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TÁJÉKOZTATÓ  
A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL 

 
A. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosításai1 

 
1) Új támogatási jogcím került bevezetésre, amely alapján a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdése alapján, 

támogatás nyújtható a veszélyhelyzettel, a Kormány által elrendelt egészségügyi válsághelyzettel, 
továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben, valamint az országos sportági 
szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban felmerülő költségek támogatására. 

 
Ilyen költségek lehetnek különösen a lázmérő, maszk, gumikesztyű, koronavírus teszt és annak 
szolgáltatásként történő megvásárlása, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, fertőtlenítő folyadék, 
egészségügyi védőruházat, egészségügyi vizsgálat.  

 
Jogosultak a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, az amatőr sportszervezet 
(sportiskola), a hivatásos sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött 
alapítvány. 

 
2) A támogatási igazolások összeértéke a sportfejlesztési programban szereplő igazolt költségek, 

ráfordítások, kiadások legfeljebb 100%-a lehet. 
 

3) A rendelkezéseket első alkalommal a 2020. évben kezdődő adóévre lehet alkalmazni.  
 

B. A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 
284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet módosításai 2 

 
1) A módosítás lehetővé teszi, hogy a sportszervezet 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan 

jóváhagyott – ide nem értve a korábbi támogatási időszakban jóváhagyott, de meghosszabbított – 
program jogcímei között módosítást hajtson végre, amelyre két alkalommal van lehetősége. Így az új 
jogcímre (22/C. § (1a) bekezdés) át tud csoportosítani összeget és ott tud elszámolni Covid-19-el 
kapcsolatos költségeket. 

 
2) A támogatott szervezet a 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési program 

megvalósítása során egy alkalommal, legkésőbb 2021. június 30. napjáig kérelmezheti a jóváhagyást 
végző szervezetnél a sportfejlesztési program szerinti jóváhagyott támogatás összegének növelését. A 
módosítási kérelemről a jóváhagyást végző szervezet a sportági keretösszegre és az országos sportági 
szakszövetség által előírt biztonsági intézkedésekre figyelemmel dönt. 

 
3) A fenti rendelkezéseket a hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok 

megvalósítása során is alkalmazni kell. 
 

4) A 2020-2021-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott program esetében, az új jogcímmel 
kapcsolatos jogcímek közti, vagy támogatási összeg növelésére vonatkozó módosítás a 107/2011. 
(VI.30.) Kormányrendelet 10. § (2a)-(2b) bekezdés szerinti módosítással  együttesen nem alkalmazható.  

  

                                                           
1 Megállapította az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény. 
2 Megállapította 664/2020. (XII.24.) Kormányrendelet.  
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C. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításai3 

 
1) Az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%) a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti 

jogcím után is fizetendő.  
2) Támogatási jogcímek közti módosítás a Tao tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcímet érintően 

 A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal 
kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a támogatási időszakra vonatkozó 
sportfejlesztési programban meghatározott támogatási jogcímek és a Tao. tv. 22/C. § (1a) 
bekezdése szerinti jogcím közötti módosítását.  

 A módosítási kérelem nem irányulhat - a lenti, jogszabályban meghatározott kivétellel - a 
sportfejlesztési program szerinti összes támogatás összegének növelésére.  

 Engedélyezhető a sportfejlesztési programot jóváhagyó határozatban nem szereplő, a Tao. tv. 
22/C. § (1a) bekezdése szerinti jogcím támogatására irányuló módosítási kérelem jóváhagyása. 

 A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal 
kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a Tao. tv. 22/C. § (1a) bekezdése szerinti 
jogcímen jóváhagyott támogatás összegének növelését. 

 Valamennyi folyamatban lévő sportfejlesztési program esetében alkalmazható – figyelembe 
véve a B) pont, utolsó pontjában írtakat is. 

3) A korábbi szabályozástól eltérően valamennyi jogcím esetében kérelmezhető a sportfejlesztési program 
megvalósítása során egy alkalommal a jóváhagyást végző szervezetnél a jóváhagyott sportfejlesztési 
programban szereplő támogatás mértékének (intenzitás) módosítása. 

4) A kiegészítő sportfejlesztési támogatás elszámolása, ellenőrzése vonatkozásában több rendelkezést 
tartalmaz a módosítás: 

 Pontosításra került, hogy kizárólag a támogatási szerződés keretében nyújtott kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás vonatkozásában áll fenn tételes elszámolási kötelezettség 
(szponzori szerződés esetén tehát nem kell elszámolni a kiegészítő támogatással). 

 Az elszámolási kötelezettség első alkalommal a 2019-2020-as támogatási időszakra jóváhagyott 
sportfejlesztési programok vonatkozásában áll fenn. 

 Az elszámoláshoz benyújtandó a kiegészítő sportfejlesztési támogatástól szóló összesítő 
elszámolási táblázat. 

 A továbbiakban az elszámoláshoz szükséges mellékleteket nem a jogszabály tartalmazza, 
hanem azokat a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium teszi közzé 
honlapján. 

 A kiegészítő sportfejlesztési támogatás az érintett szervezetre irányadó bármely jogcímen 
felhasználható. 

 Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás végső felhasználója támogatás igénybevételére 
jogosult - de nem támogatott - szervezet, a végső felhasználó minden esetben a pénzügyi 
teljesülést követő év december 31. napjáig, a 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet szerint, a 
sportpolitikáért felelős miniszter felé számol el. 

 Az alap támogatással egyezően szankcionálható a kiegészítő sportfejlesztési támogatás nem 
megfelelő felhasználása, elszámolása. 

 Az utóellenőrzés a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében is kérhető. 

 A támogatott szervezet a sportfejlesztési program meghosszabbítására vonatkozó kérelem 
benyújtásával egyidejűleg kérelmezheti a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
felhasználásának meghosszabbítását. 

5) Pontosításra kerül a hosszabbításban benyújtható program-módosításról rendelkező szabályozás is (a 
korábbi, döntésre vonatkozó jogszabályi visszahivatkozás hatályon kívül helyezésre került). 

6) Egyes, az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító rendelkezések is módosításra 
kerültek (személyi jellegű támogatáshoz kapcsolódóan a nehéz helyzetben lévő vállalkozást érintő 
módosítás, képzés és üzemeltetés támogatási határidejét érintő módosítás). 

  

                                                           
3 Megállapította a 723/2020. (XII.31.) Kormányrendelet. 

 



3 
 

 
7) A támogatott szervezet valamennyi, a 2019-20-as támogatási időszakban folyamatban lévő 

sportfejlesztési program elszámolása során a Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdésére tekintettel a 
sportfejlesztési program módosítása nélkül jogosult - kivéve az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz 
beruházás, felújítás jogcímet érintően - a támogatási időszakban felmerült költségei vonatkozásban a 
lehívott, de fel nem használt támogatásnak a támogatáshoz tartozó jogcímen belüli saját forrásra 
történő felhasználására az ellenőrző szervezet által az elszámolási útmutatóban meghatározott 
szabályok szerint. 
 

D. Sportakadémiákat érintő módosítások4 
 
A 303/2019. (XII.12.) Kormányrendelet alapján, a sportakadémia a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a 
továbbiakban: Stv.) 15/A. §-a szerinti olyan sportszervezet, amely rendelkezik az e rendelet szerinti érvényes és 
hatályban lévő sportakadémiai keretmegállapodással (a továbbiakban: keretmegállapodás), valamint rendelkezik 
az e rendelet szerinti, a sportpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kiállított igazolással. 
 

1) A módosítás szerint, a keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a 
keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)-d) pontjában foglaltaknak megfelelő 
utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerekben sportolók 
sporttevékenységével összefüggésben kizárólag ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházást, felújítást 
és a minőségbiztosítási rendszerben nevesített tárgyi eszköz  

 beszerzését tartalmazó, a Tao. tv. szerinti sportfejlesztési programot nyújt be látvány-csapatsport 
támogatás igénybevétele érdekében, és a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően a 
miniszter véleményezi. A sportszervezet a sportfejlesztési programot a benyújtását megelőzően 
legalább 30 nappal megküldi a miniszter részére véleményezés céljából. 

 beszerzés céljára használ fel a Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást. 
 

2) A keretmegállapodás aláírásával a sportszervezet vállalja, hogy a kettős finanszírozás elkerülése 
érdekében az e rendelet hatálybalépését megelőzően jóváhagyott és folyamatban lévő sportfejlesztési 
programja alapján a keretmegállapodás hatályának időtartama alatt a 2/A. § a)-d) pontjában 
foglaltaknak megfelelő utánpótlás korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos 
versenyrendszerekben sportolók sporttevékenységével összefüggésben kizárólag akkor használ fel a 
Tao. tv. szerinti látvány-csapatsport támogatást, ha annak célja az állami sportcélú támogatás 
felhasználási céljával nem azonos. 
 

3) A fenti szabályokat 2021. január 1-jétől kell alkalmazni, azzal, hogy e követelményeket a miniszter a 
sportakadémia részére a 2021. évtől nyújtandó támogatások keretében érvényesíti. 

 
Lezárva, 2021. január 7. 

 

                                                           
4 Megállapította: 704/2020. (XII.29.) Kormányrendelet 

 


