
Tisztelt Sportszervezetek! 
 
A látvány-csapatsport támogatás rendszerét érintő újabb jogszabály-módosítás kapcsán – amelyről szövetségi 
tájékoztató az MKOSZ honlapján elérhető – az alábbiakra szeretnénk külön felhívni a figyelmüket. 
 

I. Összeszámítás 
 

1. 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet 19. § (hatályos 2016. május 3-tól) 
 
Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás 
abban az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami 
támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó 
határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez. 
 

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (4a)-(4b) 
bekezdés 

 
A hivatásos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, és a képzés 
jogcímek, valamint azon sportszervezeteknél, amelyek nem hivatásosak ugyan, de hivatásos sportolót 
alkalmaznak, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú 
létesítmény feltételei a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában össze kell 
számítani az alap támogatás és a támogatási szerződés keretében megfizetett kiegészítő támogatások, illetve a 
helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét. Ezek együttesen nem haladhatják meg a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti 
mértéket.  
 
Az I.2. pont szerinti rendelkezéseket első alkalommal a 2017/2018-as támogatási időszakra benyújtott 
sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelmek 
benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni és mind a 22/C. §, mind a 24/A. § szerinti támogatási 
konstrukciókra vonatkoznak. 
 

II. Kiegészítő sportfejlesztési támogatással történő elszámolás 
 

1. 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet 11. § (1b) bekezdése 
 
Ha a támogatott szervezet a Tao tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási 
rendszert jóváhagyó határozatának hatálya alá tartozik –  azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos 
sportolót alkalmaz, vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú 
létesítmény feltételei  – a tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában a – támogatás 
és a saját forrás összege mellett – támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő támogatás összegével is 
köteles a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletben foglaltak szerint elszámolni. 
 
E rendelkezéseket első alkalommal a 2017-2018-as támogatási időszakban kell alkalmazni. 
 
Kérjük, hogy a sportfejlesztési program tervezése és megvalósítása során – ideértve a támogatások lehívását is 
– a jogszabályi előírásokra legyenek tekintettel. 
  
Kérjük a tájékoztatás szíves tudomásulvételét. 
 
Üdvözlettel: 
 
MKOSZ 
 
 
 


