a kérelmező szervezet adószámát!
Bankszámlaszám: Adja meg a kérelmező szervezet bankszámlaszámát!
A kérelmező szervezet székhelye: írja be a kérelmező szervezet
székhelyének pontos adatait a megfelelő helyre (irányítószám; helység;
út, utca; házszám)!

A kérelmező szervezet levelezési címe: írja be a kérelmező szervezet
levelezési címének pontos adatait a megfelelő helyre (irányítószám;
helység; út, utca; házszám) valamint az elérhetőségeket (telefonszám,
fax)!
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A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Adja meg annak a
személynek a nevét, aki a kérelmező szervezet hivatalos képviselője!
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Adja meg a
kérelmező hivatalos képviselőjének beosztását és elérhetőségeit
(mobiltelefonszám, e-mail cím)!
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Adja meg a
kérelmező szervezet által kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
(mobiltelefonszám, e-mail cím)!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

2. Sportfejlesztési program leírása

A pályázó sportfejlesztési programja: Foglalja össze a kérelmező
szervezet sportstratégiájával összhangban lévő, tervezett sportfejlesztési
programját maximum 600 szóban!
Az egyes projektekre igényelt támogatások jogcímenkénti
összege: Adja meg, hogy melyik jogcímekre és milyen mértékű
ráfordítást tervez!
(A jogcímeket a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C. §-a tartalmazza. A törvény a következő linken
elérhető: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.TV)
Csak az „Összesen (Ft)” oszlopot szükséges kitölteni, az önrész és a
támogatás mértékének számítása automatikusan történik.
A program összevont költségvetése: A 2011/12-es bajnoki évadra
vonatkozó összefoglaló táblázat. A táblázat kitöltése az előző táblázat
adatai alapján automatikusan történik.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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3. Nyilatkozat 1.

Az itt található nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó
részen található „Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

4. Nyilatkozat 2.

Az itt található nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó
részen található „Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
A „Nyilatkozat 2” dokumentum 5 pontjában válassza ki az Önök
szervezetére igaz lehetőséget!
Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
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„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

5. Nyilatkozat a mellékletekről

Ezen az oldalon látja a szükséges mellékletek listáját, ahol a rendszer
automatikusan jelzi a már feltöltött mellékleteket.
A szükséges mellékleteket a „Mellékletek” menüpontban tudja feltölteni.
Többször is ellenőrizze le, hogy minden szükséges melléklet feltöltésre
került-e!
Fontos! Amennyiben az „1. Kérelmező adatai” oldalon a „Kérelmező
jogállása sorban a „Hivatásos” opciót választotta, akkor a „De minimis
igazolás” feltöltése kötelező!
Az, hogy milyen esetben,
megtalálható a mellékletben.

milyen

dokumentumok

szükségesek

A szükséges dokumentumok feltöltése után az utolsó előtti sort Önnek kell
kipipálnia! Fontos! Ezt a rendszer nem ellenőrzi, azonban így tudunk
megbizonyosodni arról, hogy tudomásul vette, hogy a kérelmet postai
úton is el kell juttatnia a szervezethez!
A nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó részen található
„Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A rendszer egyes mellékletek meglétét automatikusan ellenőrzi, és csak
akkor engedi kinyomtatni a nyilatkozatot, amennyiben mindent
megfelelőnek talál.
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A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

2.2

3 millió Ft feletti támogatások igénylése

1. A kérelmező adatai
Ügyiratszám: A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Érkezett: A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

A kérelmező szervezet teljes neve:
Adja meg a kérelmet benyújtó szervezet teljes nevét!

A kérelmező szervezet rövidített neve:
Adja meg a kérelmet benyújtó szervezett rövidített nevét!

Gazdálkodási formakód:
A következő lehetőségek közül választhat:


Kft esetén: 113,
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Rt. esetén: 114,
Közoktatási intézmény esetén: 322,
Sportegyesület esetén: 521,
Alapítvány esetén: 569

A kérelmező jogállása: Adja meg, hogy a kérelmező szervezet amatőr
vagy hivatásos formában működik! A jogállás későbbi megváltoztatása
esetén a már kitöltött adatai törlődni fognak!

vagy

Hivatásos sportszervezetként csak az alábbi támogatási jogcímekre
nyújthat be kérelmet:





utánpótlás-nevelés fejlesztése
biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztése
képzéssel összefüggő feladatok
személyi jellegű ráfordításokra (de minimis támogatásként)

Hivatásos sportszervezeteknek a „De minimis igazolás” feltöltése a
mellékletek közé kötelező!

Adószám: Adja meg a kérelmező szervezet adószámát!
Bankszámlaszám: Adja meg a kérelmező szervezet bankszámlaszámát!
A kérelmező szervezet székhelye: írja be a kérelmező szervezet
székhelyének pontos adatait a megfelelő helyre (irányítószám; helység;
út, utca; házszám)!
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A kérelmező szervezet levelezési címe: írja be a kérelmező szervezet
levelezési címének pontos adatait a megfelelő helyre (irányítószám;
helység; út, utca; házszám) valamint az elérhetőségeket (telefonszám,
fax)!

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Adja meg annak a
személynek a nevét, aki a kérelmező szervezet hivatalos képviselője!
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Adja meg a
kérelmező hivatalos képviselőjének beosztását és elérhetőségeit
(mobiltelefonszám, e-mail cím)!
A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Adja meg a
kérelmező szervezet által kijelölt kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
(mobiltelefonszám, e-mail cím)!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

2. Gazdálkodás és tervadatok

A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak
főbb mutatói: A táblázat statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a
kérelem elbírálásának.
A 2010. évi tényadatokat csak abban az esetben adja meg, amennyiben a
2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett a
kérelmező szervezet.
A 2011. évi tervadatok oszlopban tüntesse fel a tervezett értékeket!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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3. Kérelemben benyújtott időszakok/jogcímek

Válassza ki az kérelmet benyújtó szervezet sportfejlesztési programjának
időszakát az egyes választási lehetőségek előtt található négyzetek
segítségével! A későbbi oldalakon csak azok az évadok jelennek meg,
amelyek itt megjelölt!
Válassza ki, hogy mely jogcímekre kívánja a kérelmet benyújtani! Minden
itt kijelölt jogcímet ki kell töltenie a kérelem során, ha nem tölt ki egy
jogcímet, akkor a rendszer itt hibát jelez, ill. akkor is, ha a későbbi
oldalakon olyan jogcímre igényel támogatást, amit ezen az oldalon nem
jelzett.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

4. Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelemben érintett támogatási jogcímekre
vonatkozó sportfejlesztési programját: Foglalja össze, hogy az egyes
jogcímekre érkező támogatásokat milyen célra használná fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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5. Személy jellegű ráfordítások

Ezen az oldalon
támogatásokat.

tudja

feltűntetni

az

igényelt

személyi

jellegű

Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében
elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3), illetve
a képzésnél (3.4) kell feltűntetni figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i)
alpontjára.
A „+ Sor
gomb megnyomásával válik lehetővé új támogatott
időszak hozzáadása. Ez után a „Támogatási időszak” oszlopban
található menüpontból a legördülő menü segítségével ki kell választani a
megfelelő évadot.
Több támogatási időszakra vonatkozó támogatás
igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki.

Az időszak kiválasztása utána meg kell nevezni a támogatandó pozíciókat,
meg kell adni egy legördülő menü segítségével, hogy ez a pozíció újonnan
létrehozott-e, hány fő lesz alkalmazva ilyen pozícióban és hány hónapon
keresztül.
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Az „alkalmazás típusa” oszlopban a következő lehetőségek közül
választhat:
EKHO1: Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó
EKHO2: Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés
Általános: Általános munkaviszony szerint adózó
Megbízási: Megbízási szerint adózó
Egyéb: Egyénileg megadható munkáltatói járulékok

A „Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő)” oszlopban adja
meg a pozícióhoz tartozó megfelelő értéket, így a felület a kiválasztott
alkalmazás típusnak megfelelően kalkulálja a munkáltatói járulékokat és a
pozícióra jutó összes ráfordítást!
Összegzés: Ebben a sorban jelenik meg a táblázatba bevitt pozíciókhoz
tartozó értékek összegzése.
Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014.
közötti időszakban: Az előző táblázatban szerepeltetett pozíciókhoz
tartozó értékek alapján az egyes sorokban megjelenik az évadokhoz
tartozó önrész és igényelt támogatás mértéke, ill. ezek összegzése.
Fontos! Amennyiben üres sort hagy az oldalon, azt a rendszer nem
kitöltöttnek érzékeli! Ezért a
az üresen maradt sorokat!

A

gomb használatával törölje

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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6. Tárgyi eszköz beruházások/felújítása

Ezen az oldalon tudja feltűntetni az igényelt tárgyi jellegű támogatásokat.

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások: A „+ Sor
gomb
megnyomásával válik lehetővé új támogatott időszak hozzáadása. Ez után
a „Támogatási időszak” oszlopban található menüpontból legördülő
menü segítségével ki kell választani a megfelelő évadot. (Több éves
támogatás igénylés esetén évenként kitöltendő.)
Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre
irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell
feltüntetni!
A támogatási időszak kiválasztása után a legördülő menü segítségével a
következő lehetőségek közül választhat:




TEB: Tárgyi eszköz beruházás
TEF: Tárgyi eszköz felújítás
BTI: Biztonságtechnikai célú infrastruktúra fejlesztés

Hivatásos sportszervezetként csak biztonságtechnikai célú infrastruktúra
fejlesztése támogatási jogcímekre nyújthat be kérelmet. (Figyelem!
Jogállás változtatás esetén a már kitöltött adatai törlődni fognak!)
Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban
kell feltűntetni.
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A
következő
oszlopokban
szerepeltetni
kell
a
tárgyi
eszköz
beruházás/felújítás megnevezését és a beruházás/felújítás indokát, célját.
Amennyiben 400 szónál hosszabb indoklást kíván írni, válassza a „igen”
lehetőséget a „Hosszabb indoklás” oszlopban található legördülő
menüben. Ebben az esetben a részletesebb indoklást a „16. Részletes
Indoklások” című oldalon teheti meg.

Végezetül adja meg a tervezett beruházási, felújítási értéket, ill. a naptár
ikonra kattintva a megjelenő naptárból válassza ki az üzembe helyezés
tervezett időpontját!

A „Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással,
felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított
alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban” című táblázatban
automatikusan megjelennek az előző táblázat alapján számított értékek,
ill. azok összegzése.
Amennyiben a „Létezik-e harmadik személy által biztosítható
hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?” kérdésre a válasz
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„igen”, akkor töltse ki a „Kérjük, mutassa be, és indokolja a
beruházás szükségességét” részt.
A rendszer automatikusan figyeli, hogy a beruházás összértéke
meghaladja-e a 10 millió forintot, amennyiben igen, abban az esetben
kérjük, mutassa be a tervezett beruházást, az ahhoz kapcsolódó szakmai
indokokat és a kapcsolódó feladatokat.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben 10 millió forint feletti összegről van
szó, akkor a „Mellékletek” menüpontban bővül a feltöltendő mellékletek
listája!
Fontos! Amennyiben üres sort hagy az oldalon, azt a rendszer nem
kitöltöttnek érzékeli! Ezért a
az üresen maradt sorokat!

A

gomb használatával törölje

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

7. Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő): Kérjük, adja
meg a táblázatban az egyes bajnoki évadokban szereplő, különböző
korosztályokhoz tartozó számát.
Az évadok a „3. Kérelemben benyújtott időszakok/jogcímek” című oldalon
szereplő adatok alapján jelennek meg.
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, akkor töltse fel 0-val a
megfelelő mezőt!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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8. Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként

Az „Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez,
versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek
(Ft)” táblázatban tüntesse fel a megfelelő bajnoki évadokhoz és
jogcímekhez tartozó szükséges költségeket!
A „Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014
közötti időszakra (Ft)” táblázat adatai automatikusan kiszámításra
kerülnek az előző táblázatban megadott értékek alapján.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

9. Képzés

Ezen az oldalon tudja feltűntetni az igényelt képzésekre fordítandó
támogatásokat.
A „+ Sor
gomb megnyomásával válik lehetővé új támogatott
időszak hozzáadása. Ez után a „Támogatási időszak” oszlopban
található menüpontból legördülő menü segítségével ki kell választani a
megfelelő évadot. Az évad kiválasztás után írja be a képzés címét és
válassza ki a típusát (Á – általános képzés, SZ – Szakképzés). A
következő két oszlopba írja be a képzés oktatóinak várható személyi és
utazási, ill. szállás költségeit. Következőkben pedig adja meg az egyéb
folyó költségeket, az amortizációt és a tanácsadói szolgáltatásokat terhelő
költségeket, valamint a képzésben résztvevők várható személyes
költségeit. Az utolsó, „Összesen” oszlop számítása automatikus.
A „Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014.
közötti időszakban” táblázat adatai automatikusan kiszámításra
kerülnek az előző táblázatban megadott értékek alapján.
Fontos! Amennyiben üres sort hagy az oldalon, azt a rendszer nem
kitöltöttnek érzékeli! Ezért a
az üresen maradt sorokat!

gomb használatával törölje
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A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

10.

Közreműködői költségek

Ezen az oldalon tudja feltűntetni az felmerülő közreműködői költségeket.
A „+ Sor
gomb megnyomásával válik lehetővé új támogatott
időszak hozzáadása. Ez után a „Támogatási időszak” oszlopban
található menüpontból legördülő menü segítségével ki kell választani a
megfelelő évadot. Az évad kiválasztás után írja be a közreműködő által
végzet feladatot, valamint az ehhez kapcsolódó jogcímet, ill. a
közreműködő díjazását. Az utolsó, „Összesen” oszlop számítása
automatikus.
Figyelem! A közreműködői költségek nem haladhatják meg a támogatás
jogcímenként és évente számított összegének 3%-át, maximum 50 millió
forintot!
A „Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva” táblázat
adatai automatikusan kiszámításra kerülnek az előző táblázatban
megadott értékek alapján.
Fontos! Amennyiben üres sort hagy az oldalon, azt a rendszer nem
kitöltöttnek érzékeli! Ezért a
az üresen maradt sorokat!

A

gomb használatával törölje

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

11.

Indikátorok

Ezen az oldalon tudja feltűntetni a sportfejlesztési program indikátorait.
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A javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára
vonatkoztatva kell megadni. Az indikátortábla statisztikai célokat szolgál,
nem szempontja a kérelem elbírálásának.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

12.

Nyilatkozat 1.

Az itt található nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó
részen található „Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „Mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

13.

Nyilatkozat 2.

Az itt található nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó
részen található „Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
A „Nyilatkozat 2” dokumentum 5 pontjában válassza ki az Önök
szervezetére igaz lehetőséget!
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Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „Mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

14.

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

Nyilatkozat a mellékletekről

Ezen az oldalon látja a szükséges mellékletek listáját, ahol a rendszer
automatikusan jelzi a már feltöltött mellékleteket.
A szükséges mellékleteket a „Mellékletek” menüpontban tudja feltölteni.
Többször is ellenőrizze le, hogy minden szükséges melléklet feltöltésre
került-e!
Fontos! Amennyiben az „1. Kérelmező adatai” oldalon a „Kérelmező
jogállása sorban a „Hivatásos” opciót választotta, akkor a „De minimis
igazolás” feltöltése kötelező!
Az, hogy milyen esetben,
megtalálható a mellékletben.

milyen

dokumentumok

szükségesek

A szükséges dokumentumok feltöltése után az utolsó előtti sort Önnek kell
kipipálnia! Fontos! Ezt a rendszer nem ellenőrzi, azonban így tudunk
megbizonyosodni arról, hogy tudomásul vette, hogy a kérelmet postai
úton is el kell juttatnia a szervezethez!
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A nyilatkozat alapos átolvasása után, töltse ki a bal alsó részen található
„Kelt” mezőt (helység, év, hó, nap)!
Következő lépésben a jobb oldalon fent található
használva nyomtassa ki a dokumentumot!

gombot

A rendszer egyes mellékletek meglétét automatikusan ellenőrzi, és csak
akkor engedi kinyomtatni a nyilatkozatot, amennyiben mindent
megfelelőnek talál.
A kinyomtatott dokumentumot lássa el a kérelmező cégszerű aláírásával
és pecsétjével is! Az aláírt és lepecsételt dokumentumot scannelje be és a
„Mellékletek” menüpontban található „Nyilatkozat” almenüjébe töltse fel!
Ezt megteheti a „Mellékletek” gombra kattintás után megjelenő oldalon a
„Fájl kiválasztás” gomb használatával. (.jpg, .jpeg, .gif, .png, .doc, .docx,
.xls, .xslx, .pdf formátumokat tölthet fel.)
Figyelem! A rendszer a „Mellékletek” menüpont „Nyilatkozatok”
almenüjébe pontosan három dokumentum feltöltését várja! Ezért fontos,
hogy mindhárom nyilatkozatot (Nyilatkozat 1., Nyilatkozat 2., Nyilatkozat
a mellékletről) külön fájlban töltse fel!

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

15.

A projekt költségvetése

Ezen az oldalon láthatja a teljes projekt költségvetését bemutató
táblázatokat, évadokra lebontva. A táblázatok minden adatát a rendszer
automatikusan számítja, így ezen az oldalon nem kell megadni értékeket.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.
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16.

Részletes indoklások

Ezen az oldalon kell megindokolni a „5. Személy jellegű ráfordítások”
oldalon megnevezett pozíciók szükségességét, ill. a pozíciókban
bekövetkező változások okát, valamint amennyiben a „6. Tárgyi eszköz
beruházások/felújítások” oldalon hosszabb indoklási lehetőséget kért, azt
is ezen az oldalon teheti meg.

A

gombra kattintva mentheti el az eddigi munkáját.

2.3

A kérelem beküldése

A „Kérelem beküldése” menüpontra kattintva küldheti be a már elkészült
kérelmet. A rendszer a beküldés előtt automatikus ellenőrzést végez és a
talált hiányosságokra piros bekeretezéssel hívja fel a figyelmet.
Az egérrel a mező piros keretére mutatva, megtudhatjuk, hogy az adott
mező miért van hibásan kitöltve.
A rendszer az ellenőrzés során mindig ahhoz az oldalhoz ugrik, ahol hibás
adatot talált.

2.4

A kérelem nyomtatása

Sikeres beküldés esetén lehetővé teszi a rendszer a kérelem nyomtatását.
A kinyomtatott adatlapot cégszerű aláírással ellátva (az előírt mellékletek
csatolásával) postai úton 2 példányban az MLSZ Központi Hivatalába az
alábbi címre is meg kell küldeni:
MLSZ Központi Hivatal
1386 Budapest 62. pf.: 906/1
25

3. Mellékletek
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MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 74. szám

22159

2011. évi LXXXII. törvény
a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról*
1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
1. §

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 3.2.2. alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(3. A közcélú juttatások körében adómentes:)
(3.2. az az összeg, amelyet)
„3.2.2. a sportról szóló törvény alapján Gerevich Aladár-sportösztöndíjként, a nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes
sportolók és özvegyeik, valamint a kiemelkedõ sporteredmények elérésében közremûködõ nyugdíjas
sportszakemberek részére szociális rászorultságra figyelemmel nyújtott támogatásként, továbbá a sporteredmények
elismerésének törvényben, kormányrendeletben, miniszteri rendeletben meghatározott vagy kormánydöntésen
alapuló juttatásként folyósított anyagi támogatásaként kap a magánszemély;”

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
2. §

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. §-a a következõ
41–46. ponttal egészül ki:
[E törvény alkalmazásában:]
„41. látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág;
42. látvány-csapatsportban mûködõ amatõr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott
szabályok szerint mûködõ sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minõsül a 43. pontban meghatározott
hivatásos sportszervezetnek;
43. látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági
szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnõtt bajnoki osztályában részt vevõ (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás,
vagy
b) alsóbb osztályaiban részt vevõ (indulási jogot elnyert) sportegyesület vagy sportvállalkozás abban az esetben,
ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót is alkalmaz;
44. látvány-csapatsport támogatása: az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott támogatás, juttatás,
véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, az adóévben térítés nélkül
nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke az e törvényben meghatározott jogcímeken;
45. a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás: olyan okirat, amelyet a 22/C. § (1) bekezdés a) és
e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv,
a 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére
a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állít ki a látvány-csapatsport tevékenység támogatója és
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére;
46. sportcélú ingatlan: az az ingatlan, ingatlanrész, amelynek alapvetõ rendeltetése, hogy a sportról szóló törvényben
meghatározott sporttevékenységre használják.”

3. §

A Tao. a 22/B. §-t követõen a következõ címmel és 22/C. §-sal egészül ki:

„Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye
22/C. § (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következõ jogcímekre nyújthat támogatást
(juttatást):
a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére
aa) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
ab) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint
az amatõr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minõsülõ, de pénzben kifejezhetõ vagyoni
értékkel bíró támogatásként személyi jellegû ráfordítás nem nyújtható –,

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 27-i ülésnapján fogadta el.
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ac) az ad) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
ad) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
ae) képzéssel összefüggõ feladatokra;
b) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként mûködõ amatõr sportszervezet – ideértve
a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint a szakszövetség tagjaként mûködõ sportiskolát is –
részére
ba) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
bb) a szakszövetségen keresztül a versenyeztetéssel összefüggõ költségek támogatására,
bc) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint
az amatõr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minõsülõ, de pénzben kifejezhetõ vagyoni
értékkel bíró támogatásként személyi jellegû ráfordítás nem nyújtható –,
bd) a be) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
be) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
bf) képzéssel összefüggõ feladatokra;
c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként mûködõ hivatásos sportszervezet részére
ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
cb) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
cc) képzéssel összefüggõ feladatokra – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet 8. szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható –,
cd) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének
a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti csekély összegû
(de minimis) támogatásként nyújtható –;
d) a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére
da) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
db) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint
az amatõr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minõsülõ, de pénzben kifejezhetõ vagyoni
értékkel bíró támogatásként személyi jellegû ráfordítás nem nyújtható –,
dc) a dd) pontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
dd) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
de) képzéssel összefüggõ feladatokra;
e) a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben meghatározott állami sportcélú támogatás
felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkezõ és a támogatást folyósító sportköztestület részére
ea) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy a sportról szóló törvény szerinti hivatásos sportoló részére, valamint
az amatõr sportoló részére a sportról szóló törvény szerint díjazásnak nem minõsülõ, de pénzben kifejezhetõ vagyoni
értékkel bíró támogatásként személyi jellegû ráfordítás nem nyújtható –,
eb) képzéssel összefüggõ feladatokra.
(2) Az adózó – kivéve az állami, többségi állami tulajdonú adózót – a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási
igazolásban szereplõ összegig – döntése szerint – a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követõ három adóév
adójából adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás elõtti
eredményét az adóalap megállapításakor.
(3) Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehetõ igénybe.
A támogatási igazolást az (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult
szervezet kérelmére a sportigazgatási szerv, az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás
igénybevételére jogosult szervezet kérelmére pedig a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége azt
követõen állítja ki, hogy a látvány-csapatsport támogatásának igénybevételére jogosult szervezet által benyújtott,
a támogatás igénybevételének feltételét képezõ, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programot
jóváhagyja, és amely tartalmazza a támogatást (juttatást) nyújtó adózó megnevezését, székhelyét, adószámát,
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a kedvezményre jogosító támogatás (juttatás) összegét, valamint a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
önálló pénzforgalmi számlájának számát, amelyre a támogató a sportigazgatási szerv vagy a látvány-csapatsport
országos sportági szakszövetsége által kiállított támogatási igazolásban szereplõ támogatási összeget vagy annak egy
részét a támogatási igazolás kézhezvételét követõen teljesíti.
(4) A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott sportfejlesztési
programjában szereplõ,
a) utánpótlás-fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásainak 90 százalékát,
b) versenyeztetéssel összefüggõ költségeinek 90 százalékát,
c) tárgyévi személyi jellegû ráfordítása 50 százalékát,
d) tárgyévi képzési feladataival összefüggõ kiadásainak
da) általános képzés esetén 60 százalékát,
db) szakképzés esetén 25 százalékát,
e) tárgyévi beruházási, felújítási értéke – ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló
infrastruktúra-fejlesztést is – 70 százalékát, kivéve, ha a beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul és az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint utófinanszírozás keretében kerül
a támogatott szerv részére kifizetésre. Ilyen esetben a jóváhagyott sportfejlesztési program alapján a tárgyévben
a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás benyújtását és annak elfogadását követõen
nyújtható támogatás.
(5) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha
a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezetnek nincs lejárt köztartozása,
b) a korábban kapott állami támogatással megfelelõ módon elszámolt,
c) a látvány-csapatsportban sportvállalkozásként mûködõ hivatásos vagy amatõr sportszervezettel szemben
a bíróság nem rendelte el a csõdeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet nem áll
végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,
d) a látvány-csapatsportban mûködõ országos sportági szakszövetség vagy a látvány-csapatsportban
sportegyesületként mûködõ amatõr vagy hivatásos sportszervezet mûködését a bíróság nem függesztette fel,
valamint amelynek megszüntetésére az egyesülési jogról szóló törvény szerint eljárás nincs folyamatban,
e) a látvány-csapatsportban sportegyesületként mûködõ amatõr vagy hivatásos sportszervezettel szemben a bíróság
nem rendelte el a csõdeljárást vagy a sportszervezet felszámolását,
f) mûködését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban,
g) nem áll a sportigazgatási szerv által az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározottak szerint alkalmazott támogatásból kizárás hatálya alatt, és
h) a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos vagy amatõr sportszervezet
ha) az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatõr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti
bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnõtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák
sportegyesület feladatait ellátó amatõr sportszervezet esetén a diák- és fõiskolai-egyetemi sportszövetség által
szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
hb) valamely felsõoktatási intézménnyel kötött együttmûködési megállapodás alapján biztosítja a felsõoktatási
intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsõoktatási intézmény egy
látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttmûködési megállapodást – kivéve, ha a felsõoktatási
intézmény keretei között több kar mûködik, ilyen esetben felsõoktatási intézményi karonként köthetõ egy
sportszervezettel együttmûködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos
hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatõr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy
a fõiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt fõiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
(6) Ha a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, a támogatási igazolás kiállításának feltétele,
hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követõ legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsõdlegesen piaci alapon történõ hasznosítását – a b) pontban meghatározott
kivétellel és a (7) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – fenntartja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan
tulajdonosának elõzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idõtartamra – a beruházás üzembe helyezését
követõ 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre,
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b) a beruházás üzembe helyezését követõ legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidõsport események és más, közösségi
célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20%-ában és
bb) évente legalább 10 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítja,
c) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban mûködõ hivatásos sportszervezet tulajdonában
álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli vagy más jogcímen használja,
d) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékû tárgyi eszköz felújítás esetén a (3) bekezdésben meghatározott
sportfejlesztési program benyújtásával egyidejûleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés
b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén –
a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a támogatásból megvalósuló felújítást
legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelõen hasznosítja, valamint benyújtja a sportcélú ingatlan
tulajdonosának elõzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az idõtartamra – a felújított sportcélú ingatlan üzembe
helyezését követõ 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
e) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékû tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a (3) bekezdésben
meghatározott sportfejlesztési program benyújtásával egyidejûleg írásban nyilatkozik a sportigazgatási szerv vagy –
az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén –
a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége felé arról, hogy a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot ír ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel köt szerzõdést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.
(7) A támogatott szervezet a (6) bekezdés a) pontjában meghatározott piaci alapon történõ hasznosítási
kötelezettségtõl – az elsõdleges sportcél veszélyeztetése nélkül – a sportcélú ingatlan nem versenyrendszerben
szervezett szabadidõsport-események lebonyolítása, valamint a helyi önkormányzat sportról szóló törvényben
meghatározott iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak ellátása, valamint közösségi célú
szabadidõs, szórakoztató és kulturális események lebonyolítása céljából a (6) bekezdés ba)–bb) alpontjaiban
meghatározott mértékeken felül is eltérhet.
(8) A támogatott szervezet az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, elsõ támogatási igazolás kiállítását követõ
4. év végéig köteles a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezni a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összege Magyar Állam részére történõ megfizetése terhével.
(9) A sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére
jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége a jelenértékén legalább
500 millió forint értékû sportfejlesztési program e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet alapján
a sportpolitikáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter véleményét figyelembe véve hoz döntést.
A sportpolitikáért felelõs miniszter és az adópolitikáért felelõs miniszter az erre irányuló megkereséstõl számított
10 napon belül közli álláspontját a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott
támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetsége vezetõjével. Véleményeltérés esetén a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatására
vonatkozó jóváhagyó döntést megelõzõen a sportigazgatási szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában
meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos
sportági szakszövetsége vezetõje a sportpolitikáért felelõs miniszter útján a Kormány döntését kéri. A sportigazgatási
szerv vagy – az (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén – a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége vezetõje a Kormány döntésének
megfelelõen jóváhagyja vagy elutasítja a sportfejlesztési program e törvény szerinti támogatását és az errõl szóló
döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel.”
4. §

A Tao. a következõ 29/M. §-sal egészül ki:
„29/M. § A 4. § 41–45. pontjának, a 22/C. §-ának és a 3. számú melléklet B) fejezet 15. pontjának a sport támogatásával
összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit
a hatálybalépésük napját követõen nyújtott támogatásra (juttatásra) kell alkalmazni.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 74. szám

22163

5. §

A Tao. 30. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a látvány-csapatsport egyes támogatási jogcímein nyújtható támogatás
(juttatás) igénybevételének részletes feltételeit és eljárásrendjét, a támogatás feltételét képezõ sportfejlesztési
program jóváhagyásának, a támogatást biztosító támogatási igazolás kiállításának, sportlétesítmény-fejlesztési célra
irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás kiszorító hatás elkerülése miatti korlátozásának, a sportcélú
ingatlanfejlesztésre irányuló nyílt pályázat kiírásának és elbírálásának, a támogatási igazolás alapján igénybe vehetõ
egyes jogcímeken nyújtott támogatás felhasználásának, elszámolásának, ellenõrzésének, valamint a támogató és
a támogatott szervezet között a támogatásra tekintettel a támogató részére nyújtott juttatás tilalmának és a tilalom
megszegése következményeinek részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.”

6. §

A Tao. 3. számú melléklete B) fejezetének 15. pontjában a „4. § 36. vagy 38. pontja” szövegrész helyébe a „ 4. § 36.,
38. vagy 44–45. pontja” szöveg lép.

3. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása
7. §

(1) A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[(2) A szakszövetség ellátja az alapszabályában, a sportága nemzetközi szövetségének szabályzataiban, illetve
a jogszabályokban meghatározott feladatokat. Ennek keretében különösen:]
„f) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao.) 4. § 41. pontja szerinti
látvány-csapatsportban mûködõ szakszövetség az a)–e) pontban meghatározott feladatok mellett
fa) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén dönt a Tao. 4. § 44. pontjában és 22/C. §-ában meghatározott támogatás feltételét képezõ
sportfejlesztési program jóváhagyásáról,
fb) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az
adókedvezményekre jogosító, a Tao. 4. § 45. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatási igazolást,
fc) kezdeményezi a sportigazgatási szervnél a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott
jelzálogjognak a magyar állam javára történõ bejegyeztetését az ingatlan-nyilvántartásba,
fd) az fa)–fb) alpontban meghatározott feladatai ellátása során kapcsolatot tart a sportigazgatási szervvel, ennek
keretében a kérelem elbírálását követõ 8 napon belül tájékoztatja a sportigazgatási szervet az általa kiadott támogatási
igazolásokról,”
(2) Az Stv. 22. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (3) bekezdés számozása (6) bekezdésre módosul:
„(3) A látvány-csapatsportban mûködõ szakszövetség a (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatok ellátása
során közigazgatási hatósági jogkörben jár el a közigazgatási hatóság eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései alapján.”
(3) Az Stv. 22. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A látvány-csapatsportban mûködõ szakszövetség által a (2) bekezdés f) pont fa) és fb) alpontja szerinti
közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
(4) Az Stv. 22. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) bekezdés f) pontja alapján végzett közigazgatási hatósági feladatokért jogszabályban meghatározott
mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
(5) Az Stv. 51. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[(2) A sportigazgatási szerv:]
„g) ellátja a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ következõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási
feladatokat:
ga) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén dönt a Tao. 4. § 44. pontjában és 22/C. §-ában meghatározott támogatás feltételét képezõ
sportfejlesztési program jóváhagyásáról,
gb) a Tao. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet
kérelme esetén igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az
adókedvezményekre jogosító, a Tao. 4. § 45. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatási igazolást,
gc) a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ adatszolgáltatási tevékenységet végez,
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gd) valamennyi támogatott szervezet vonatkozásában ellenõrzi a Tao. 4. § 44. pontjában és 22/C. §-ában
meghatározott támogatás rendeltetésszerû felhasználását, a támogatással megvalósuló beruházásokkal érintett
sportcélú ingatlanok és a támogatásból megvalósuló tárgyi eszköz felújítások sportcélú hasznosításának fenntartását,
ge) kötelezi a támogatott szervezetet a Tao. 4. § 44. pontja és 22/C. §-a szerinti támogatás, valamint annak a Tao.
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerinti kamata állam részére történõ
befizetésére, amennyiben a támogatás felhasználásának ellenõrzése során megállapítja, hogy a támogatott szervezet
a támogatást nem rendeltetésszerûen vette igénybe,
gf) kezdeményezi az adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülõ, szabálytalanul igénybe vett és be nem
fizetett támogatás, valamint annak a Tao. felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározottak
szerint megnövelt összege és kamata behajtását, ha a ge) pont szerinti kötelezés ellenére a támogatott szervezet
a nem rendeltetésszerûen igénybe vett támogatást és annak kamatát nem fizeti be az állam részére,
gg) intézkedik a Tao. 22/C. § (6) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a magyar állam javára
történõ bejegyeztetésérõl az ingatlan-nyilvántartásba;
gh) ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat,
gi) kapcsolatot tart az állami adóhatósággal, a Tao. szerint nyújtott támogatás ellenõrzésére jogosult más szervekkel,
valamint a 22. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljáró látvány-csapatsportág országos sportági
szakszövetségével, ennek keretében a kérelem elbírálását követõ 8 napon belül tájékoztatja a látvány-csapatsportág
országos sportági szakszövetségét az általa kiadott támogatási igazolásokról;”
Az Stv. 51. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés g) pontja alapján végzett közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatokért jogszabályban
meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
Az Stv. 51. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A sportigazgatási szerv által a (2) bekezdés g) pont ga) és gb) alpontja szerinti közigazgatási hatósági eljárásban
hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs.”
Az Stv. VIII. Fejezet A támogatás forrásai és igénybevételének feltételei alcíme a következõ 57/A. §-sal egészül ki:
„57/A. § A Kormány a sporteredmények anyagi támogatása céljából az e törvényben meghatározott támogatások
mellett további támogatási formákat is meghatározhat.”
Az Stv. 79. § (1) bekezdés b) pontja a következõ bj) alponttal egészül ki:
[(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]
[b) rendeletben állapítsa meg]
„bj) az 57/A. § szerinti támogatás mértékét, a támogatásban részesíthetõ személyek körét és feltételeit, valamint
a támogatás nyújtásának eljárásrendjét.”
Az Stv. 79. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa
meg a 22. § (5) bekezdésében és az 51. § (3) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj mértékét.”
Hatályát veszti az Stv. 78/A. § (2) bekezdése.

4. Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
8. §

(1) Az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Ekho. tv.) 3. §
(4) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A (2) bekezdésben említett összeghatár]
„d) az a)–b) pontokban említett összeghatár helyett
da) évi 100 millió forint – a 2010. évben 50 millió forint –, ha a magánszemély az adóévben az országos sportági
szakszövetség, országos sportági szövetség elsõ osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet hivatásos
sportolója,
db) évi 50 millió forint, ha a magánszemély az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség elsõ
osztályú versenyrendszerében induló sportszervezet edzõje, vagy az országos sportági szakszövetség, országos
sportági szövetség edzõje, válogatott vezetõedzõje (szövetségi kapitánya)”
[azzal, hogy, ha a magánszemély általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, az összeghatáron az általános forgalmi
adóval csökkentett bevétel értendõ.]
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(2) Az Ekho. tv. a következõ 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § (1) E törvénynek a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
LXXXII. törvénnyel módosított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben említett kivétellel – a hatálybalépés napját követõen
megszerzett bevételekre kell alkalmazni.
(2) A 3. § (4) bekezdés db) alpontjának a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi LXXXII. törvénnyel megállapított rendelkezését a 2011. január 1-jétõl megszerzett bevételekre kell
alkalmazni.”
9. §

Az Ekho. tv. 3. § (3) bekezdésében a „3716 Hivatásos sportoló, sportmunkatárs, valamint FEOR számtól függetlenül
a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember, feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy
országos sportági szakszövetséggel, országos sportági sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében
sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten feladatot lát el, a szövetség szabályzatában
meghatározott sportszakembernek minõsül, és rendelkezik a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek
gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérõl szóló jogszabályban meghatározott képesítéssel,
szakképzettséggel. Sportszakember különösen a sportedzõ (a sportág megjelölésével), sportoktató (a sportág
megjelölésével), mérkõzésvezetõ, versenybíró, sportorvos, gyúró” szövegrész helyébe a „3716 Hivatásos sportoló,
sportmunkatárs, valamint FEOR számtól függetlenül a sportról szóló törvényben meghatározott sportszakember,
feltéve, hogy a magánszemély sportszervezettel vagy országos sportági szakszövetséggel, országos sportági
sportszövetséggel fennálló jogviszonya keretében sporttevékenységgel kapcsolatban közvetlenül vagy közvetetten
feladatot lát el, és a sportszövetség szabályzata szerint sportszakembernek minõsül, továbbá a szövetség vagy
a sportszervezet fõállású munkavállalója. A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához
szükséges képesítések jegyzékérõl szóló jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén további feltétel, hogy
a sportmunkatárs, sportszakember rendelkezik a jegyzékben meghatározott képesítéssel, szakképzettséggel” szöveg
lép.

5. A sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény módosítása
10. §

A sporttal összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.)
25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) E törvény 8–12. §-ai az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követõ 15. napon lépnek
hatályba. Az Európai Bizottság határozata meghozatalának napját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul –
az adópolitikáért felelõs miniszter a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal állapítja meg.”

11. §

Nem lép hatályba a Mód. tv. 3–7. §-a.

12. §

13. §

(1)
(2)
(3)
(4)

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
A 2–6. §, valamint a 7. § (1)–(7) és (10) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
A 7. § (7)–(9) és (11) bekezdése 2011. szeptember 2-án lép hatályba.
A 13. § az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követõ 15. napon lép hatályba. A 13. §
hatálybalépésének naptári napját – annak ismertté válását követõen – az adópolitikáért felelõs miniszter a Magyar
Közlönyben közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
A Tao. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következõ jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást):]
„c) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként mûködõ hivatásos sportszervezet részére
ca) az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására,
cb) a cc) alpontban foglaltakra is figyelemmel tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
cc) a sportrendezvények biztonságáról szóló külön jogszabályban meghatározott biztonsági követelmények
teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztésre,
cd) képzéssel összefüggõ feladatokra – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet 8. szakaszával összhangban, általános vagy szakképzési támogatásként nyújtható –,
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ce) a személyi jellegû ráfordításaira – azzal, hogy az ilyen jogcímen nyújtott támogatás az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK
bizottsági rendelet szerinti csekély összegû (de minimis) támogatásként nyújtható –;”
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Lezsák Sándor s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés alelnöke
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3. melléklet a 106/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez
A Kr3. 6. számú mellékletének a „Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére”
elnevezésû része helyébe a következõ rész lép:

„Betegfogadási listáról szóló jelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére
(Járóbeteg-ellátás esetén szakrendelésenként)
A jelentés adattartalma a következõ:

Intézmény kódja

Intézmény
telephelye

* Események:
Az adott hónap során
ellátott betegek

Az adott hónap során nem
ellátott betegek

** Esemény dátuma:

Szakrendelés
(járó)

Listára kerülés
dátuma
[éééé/hh/nn]

Napi sorszám

Azonnali (akut)
beavatkozás (A)
/Halasztható
beavatkozás (H)
/Keresõképtelen
ség miatti
beavatkozás (K)

Esemény*

Esemény
dátuma
[ééééhhnn]**

Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben normál rend szerint
Ellátást a beteg megkapta a jelentõ intézményben, de valamilyen
szakmai ok vagy a keresõképtelenség miatti soron kívüliség miatt
a listához képest elõrehozva

NOR
ELO

Halasztás szakmai okokból (ideiglenes alkalmatlanság)
Halasztás kapacitáshiány miatt
Halasztás a beteg kérésére
A beteg nem jelent meg
Egyéb okból aktualitását vesztette
Nincs esemény (várakozás)
Csak igénybevett ellátás estén kitöltendõ.

HSZ
HKH
HBK
NJM
EOA
NES
”

A Kormány 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)
4. § 45. pontja szerinti támogatási igazolás alapján igénybe vehetõ sportcélú adókedvezmény igénybevételének
feltételeire, és a támogatási igazolás alapján a kedvezményre jogosító, a Tao. tv. 4. § 44. pontjában meghatározott
támogatás, juttatás (a továbbiakban együtt: támogatás) felhasználására, elszámolására és ellenõrzésére terjed ki.

2. §

(1) A rendelet alkalmazásában
1. ellenõrzõ szervezet: a látvány csapatsportok támogatásával összefüggõ, a sportról szóló 2004. évi I. törvényben
(a továbbiakban: Stv.) meghatározott közigazgatási hatósági és szolgáltatási, valamint ellenõrzési feladatokat
ellátó, a sportpolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló sportigazgatási szerv;
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jóváhagyást végzõ szervezet: a támogatás igénybevételére jogosult szervezet tervezett támogatással érintett
sportfejlesztési programjának jóváhagyásáról döntõ, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában
meghatározott támogatás esetén a sportigazgatási szerv, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában
meghatározott támogatás esetén a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége;
képzéssel összefüggõ feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési
koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a Tao. tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv.
szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség) által évente, a támogatás elszámolási
idõszakát megelõzõen készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), az ellenõrzõ
szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képezõ, a Szerzõdés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló
(általános csoportmentességi rendelet) 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 214/3.,
2008. 8.9.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottak szerint
a szakszövetség Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél,
vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként mûködõ, a képzést folytató vagy abban részt
vevõ sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ közhasznú alapítványnál felmerülõ költségek,
kiadások az alábbiak szerint:
a)
az oktatók személyi jellegû költségei,
b)
az oktatók és a képzésben részt vevõk utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c)
egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d)
az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják,
e)
a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei,
f)
a képzésben részt vevõk személyi jellegû ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb
elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ vehetõ
számításba, az ebbõl munkavégzéssel eltöltött idõ levonása után;
személyi jellegû ráfordítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedõ,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által évente, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen
készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez
benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt
költségtervnek megfeleltethetõ, a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott személyi jellegû ráfordítások,
kivéve a hivatásos sportoló részére a sporttevékenységével összefüggõ munkaviszonyára, vagy amatõr sportoló
részére az Stv. szerint díjazásnak nem minõsülõ, de pénzben kifejezhetõ vagyoni értékkel bíró,
a sporttevékenységének elismerésére tekintettel kifizetésre kerülõ személyi jellegû ráfordítások;
támogatási idõszak: a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program
végrehajtásának a tárgyév július 1-jétõl a tárgyévet követõ év június 30-áig terjedõ idõszaka, több évre szóló
sportfejlesztési program legfeljebb 4 összefüggõ és egymás után következõ támogatási idõszakból állhat;
támogatás igénybevételére jogosult szervezet: a szakszövetség, a tagjaként mûködõ sportszervezet,
a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja
alapján az Stv. szerinti sportiskola, továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben
meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel rendelkezõ és
a támogatást folyósító sportköztestület;
támogatott szervezet: a jóváhagyást végzõ szervezet által e rendeletben foglaltak szerint kiállított támogatási
igazolás alapján támogatás igénybevételére jogosult szervezet;
támogató: a Tao. tv. hatálya alá tartozó, a látvány-csapatsport támogatását megvalósító adózó;
tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához
illeszkedõ, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által évente, a támogatás elszámolási idõszakát
megelõzõen készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), a jóváhagyást végzõ
szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési
programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelrõl szóló törvényben meghatározott beruházás,
felújítás, ideértve
a)
az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett
felnõtt korosztályba tartozó sportolók által használt sportfelszerelést, sporteszközt,
b)
a sportfejlesztési program megvalósításának nyomon követését biztosító honlapfejlesztést,
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a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú
alapítványnak, továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött
együttmûködési megállapodása alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak
ellátását, vagy az ilyen feladatok ellátásában az együttmûködési megállapodás alapján történõ részvételt
biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást, vagy egyébként sportcélú
ingatlan-fejlesztést érintõ tárgyi eszköz beruházást, felújítást,
d)
az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület, vagy a felsõoktatási intézmény keretei között
mûködõ sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a közoktatási vagy felsõoktatási
intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport
felkészülési, edzési vagy versenyzési feltételeit elõsegítõ beruházást, felújítást, valamint
e)
a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló
kormányrendeletben
meghatározott
biztonsági
követelmények
teljesülését
szolgáló
infrastruktúra-fejlesztést
is;
10. utánpótlás-korú versenyzõ: a látvány-csapatsportágak korosztályos versenyrendszerre (bajnokságra) vonatkozó
versenyszabályzatában a versenyen, mérkõzésen való részvétel alapját képezõ életkor alsó határát betöltött, de
felsõ határát meg nem haladó korú versenyzõ;
11. utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi
utánpótlás-fejlesztési koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet által évente, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen készített (több évre szóló
sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott
sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág utánpótlás-korú versenyzõinek
kiválasztásával, felkészítésével, képzésével, edzõtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggõ költségek,
kiadások, az alábbiak szerint:
a)
az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósításában érintett
utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés, sporteszköz beszerzésére fordított összeg,
b)
a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt gyógyszerek, diagnosztikai
eszközök és gyógyászati segédeszközök beszerzésére fordított összeg,
c)
a versenyre, mérkõzésre, továbbá az edzésre, edzõtáborba való személyszállítás költsége,
d)
a verseny, mérkõzés nevezési költsége,
e)
a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ, a mentéssel,
a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók, játékvezetõk, szövetségi ellenõrök,
versenyfelügyelõk küldésével és rendelkezésre állásával, utánpótlás-korú sportszakemberek (játékvezetõk,
versenybírók) kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,
f)
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,
g)
sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja,
h)
a felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés
költsége,
i)
az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program megvalósításában részt vevõ
sportszakemberek személyi jellegû ráfordításának költsége,
j)
a verseny, mérkõzés megrendezéséhez, edzés, edzõtábor megtartásához szükséges sporteszközök,
sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok ellátásával összefüggõ gépjármû – kivéve
a személygépkocsi és a motorkerékpár – bérleti díja;
12. versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési
koncepció alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedõ, a szakszövetség által évente, a támogatás elszámolási
idõszakát megelõzõen készített (több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontott), a jóváhagyást
végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program részét képezõ, a látvány-csapatsportok
szakszövetsége által szervezett versenyrendszer valamely bajnoki osztályában részt vevõ, vagy arra indulási jogot
szerzett, a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége tagjaként mûködõ amatõr sportszervezet által
a szakszövetség részére fizetett díjköltségek, kiadások, az alábbiak szerint:
a)
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkõzés nevezési díja,
b)
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetõk, szövetségi ellenõrök, versenyfelügyelõk küldésével és
rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek,
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c)
tagsági díj,
d)
a pályahitelesítés díja,
e)
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,
f)
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé befizetésre kerülõ díj.
Az (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott személyi jellegû ráfordításnak minõsül a hivatásos sportszervezettel
sportszakmai tevékenység ellátására irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
– ideértve a vállalkozási szerzõdés alapján kifejtett tevékenységet is – álló sportszakember részére kifizetésre kerülõ
költség is.
Az (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott támogatás teljes összege
a) amennyiben a támogatott szervezet sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött
közhasznú alapítvány, akkor évente nem haladhatja meg a sportszervezet vagy alapítvány részére ezen jogcím
alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevõ utánpótlás-korú
versenyzõnként az 1 000 000 forintot,
b) amennyiben a támogatott szervezet szakszövetség, akkor évente nem haladhatja meg a szakszövetség részére
ezen jogcím alapján nyújtott támogatásból megvalósuló utánpótlás-fejlesztési programban részt vevõ egyes
korosztályos válogatott keretek összesített létszáma alapján, 15 évesnél idõsebb korosztályos válogatottak
esetén az országos keret egy tagja esetén a 2 000 000 forintot, 13–14 éveseknél a regionális keret egy tagja esetén
az 1 000 000 forintot, 6–12 éveseknél a megyei, területi (körzeti) keret egy tagja esetén az 500 000 forintot.
Az (1) bekezdés 11. pontja alapján sportszakemberek személyi jellegû ráfordítása csak akkor számolható el,
ha a sportszakember a támogatott szervezettel a sportszakmai tevékenységével összefüggésben fennálló
munkaviszonyáról vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyáról rendelkezõ szerzõdésben meghatározottak
szerint a szakmai tevékenységének (munkaóra ráfordításának) legalább 75%-át igazolhatóan az utánpótlás-korú
versenyzõk felkészítése, versenyeztetése teszi ki.
Az adókedvezményre jogosító támogatás összege nem haladhatja meg a jóváhagyást végzõ szervezethez elõzetesen
benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott költségek, ráfordítások, beruházások,
felújítások után számított támogatás összegét.
Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet
sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének
legfeljebb 3%-a, de maximum 50 millió forint a támogatási igazolás kiállításának feltételét képezõ sportfejlesztési
program elõkészítésével, a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott
program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével,
valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülõ közremûködõi költségek támogatására is
fordítható. A közremûködõi költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
a sportfejlesztési program jóváhagyását végzõ szervezethez történõ benyújtása során azt elõzetesen bejelentse,
és a jóváhagyást végzõ szervezet azt jóváhagyja.
Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás
felhasználásáról történõ elszámolás során a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ sportfejlesztési
program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjról szóló miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj nem számolható el
költségként.
A támogatási igazolást a jóváhagyást végzõ szervezet a támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére,
az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, meghatározott eljárásrendben, a sportfejlesztési
program jóváhagyását követõen – több évre szóló sportfejlesztési program esetén az adott évi támogatási idõszakra
lebontva – adja ki a támogató és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.

2. A támogatási igazolás kiállításának feltételét képezõ sportfejlesztési program jóváhagyása
4. §

(1) A támogatási igazolás kiállításának elõzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a tervezett
támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési program esetén évekre lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelõzõen a jóváhagyást végzõ szervezet részére jóváhagyás céljából benyújtsa.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyást végzõ szervezet részére történõ
benyújtásának – jogvesztõ – határideje a tárgyév április 1-je.
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(2) A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részérõl csatolni kell
a) 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettõl
(bíróság, cégbíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplõ adatairól, közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott
aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintát,
b) igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a bejelentés idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
ba) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
bb) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
c) a támogatással megvalósítani tervezett sportfejlesztési programjának bemutatását, célját, megnevezését,
tervezett megvalósításának helyét, részletes megvalósítási tervét, amennyiben költségként elszámolandó, akkor
általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségének tervét, a megvalósítás és a finanszírozás idõbeli
ütemezését, valamint a beruházást is tartalmazó program esetén az annak helyszínéül szolgáló ingatlan helyrajzi
számát és 3 hónapnál nem régebbi tulajdonilap-másolatának földhivatal által kiadott eredeti példányát vagy
másolatát (a továbbiakban: szakmai és költségterv),
d) amennyiben a támogatás építési beruházásra irányul, úgy az elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának
hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerõs építési engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezõ hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem
építésiengedély-köteles,
e) az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerõs hatósági engedélyeket, igazolásokat,
f) beruházási vagy felújítási támogatás esetén nyilatkozatot arról, hogy
fa) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) és (8) bekezdésében
meghatározott kötelezettségeinek eleget tesz,
fb) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet vállalja, hogy a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés a) és
d) pontjában meghatározott jelzálogjognak a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történõ
bejegyeztetéshez szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét
az ellenõrzést végzõ szervezet részére megfizeti.
(3) A jóváhagyást végzõ szervezet a kérelem benyújtását követõ két hónapon belül megvizsgálja, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet
a) megfelel-e a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek,
b) a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e a bejelentéshez,
c) által benyújtott sportfejlesztési program – több évre szóló sportfejlesztési program esetén annak évekre
lebontott változata – összhangban van-e az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág – kormány által kialakított hosszú
távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban készített – stratégiai fejlesztési koncepciójával,
utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési
koncepciójával.
(4) Amennyiben a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a (2) bekezdés szerinti feltételeknek nem felel meg,
az ott meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat hiánytalanul nem csatolta, vagy a sportfejlesztési program
nincs összhangban a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójával – utánpótlás-nevelés fejlesztése céljából kiállítandó
támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési koncepciójával –, úgy a jóváhagyást végzõ szervezet
a kérelem beérkezésétõl számított 10 napon belül támogatás igénybevételére jogosult szervezetet 15 napos határidõ
tûzése mellett hiánypótlásra szólítja fel.
(5) Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként
megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet minden feltételnek megfelel, úgy a sportfejlesztési
programot – a (7)–(9) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – jóváhagyja, az errõl szóló döntést közli a támogatás
igénybevételére jogosult szervezettel.
(6) Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet az (1) bekezdés szerinti kérelem vizsgálatának eredményeként
megállapítja, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nem felel meg minden feltételnek, úgy
az (1) bekezdés szerinti kérelmet elutasítja, és az errõl szóló döntést közli a támogatás igénybevételére jogosult
szervezetettel. Az elutasítás tényét a jóváhagyást végzõ szervezet honlapján is közzéteszi.
(7) A jóváhagyást végzõ szervezet a jóváhagyás során arra figyelemmel dönt a tervezett támogatás egyes jogcímeinek
elfogadásáról, hogy az egyes jogcímeken igénybe vehetõ támogatás nem lehet nagyobb, mint az egyes jogcímek
esetén a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott
legnagyobb mértéke.
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(8) A jóváhagyást végzõ szervezet a Tao. tv. 22/C. § (6) bekezdés e) pontja szerinti értékhatárt elérõ vagy meghaladó,
sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot – a (9) és
(10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a támogatott szervezet vállalja,
hogy a sport célú ingatlanfejlesztésre kiírásra kerülõ nyílt pályázat során
a) legalább három, a tárgyi eszköz beruházásra, felújításra vonatkozó sportlétesítmény-fejlesztés területén legalább
két éve mûködõ személytõl kér be egyidejûleg, írásbeli (e-mailben, faxon vagy postai úton tett) ajánlatot;
b) az ajánlati felhívásban a sportcélú ingatlan-fejlesztéshez szükséges ajánlattételre vonatkozó részletes adatokat ad
meg, amelyek alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott ajánlat nyújtható be;
c) az ajánlattételre megfelelõ idõt, de legalább 15 napot biztosít;
d) azzal a pályázóval köt szerzõdést a sportcélú ingatlanfejlesztés megvalósítására, amelyik a legjobb ár-érték
– azonos szakmai tartalmú ajánlatok esetén a kedvezõbb áru – arányt ajánlja a pályázatában;
e) kellõ gondot fordít az átláthatóság – ideértve a pályázati eljárás minden elemének dokumentálását, különösen
az árajánlatok bekérését és azok értékelését – és az ajánlattevõkkel való egyenlõ elbánás elvére.
(9) A jóváhagyást végzõ szervezet a Tao. tv. 22/C. § (9) bekezdése szerinti értékhatárt elérõ vagy meghaladó, sportcélú
ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot
– a (8) és (10) bekezdésekben meghatározottakra tekintettel – abban az esetben hagyja jóvá, ha a sportfejlesztési
program az érintett településen (kistérségben, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmigazdasági hatásait illetõen nagyobb területi szintû szervezõdésben) a látvány-csapatsportok szakmai felkészülési
és versenyzési igényeit kiszolgáló
a) új sportcélú ingatlan-fejlesztésre – ideértve a meglévõ sportcélú ingatlanok által nem biztosított
sportszolgáltatások vagy a nézõk kiszolgálását ellátó új sportcélú ingatlan-fejlesztést is, ha a hiányzó
szolgáltatások a b) pont szerinti sportcélú ingatlan-fejlesztési célok keretében nem biztosíthatók –,
b) meglévõ sportcélú ingatlan
ba) korszerûsítésére, a sportszolgáltatás üzemidejének növelésére,
bb) a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendeletben meghatározott mûszaki és építészeti
feltételeket szolgáló biztonságtechnikai fejlesztésére,
bc) építészeti, mûszaki akadálymentesítésére
irányul.
(10) A jóváhagyást végzõ szervezet a (8)–(9) bekezdés szerinti jóváhagyás során nem támogathat olyan sportcélú
ingatlan-fejlesztési célra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást magában foglaló sportfejlesztési programot,
amelynek megvalósulása az érintett településen (kistérségben, vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak
társadalmi-gazdasági hatásait illetõen nagyobb területi szintû szervezõdésben) már meglévõ, méretében és
funkciójában azonos, sportcélú ingatlanok piaci versenyhelyzetét hátrányosan befolyásolná. Nem kell alkalmazni ezt
a rendelkezést, ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet igazolja, hogy az érintett településen (kistérségben,
vagy a beruházás, felújítás eredményeként annak társadalmi-gazdasági hatásait illetõen nagyobb területi szintû
szervezõdésben) meglévõ sportcélú ingatlan kapacitások a fejlesztési program sikeres megvalósításához minõségben
vagy mennyiségben nem elegendõk.
(11) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végzõ szervezet által
jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás (7) bekezdésben
meghatározott összegét.
(12) A (11) bekezdésben meghatározott adatokról a jóváhagyást végzõ szervezet nyilvántartást vezet és azt a honlapján is
közzéteszi.

3. A támogatási igazolás kiállítása
5. §

(1) A támogatás igénybevételére jogosult szervezet a jóváhagyást végzõ szervezet által történõ jóváhagyás megadásáról
szóló 4. § (5) bekezdésében meghatározott döntés közlését követõen válik jogosulttá a támogatási igazolás kiállítására
vonatkozó kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására a jóváhagyást végzõ szervezet részére.
(2) A jóváhagyásban meghatározott, egyes támogatási jogcímekhez tartozó támogatás teljes összegének igénybevétele
érdekében a támogatás igénybevételére jogosult szervezet több támogatási igazolás kiállítását is kérelmezheti,
továbbá a jóváhagyás során elfogadott valamennyi támogatási jogcím alapján jogosult támogatási igazolás kiállítását
kérelmezni.
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6. §

(1) A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha
a) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet sportfejlesztési programja a 4. § (12) bekezdés szerinti
nyilvántartásban szerepel és
b) a támogatási igazolás kiállítása az egyes jogcímek esetén nem eredményezi a sportfejlesztési programban
feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését,
valamint
c) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet nyilatkozik az önrész rendelkezésre állásáról.
(2) A jóváhagyást végzõ szervezet a támogatási igazolást 3 példányban állítja ki.
(3) A jóváhagyást végzõ szervezet a kérelemrõl annak beérkezésétõl számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel
kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a jóváhagyást végzõ szervezet az (1) bekezdés b) pontjában
meghatározottak szerint a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében
meghatározott legnagyobb mértékének túllépését állapítja meg. Ilyen esetben a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet 8 napon belül az (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek megfelelõ kérelmet nyújthat be
a jóváhagyást végzõ szervezet részére.
(4) A jóváhagyást végzõ szervezet a támogatási igazolás 1-1 példányát közli a támogatás igénybevételére jogosult
szervezettel és a támogatóval, továbbá gondoskodik 1 példány megõrzésérõl. Ha jóváhagyó szervezetként
a szakszövetség jár el, akkor a támogatási igazolás 1 példányát az ellenõrzõ szervezettel is közli.
(5) A jóváhagyást végzõ szervezet a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen jár el a kérelem elutasítása esetén, ebben
az esetben azonban a kérelem elutasításának tényét közli a támogatás igénybevételére jogosult szervezetettel és
a támogatóval.

7. §

(1) A támogató a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolásban szereplõ összegû támogatást
a) elõfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási igazolás kézhezvételét követõen,
b) utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén az adott támogatási idõszakra vonatkozó elszámolás
ellenõrzõ szervezet részérõl történõ elfogadását és az errõl szóló értesítést követõen
bocsátja a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére, és errõl 8 napon belül értesíti az állami
adóhatóságot.
(2) A támogató csak a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított – és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet
részére teljesített – támogatási igazolás alapján jogosult a Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdésében meghatározott
adókedvezmény igénybevételére.
(3) A támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési idejének végéig kell megõrizni.

8. §

(1) A jóváhagyást végzõ szervezet a kiadott támogatási igazolásokról jegyzéket vezet, amely tartalmazza a támogató és
a támogatott szervezet nevét, azonosító adatait, a támogatási igazolás jogcímeit, valamint jogcímenként a támogatás
összegét.
(2) A jóváhagyást végzõ szervezet a jegyzék honlapján történõ közzétételével – a támogató (1) bekezdés szerinti adatai
kivételével – tájékoztatja a nyilvánosságot a kiállított támogatási igazolások alapján nyújtott támogatások naprakész
állásáról.

4. A támogatások felhasználásának alapvetõ szabályai
9. §

(1) A támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatás elõfinanszírozással is történhet. Ha a támogatás
elõfinanszírozással kerül biztosításra, a támogatott az 5–6. §-ban foglaltaknak megfelelõen kiállított támogatási
igazolásokban szereplõ támogatás összegével utólagos elszámolás mellett, az e rendeletben foglaltak szerint köteles
elszámolni.
(2) Az országos sportági szakszövetség a támogatást szerzõdéssel – az ellenõrzõ szervezet által jóváhagyott
sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezõen és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként mûködõ
sportszervezet, továbbá képzési támogatás esetén a szakszövetség képzési programjának megvalósítását végzõ más,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a továbbiakban: a támogatás végsõ kedvezményezettje) részére
továbbadhatja, ha
a) a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy
egyébként ingatlanfejlesztést érintõ tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az edzésen, versenyen, mérkõzésen
használt sportfelszerelést, sporteszközt érintõ tárgyi eszköz beruházás, képzési támogatás, vagy
versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása, és
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b)
c)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

10. §

a támogatás továbbadását – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – a támogató nem zárta ki, és
az a) pontban felsorolt támogatási jogcímek igénybevételére a támogatás végsõ kedvezményezettje támogatás
igénybevételére jogosult szervezetként a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdése alapján önállóan is jogosult lenne,
valamint
d) a támogatás végsõ kedvezményezettje a Tao. tv. 22/C. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.
A versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása – a sportági szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak
csökkentésén keresztül – csak a szakszövetségen keresztül történhet. A díjcsökkentés nem minõsül továbbadott
támogatásnak.
A támogatás továbbadására vonatkozó igényt a sportfejlesztési programban külön fel kell tüntetni, megjelölve
a tervezett támogatás végsõ kedvezményezettjét. A továbbadott támogatás felhasználására az e rendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.
Ha – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – a támogatás végsõ felhasználója nem az országos sportági
szakszövetség, akkor a szakszövetség köteles a továbbadott támogatásról a támogatás végsõ kedvezményezettjét
az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni, és azt az ellenõrzõ szervezetnek az 1. melléklet szerinti
nyomtatvánnyal (a továbbiakban: összesített elszámolási táblázat) megküldeni.
Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás,
felújítás, úgy a 10 millió Ft-ot meghaladó összértékû sportfejlesztési program megvalósítását szolgáló támogatás csak
utófinanszírozás formájában nyújtható.
A támogatási igazolásban foglalt jogcímek alapján nyújtott támogatásból végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi
megvalósulásáért kizárólag a támogatott szervezet felelõs, a támogatót semmilyen felelõsség nem terheli.
A támogatott szervezet a támogatást támogatási jogcímenként külön-külön önálló pénzforgalmi számlán tartja
nyilván és kezeli.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználását elkülönítetten és naprakészen, az ellenõrzõ szervezet vagy más
ellenõrzõ hatóság által bármikor ellenõrizhetõ módon tartja nyilván.
A támogatott szervezet a támogatást kizárólag az ellenõrzõ szervezet által kiállított támogatási igazolásban
meghatározottak szerinti jogcímre, az önrész rendelkezésre bocsátásával egyidejûleg, az abban meghatározott
mértékben használhatja fel.
A támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a támogatott szervezet részérõl semmilyen ellenszolgáltatásra nem
jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult a Tao. tv.
22/C. § (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételére sem.

(1) Amennyiben 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 elõ, ami a sportfejlesztési program megvalósítását veszélyezteti, illetve
meghiúsítja, vagy
b) olyan tény vagy körülmény merül fel, aminek az eredetileg jóváhagyott sportfejlesztési program terhére történõ
megvalósítására biztosított támogatás nem elegendõ,
akkor a támogatott szervezet köteles azt az okról való tudomásszerzéstõl számított 8 napon belül írásban bejelenteni
a jóváhagyást végzõ szervezet felé, és – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az igénybe nem vett
támogatásról írásban lemondani, azt a 14. § (7) bekezdésben meghatározottak szerint a Magyar Állam részére
befizetni, valamint a támogatás igénybe vett részérõl e rendelet szerint elszámolni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak felmerülése esetén – a 8 napos határidõn belül – a támogatott szervezet
kérelmezheti a jóváhagyást végzõ szervezetnél a támogatási idõszakra vonatkozó sportfejlesztési programban
meghatározott szakmai program módosítását. A módosítási kérelem nem irányulhat a 4. § (7) bekezdése szerint
jóváhagyott, igénybe vehetõ támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás legnagyobb mértékének növelésére.
Egyebekben a 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a módosítási kérelem elbírálásához szükséges dokumentumokat,
nyilatkozatokat kell csatolni a jóváhagyást végzõ szervezet részére.
(3) A jóváhagyást végzõ szervezet a módosítási kérelemrõl való döntés során a 4. § (3)–(9) bekezdésének alkalmazásával
jár el azzal, hogy az ügyintézési határidõ 30 nap, hiánypótlásra pedig egy alkalommal, 8 napos határidõvel van
lehetõség.
(4) A módosított és a jóváhagyást végzõ szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program alapján benyújtott
támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelemmel kapcsolatos eljárásra a 6. § rendelkezéseit megfelelõen
alkalmazni.
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(5) Ha jóváhagyó szervezetként a szakszövetség jár el, akkor a módosítási kérelemrõl való döntésérõl 8 napon belül
tájékoztatja az ellenõrzõ szervezetet.

5. A támogatások felhasználásának ellenõrzése
11. §

(1) A támogatás felhasználásáról történõ elszámolást – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – minden évben,
a támogatási idõszak lezárultát követõ 30 napon belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli
bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített elszámolási táblázattal együttesen kell az ellenõrzõ szervezethez
benyújtani. Az elszámolást – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is – a támogatott
szervezet nyújtja be az ellenõrzõ szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló szöveges, szakmai beszámolóhoz
az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre álló határidõ egyszeri alkalommal,
legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(2) A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról negyedévente elõrehaladási jelentést nyújt be az ellenõrzõ
szervezet részére. Nem kell elõrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési
programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására nem került sor. A 9. § (2) bekezdésében meghatározott
továbbadott támogatás esetén az elõrehaladási jelentést az országos sportági szakszövetség nyújtja be az ellenõrzõ
szervezet részére. Az elõrehaladási jelentést a negyedévet követõ 8 – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott
továbbadott támogatás esetén 15 – napon belül kell benyújtani. Az elõrehaladási jelentésben tájékoztatni kell
az ellenõrzõ szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulásának állásáról.
(3) Az elõrehaladási jelentéshez – az (5) bekezdésben meghatározottak szerint – részelszámolás is benyújtható.
Amennyiben az ellenõrzõ szervezet az elõrehaladási jelentés áttanulmányozását követõen azt indokoltnak tartja,
a támogatott szervezetnek részelszámolás benyújtását írhatja elõ.
(4) A támogatott szervezet a támogatási idõszakban keletkezett támogatásból finanszírozott költségekrõl, ráfordításokról
kiállított számlákkal, illetve más, hitelt érdemlõ számviteli bizonylatokkal (pl. szerzõdés, banki igazolások,
bérszámfejtési összesítõ stb., a továbbiakban együtt: számviteli bizonylatok) tételesen köteles elszámolni.
(5) Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet köteles záradékolni, vagy a 9. §
(2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén a támogatás végsõ kedvezményezettjével
záradékoltatni. A záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott szervezet azt
az ellenõrzõ szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított támogatási igazolás alapján, a Tao. tv. 22/C. §
(1) bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.
(6) Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások összértéke adott támogatott
szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített
számviteli bizonylatokkal elszámolni az ellenõrzõ szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett
támogatás összértékét elérõ, de legfeljebb 500 millió forint értékû felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie, amit
a támogatott szervezet az elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási idõszakra szóló
biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által hitelesítendõ adatok körét tartalmazó, az ellenõrzõ
szervhez benyújtandó nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A támogatási igazolás alapján nyújtott támogatás felhasználásának szakmai ellenõrzésére az ellenõrzõ szervezet
jogosult. Az ellenõrzõ szervezet a szakmai ellenõrzés keretében jogosult a támogatásból megvalósuló programok
dokumentációjába betekinteni. Ennek érdekében a támogatott szervezet az iratokat a támogatási igazolás kiállításától
számított 10 évig megõrzi, ellenõrzés esetén azt rendelkezésre bocsátja, és az ellenõrzés során együttmûködik
az ellenõrzõ szervezettel, az ellenõrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást az ellenõrzõ szervezet részére megadja,
valamint az ellenõrzésben közremûködik.
(2) Az ellenõrzõ szervezet a szakmai ellenõrzés keretében jogosult a támogatásból megvalósuló szakmai programok
helyszíni ellenõrzésére.

13. §

(1) Az ellenõrzõ szervezet az elszámolást annak beérkezésétõl számított 60 napon belül – részelszámolás benyújtása
esetén 30 napon belül – megvizsgálja, és tájékoztatja a támogatott szervezetet az elszámolás (részelszámolás)
elfogadásáról vagy annak hiányosságáról.
(2) Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidõ tûzésével kerülhet sor és a felhívásban meg
kell jelölni az elszámolás hiányosságát. Részelszámolás esetén hiánypótlásra egy alkalommal, 8 napos határidõ
tûzésével kerülhet sor.
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(3) Ha a kedvezményezett valamely hiánypótlási határidõt elmulasztja vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan
vagy hiányosan teljesíti, az elszámolás vagy annak érintett része nem fogadható el.
(4) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás felhasználásáról történõ elszámolás
elfogadásáról vagy annak elutasításáról az ellenõrzõ szervezet tájékoztatja a látvány-csapatsport országos sportági
szakszövetségét.
14. §

(1) Amennyiben az ellenõrzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások alapján lehívott támogatások összértéke
meghaladja a támogatási idõszak során ténylegesen felmerült költségekre, ráfordításokra jutó, azok arányában
igénybe vehetõ támogatások együttes összegét, úgy a fel nem használt támogatás rendelkezésre állását a támogatott
szervezet bankszámlakivonat csatolásával köteles igazolni.
(2) Amennyiben az ellenõrzõ szervezet az elszámolás ellenõrzése során állapítja meg, hogy a támogatott szervezet nem
használta fel teljes összegben a lehívott támogatás összegét, úgy a fel nem használt támogatás Magyar Állam részére
történõ – (7) bekezdés szerinti – befizetésére hívja fel a támogatott szervezetet.
(3) A támogatott szervezet a felhívás kézhezvételétõl számított 8 napon belül bankszámlakivonat csatolásával igazolhatja
a fel nem használt támogatás teljes összegének rendelkezésre állását.
(4) A támogatott szervezet – a 15. §-ban foglaltak kivételével – az (1) és (3) bekezdés szerinti igazolás ellenõrzõ szervezet
részére való benyújtásával egyidejûleg a jóváhagyást végzõ szervezetnél kérelmezheti a jóváhagyással tartalmában
egyezõ,
a) a sportfejlesztési program alapján megvalósuló fejlesztés további, legfeljebb 3 évvel történõ meghosszabbítását,
vagy
b) a sport fejlesztését szolgáló új sportfejlesztési program legfeljebb 3 éven belül történõ megvalósításának
jóváhagyását.
(5) Ha a jóváhagyást végzõ szervezet a szakszövetség, a támogatott szervezet a (4) bekezdés szerinti kérelem 1 példányát
az ellenõrzõ szervezet részére is megküldi.
(6) A támogatott szervezet részérõl a (4) bekezdés szerinti kérelem benyújtása esetén a jóváhagyást végzõ szervezet
a 4–5. §-ban meghatározott jóváhagyás nélkül 30 napon belül dönt a sportfejlesztési program alapján megvalósuló
fejlesztés meghosszabbításáról, az új sportfejlesztési program megvalósításához való hozzájárulásról vagy a kérelem
elutasításáról. Ha a jóváhagyást végzõ szervezet a szakszövetség, akkor döntésérõl az ellenõrzõ szervezetet is
egyidejûleg tájékoztatni köteles.
(7) A fel nem használt támogatást a sportpolitikáért felelõs minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett elõirányzat
felhasználási keretszámlájára kell befizetni, és azt az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására kell
fordítani. Fel nem használt támogatás rendelkezésre állása esetén a támogatott szervezet a (3) bekezdésben
meghatározott igazolás és a (4) bekezdés szerinti igény elõterjesztése helyett bármikor befizetheti azt a Magyar Állam
részére.
(8) Amennyiben a fel nem használt támogatás összege a jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítását biztosító
támogatási idõszak során támogatási jogcímenként a pénzügyileg teljesített támogatási igazolások összértékének
20%-át meghaladja, úgy a 20%-os mértéken felül fel nem használt támogatást – a (9)–(10) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a támogatott szervezet a jegybanki alapkamattal növelt összegben köteles befizetni a Magyar Állam
részére a (7) bekezdésben meghatározottak szerint.
(9) Amennyiben a támogatott szervezet a (4) bekezdésben meghatározottak szerint módosított vagy új sportfejlesztési
program megvalósítására válik jogosulttá, úgy a módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítása esetén
az éves támogatási idõszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a pénzügyileg teljesített
támogatási igazolások összértékének 25%-át a módosított, vagy új sportfejlesztési program célját biztosító
feladatokra felhasználhatja.
(10) Ha a támogatott szervezet több évre szóló sportfejlesztési program megvalósítását végzi, akkor az éves támogatási
idõszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a sportfejlesztési program megvalósítására elõzetesen
jóváhagyott támogatás összértékének 25%-át sportfejlesztési program idõszakából a még hátralévõ támogatási
idõszakra vonatkozó, a program célját biztosító feladatokra felhasználhatja.
(11) A (8) bekezdés szerinti kamat számításakor a támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a visszafizetés vagy befizetés
napjáig terjedõ idõszakot kell figyelembe venni.
(12) Ha a támogatott szervezet országos sportági szakszövetség, akkor az éves sportfejlesztési program megvalósítása
során – több évre szóló sportfejlesztési program megvalósítása esetén annak a támogatási idõszakra vonatkozó
részének – az adott támogatási idõszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb a támogatási idõszakra
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esõ támogatás értékének 20%-át kamatozó tartalékként a sportfejlesztési program megvalósulásának idõszakát
követõen is felhasználhatja az e rendeletben meghatározottakkal azonos célra.
15. §

(1) Amennyiben az ellenõrzõ szervezet az elszámolás ellenõrzése során – ideértve a helyszíni ellenõrzést is – azt állapítja
meg, hogy a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a jóváhagyott sportfejlesztési programban
foglaltaktól, és a támogatott szerezetnek felróható módon nem teljesült a sportfejlesztési programban vállalt
kötelezettségek egésze vagy egy része, továbbá a nem szabályszerûen felhasznált támogatás összegével a támogatott
szervezet nem tud az e rendeletben foglaltak szerint elszámolni, úgy a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe
vett támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles a Magyar Állam részére a 14. § (7) bekezdésében foglaltak
szerint befizetni.
(2) Az (1) bekezdés alapján szabálytalanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás egészének vagy a nem
szabályszerûen felhasznált arányos részének (1) bekezdés szerinti befizetésétõl számított legfeljebb 3 évig az ellenõrzõ
szervezet a támogatott szervezetet az e rendelet szerinti támogatásból kizárja. Az ellenõrzõ szervezet ezt a tényt
a honlapján közzéteszi.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat a részelszámolás ellenõrzésére is megfelelõen alkalmazni kell.

6. Záró rendelkezések
16. §

(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem jóváhagyást végzõ szervezet részére történõ benyújtásának
határideje a 2011. évben a 2011. július 1-je és 2011. szeptember 15-e közötti idõszak. Az igényelt támogatás alapján
leghamarabb azon költségek, ráfordítások számolhatók el, amelyek teljesítése és kifizetése 2011. július 1-jét követõen
történik.
(3) A 4. § (3) bekezdésében az ellenõrzõ szervezet részére a bejelentés vizsgálatára rendelkezésre álló határidõ
a bejelentés benyújtását követõ 45 nap.
(4) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 64. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A miniszter – a (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – ellátja a sportigazgatási szerv feladatait.”
(5) Az R. 64. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggõ közigazgatási hatósági és szolgáltatási feladatok tekintetében a sportigazgatási szerv feladatait a Nemzeti
Sport Intézet látja el.”

17. §

(1) A 2. § (2) bekezdés alapján nyújtott támogatások csekély összegû támogatásnak minõsülnek, amelyeket kizárólag
a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L sorozat 379/5 2006. 12. 28.) (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági
rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Csekély összegû támogatás nem nyújtható nehéz helyzetben lévõ vállalkozások részére.
(3) Egy vállalkozásnak bármely forrásból csekély összegû támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma
– három pénzügyi év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(4) Minden egyes új csekély összegû (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.
(5) A csekély összegû (de minimis) támogatás ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható
állami támogatással, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a támogatási intenzitás csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott mértékét.
(6) Az ellenõrzõ szervezet köteles írásban tájékoztatni a támogatott szervezetet arról, hogy de minimis támogatásban
részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a 1998/2006/EK bizottsági rendeletre – hivatkozva annak pontos
címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére –, valamint meg kell határoznia a támogatás
pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.
(7) A sportfejlesztési program jóváhagyását megelõzõen az érintett hivatásos sportszervezet írásos vagy elektronikus
formában készített nyilatkozatot köteles eljuttatni az ellenõrzõ szervezet részére, a hivatásos sportszervezet által
a megelõzõ két pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi csekély összegû
(de minimis) támogatásról.
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(8) Ezen a jogcímen támogatás nem vehetõ igénybe
a) az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez;
b) az import áruk helyett hazai áru használatától függõ támogatások esetében, a kereskedelmi fuvarozás terén
mûködõ vállalkozásoknak teherszállító jármûvek megvásárlására, valamint
c) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló kormányrendelet szerint nehéz helyzetben lévõ vállalkozások megmentésére.
18. §

(1) A 2. § (1) bekezdés 3. pontja alapján nyújtott támogatások képzési támogatásnak minõsülnek, amelyeket kizárólag
a 800/2008/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani.
(2) Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegû támogatással, ha az nem vezet
a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
(3) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevõk szerepelnek, amelyek
a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási
projektben szereplõ képzés szakosított, illetve általános jellege nem állapítható meg, a szakképzésre vonatkozó
támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.
(4) Ezen a jogcímen támogatás nem vehetõ igénybe a 17. § (8) bekezdése szerinti esetekben.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Összesített elszámolási táblázat
Támogatott szervezet neve:
Végsõ felhasználó kedvezményezett neve:
Jóváhagyott támogatási igazolás iktatási száma:
Támogatási jogcím megnevezése:
Jóváhagyott támogatási igazolás szerinti támogatási összeg:
Sorszám

Bizonylatszám

Számla kibocsátója

Megnevezés/
felhasználás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ÖSSZESEN:

Teljesítés
idõpontja

Számla bruttó
értéke

Elszámolt költség
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Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek, és csak a sportigazgatási
szerv felé, a ......................................... iktatószámú támogatási igazolással kapcsolatban lettek elszámolva.
Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli elõírások szerint kerültek felhasználásra,
kifizetésre és könyvelésre.
Az elszámolás kelte: .......................................................
P. H.
...........................................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelethez
Könyvvizsgáló által hitelesítendõ adatok
Elszámolási idõszak:

Termék/szolgáltatás
megnevezése

Támogatási
jogcím
(SZJ, TE, UP)

Jóváhagyott
sportfejlesztési
programnak
megfelel
(igen/nem)

3

Teljesítettség
(igen/nem)

Piaci értéknek
megfelel
(igen/nem)

Elszámolt
költség

Megfizetés
napja
pénzügyi
rendezés
idõpontja

Lehívható
támogatás4

Ténylegesen
igénybe vett
támogatás

2011. évi 74. szám

Szállító neve

Számviteli
teljesítés
idõpontja
(számvitelileg)2

•

Sorszám

Számla
Bizonylat
száma1

1

Számlaszám, illetve amennyiben a költség nem számlával alátámasztott (pl. bérköltség), akkor az egyéb számviteli bizonylat száma (pl. bérfeladási jegyzék száma)
Több elszámolási idõszakot érintõ költség (pl. június – augusztus) esetén az elszámolható költségeket arányosan meg kell osztani. Ezt külön be kell mutatni.
3
Szolgáltatások esetében a rendelkezésre álló dokumentáció alapján kell ellenõrizni. Termékek/beruházások esetén leltárral és helyszíni szemlével is alá kell támasztani.
4
Amennyiben bármelyik mezõ esetében a válasz nemleges, akkor ennek összege nulla, vagy a rendelkezésre álló dokumentáció alapján arányosan csökkentendõ (pl. részleges teljesítettség, piaci árat meghaladó költség,
részleges kifizetettség stb. ) Arányos elszámolhatóság esetén az eredményt számszakilag külön be kell mutatni.
2
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