TÁJÉKOZTATÓ
A LÁTVÁNY‐CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL
A. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításai1
1) Fogalmakat érintő változások:
a) Az általános képzés fogalma pontosításra került.
b) Új fogalmakkal egészült ki a jogszabály (sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségei,
működési veszteség, észszerű nyereség, kizárólag helyi hatással bíró sportcélú
ingatlan).
2) A 2019‐2020‐as támogatási időszaktól új támogatási jogcím kerül bevezetésre, a sportcélú
ingatlan üzemeltetésének költségeinek támogatása.
a) A támogatás igénybevételére a látvány‐csapatsport országos sportági szakszövetsége
(a továbbiakban: szakszövetség) tagjaként működő amatőr sportszervezetek
(sportiskolák), hivatásos sportszervezetek, valamint a látvány‐csapatsport fejlesztése
érdekében létrejött alapítványok jogosultak.
b) A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet
jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programjában
szereplő, sportcélú ingatlan működési veszteségének 50 százalékát, de legfeljebb a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdés szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a
támogatási időszakonként a 300 millió forintot.
c) A Tao tv. 22/C. § (4a) és (4b) bekezdései szerinti összeszámítási szabályok vonatkoznak
e támogatási jogcímre is.
d) A támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott
támogatást saját tulajdonában, vagy saját használatában lévő sportcélú ingatlan
üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány‐csapatsport támogatás mellett
erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
e) A hivatásos sportszervezeteknél minden esetben, a többi sportszervezet
vonatkozásában amennyiben a támogatással érintett sportcélú ingatlan tekintetében
nem teljesülnek a korlátozott gazdasági célú létesítmény feltételei, vagy a kizárólag
helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei, az ilyen jogcímen nyújtott támogatás a
651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez
nyújtott működési támogatásként nyújtható.
3) A támogatási igazolás kiállításának feltétele, hogy a sportszervezet a korábban kapott látvány‐
csapatsport támogatással megfelelő módon elszámoljon.
4) Módosult a beszerzéskor 100 ezer forintot meghaladó bekerülési értékű nyilvántartásba vett
tárgyi eszköz elidegenítését, megterhelését érintő szabály.
a) Az előírás nem vonatkozik a Tao tv. 22/C. § (6a) bekezdés szerinti esetre.
b) E kötelezettség a jogszabály szerinti kötelező fenntartási időszak vége, vagy a könyv
szerinti érték leírása közül a később bekövetkező időpontig áll fenn.
5) A Tao tv. 30/I. § (1) bekezdése kiegészült a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltétellel.
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B. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításai2
1) A sportpolitikáért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter véleményének
kikérésével tesz javaslatot a Kormány részére a látvány‐csapatsport támogatás
keretösszegének, sportágak közti felosztása arányának megállapítására.
2) Az elszámolás ellenőrzésével kapcsolatos feladat‐ és hatásköröket érintő módosítások:
a) A hivatásos sportszervezetek, valamint azon támogatott szervezetek esetében, ahol a
sportfejlesztési program értéke jelenértéken legalább 300 millió forint, az
elszámolással kapcsolatos eljárás változatlan:
 A 300 millió alatti hivatásos sportszervezetek elszámolásai a szakszövetséghez
benyújtandók. A szakszövetség összesítő elszámolást készít az ellenőrzés
eredményéről a sportpolitikáért felelős miniszter részére, az elszámolást az
Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) zárja le.
A jelzálogjog bejegyzését a szakszövetség kezdeményezi az EMMI‐nél.
 a legalább 300 millió forint értékű elszámolások valamennyi sportszervezet
vonatkozásában közvetlenül az EMMI felé benyújtandók, a minisztérium végzi
az ellenőrzést és a lezárást.
A minisztérium intézkedik a jelzálogjog bejegyeztetésére vonatkozó kérelem
benyújtásáról.
b) A 300 millió forint érték alatti sportfejlesztési programokkal rendelkező amatőr
sportszervezetek (ideértve a sportiskolákat is), valamint a látvány‐csapatsport
fejlesztése érdekében létrejött alapítványok esetében a szakszövetség saját
hatáskörben dönt az elszámolás elfogadásáról, részbeni elfogadásáról vagy
elutasításáról. Az ellenőrzés eredményéről 8 napon belül tájékoztatja az EMMI‐t.
A szakszövetség intézkedik a jelzálogjog bejegyeztetésére vonatkozó kérelem
benyújtásáról.
c) Az a)‐b) pont szerinti megosztásban történik a támogatás, illetve kamat befizetésre
történő kötelezésével, nemteljesítés esetén az adók módjára behajtandó köztartozás
behajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
3) Az ügyintézési határidő módosításával a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől
számított 150 napon belül, ha a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A program módosítására,
hosszabbítására irányuló ügyintézési határidő 90 nap.
4) A jóváhagyást végző szervezet jogosult a sportfejlesztési program elbírálására irányuló
eljárását felfüggeszteni.
5) A szakszövetség javaslata alapján a sportpolitikáért felelős miniszter határozza meg a látvány‐
csapatsport támogatási rendszerek minőségbiztosítási rendszerének (benchmark‐rendszer)
követelményeit.
6) A sporttevékenységgel összefüggésben személyes adatok kezelésére a látvány‐csapatsport
támogatás alapján is sor kerülhet.
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C. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításai3
1) A 2019‐2020‐as támogatási időszaktól meghatározásra kerül a látvány‐csapatsport támogatás
keretösszege, a kiállítható igazolások és támogatási igazolások együttes összege.
2) A Rendelet – az uniós versenyjogi szabályokkal való összhang megteremtését célozva – több
ponton, mint pl. a képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím, új fogalmak
(megváltozott munkaképességű munkavállaló, hátrányos helyzetű munkavállaló, kkv,) kapcsán
módosításra és kiegészítésre (egy és ugyanazon vállalkozás, támogatástartalom, 15/D‐15/E. §‐
ok) került.
3) A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím támogatási fogalmat érintő módosításával nevesíti
a jogszabály, hogy a Tao támogatás szempontjából tárgyi eszköz beruházásnak, felújításnak
minősül az állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi
eszköz a jogszabály alapján a magyar állam vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül,
feltéve hogy a fejlesztést megvalósító támogatott szervezet a beruházással, felújítással érintett
sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől számított 15 évig használatra jogosult.
4) A Rendelet – a Tao törvénnyel összhangban – a sportcélú ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos
fogalom‐meghatározást és az elszámolható költségek körét tartalmazza.
5) A sportágak támogatási tételekkel kapcsolatos minőségbiztosítási rendszerét (benchmark‐
rendszer) a sportpolitikáért felelős miniszter – az adott sportági szakszövetség ügyintéző‐
képviselő szerve által tett javaslat alapján, a jogszabályban meghatározott eljárás szerint –
határozza meg. A benchmark‐rendszer előírásaitól fő szabály szerint eltérni nem lehet. Kivétel
ez alól, ha a sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetség – a sportfejlesztési program
jóváhagyására vagy módosítására irányuló eljárása során tett – egyedi írásbeli kérelme alapján,
különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezi azt.
6) Közvetítő igénybevételével kapcsolatos előírások
a) A látvány‐csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni,
közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem lehet.
b) A közvetítő olyan természetes, vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a
tevékenysége pénzbeli ellenszolgáltatás vagy egyébként pénzben kifejezhető anyagi
előny megszerzése érdekében a látvány‐csapatsport támogatásrendszerében a
támogatás igénybevételére jogosult szervezet és a támogató közötti, a Tao. tv. szerinti
támogatási szándéknyilatkozat megkötésére irányul, vagy egyébként ilyen
szándéknyilatkozat megkötését segíti elő, vagy abban közreműködik.
c) A sportfejlesztési program megvalósítását segítő, jogszabály szerinti közreműködő
tevékenysége sem irányulhat a támogatók felkutatására, közvetítésére.
d) Az ellenőrzés vizsgálja, hogy közvetítő eljárására, közvetítői tevékenység nyújtására
került‐e sor. Ennek megállapítása esetén az ellenőrző szervezet
 a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az állami adóhatóságnál
tételes adóellenőrzés lefolytatását, továbbá a támogatót kizárja,
 a támogatott szervezetet pedig ‐ rosszhiszemű közreműködés megállapítása
esetén ‐ kizárhatja
a látvány‐csapatsport támogatás rendszeréből.
7) A sportfejlesztési program jóváhagyásához a sportszervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság)
részéről kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat benyújtandó.
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8) A módosítás a támogatási igazolások, igazolások kiállításával kapcsolatos hiánypótlás kapcsán
pontosítást tartalmaz.
9) Az Stv. látvány‐csapatsport támogatási rendszerét érintő módosításával az elszámolás
ellenőrzésével kapcsolatos feladat‐ és hatáskörök megváltoznak (részletesen lásd az Stv.
összefoglalójánál). Ennek végrehajtási rendeletben történő lekövetését célozza több javaslat
(7. § (2a) bekezdés, 13. § (4)‐(4a) bekezdés, 15/C. § (2) bekezdés);
10) Ha a támogatott szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás,
kényszer‐végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás került elrendelésre, a támogatott
szervezet 8 napon belül köteles tájékoztatni az eljáró ellenőrző szervezetet.
11) A módosítás tartalmazza a támogatás növelésével kapcsolatos rendelkezés pontosítását.
12) A támogatás elszámolásával kapcsolatos módosítások:
a) A támogatott szervezet
 köteles a kiegészítő sportfejlesztési támogatással is elszámolni.
 az elszámolása során az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint
teljesült, és az elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus 14‐ig
pénzügyileg teljesült költségekről számol el.
 a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az alap időszakban
pénzügyileg nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás erejéig,
a sportfejlesztési program célját biztosító feladatokra felhasznált, alap időszaki
számviteli bizonylatokkal is elszámolhat a meghosszabbított időszakban.
 a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az ingatlanfejlesztést
érintő, utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a meghosszabbított
időszakban elszámolhat azon előző támogatási időszakokban kiállított számviteli
bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított időszakra esik,
amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott
szervezet rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére.
 az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, amelyek az e
rendeletben meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok ellátásával
összefüggésben merültek fel és az adott elszámolási időszak végéig szerződés
szerint és pénzügyileg is teljesültek.
b) Rögzítésre kerül a kamatozó tartalék elszámolásának módja.
c) Az elszámolásnál a hiánypótlás teljesítésére nyitva álló határidő egységesen –
részelszámolások esetében is – 15 nap.
13) Módosultak a jelentéstételi és adatszolgáltatási kötelezettségeket érintő előírások.
14) Több módosítás technikai jellegű pontosítást tartalmaz, ezek lekövetik a jogalkalmazási
gyakorlatot, a támogatott szervezetek oldalán követhetőbb eljárást alakítanak ki, valamint
egységesítik a fogalomhasználatot is.
Lezárva, 2019. február 25.
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