
TÁJÉKOZTATÓ 
A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI MÓDOSÍTÁSOKRÓL 

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

 
1. A száz százalékos intenzitás kiterjesztése 

 
A módosítás általános, tartósan alkalmazandó jelleggel bevezeti azt a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a látvány-
csapatsportok támogatásának eltérő szabályairól szóló kormányrendelet szerinti rendelkezést, amely szerint a támogatási 
igazolások összértéke az országos sportági szakszövetségek, az amatőr sportszervezetek és a látvány-csapatsport támogatása 
érdekében létrejött alapítványok esetében – ide nem értve azokat a szervezeteket, amelyekkel összefüggésben az állami 
támogatási szabályok szerinti kizárás áll fenn – a sportfejlesztési programban szereplő igazolt költségek, ráfordítások, 
kiadások legfeljebb 100 százaléka lehet. 
 
Fenti rendelkezés gyakorlati alkalmazása kapcsán az MKOSZ állásfoglalás kéréssel fordult az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához, a már lehívott támogatásokkal saját forrás nélkül, vagy önerőre átcsoportosított támogatás felhasználása 
mellett történő elszámolása, illetve az elszámolható költségek időszakának meghatározását (a módosítás hatálybalépését 
követő, vagy a teljes támogatási időszakban felmerült) érintően. A válaszról külön tájékoztatjuk a Tisztelt Sportszervezeteket. 
 
A rendelkezés első alkalommal a 2020. április 16. napján folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal 
összefüggésben alkalmazandó.  
 

B. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet módosításai2 
 

1. Az egészségügyi válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő 
költségek elszámolása 

 
A 107/2011. (VI. 30.) Korm.  rendelet alkalmazása során a  veszélyhelyzettel, a  Kormány által elrendelt egészségügyi 
válsághelyzettel, továbbá a koronavírus elleni védekezéssel közvetlen összefüggésben felmerülő költségek – így különösen 
a lázmérő, maszk, gumikesztyű, PCR koronavírus teszt, kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő, folyadék, egészségügyi 
védőruházat költsége  – a  sportfejlesztési program módosítása nélkül elszámolhatóak a  társasági adóról és az  osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (4c) bekezdésében meghatározottak szerint, ha a támogatott szervezet az erre 
vonatkozó egyedi igényét 2020. december 31-ig írásban előzetesen bejelenti a jóváhagyást végző szervezet részére, és annak 
megvalósítását engedélyezik számára.  
 
A bejelentéseket a taoengedelyezes@hunbasket.hu e-mail címre szükséges megküldeni. 

 
A módosítást a folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. 

2. Az elszámolás benyújtására rendelkezésre álló határidő meghosszabbítása 
 
A 107/2011. (VI. 30.) Korm.  rendeletben foglaltakat 2020. december 31-éig azzal az  eltéréssel kell alkalmazni, hogy 
a  támogatás, a  sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a  kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolásnak a jogszabály szerinti benyújtására rendelkezésre álló határidő 
– az ott meghatározott 15 napon túl – egyszeri alkalommal, kérelemre vagy hivatalból legfeljebb 120 nappal 
meghosszabbítható. A jelen pont szerinti határidő hosszabbítása akkor alkalmazható, ha a kérelem 2020. július 1. és július 30. 
(külön kérelem esetén augusztus 14.) között benyújtásra kerül, illetve a kérelemben szereplő alapos indok alapján határidő 
hosszabbítása feltétlenül indokolt. 
 
A módosítást a folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. 

3. Sportfejlesztési programok hosszabbítása 
 
A módosítás alapján a sportfejlesztési program – a korábbi eggyel szemben – kettő támogatási időszakkal történő 
meghosszabbítása kérhető a jóváhagyást végző szervezettől. 
A támogatott szervezet az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a sportfejlesztési 
program összesen legfeljebb öt – korábbi szabályozás szerint négy – támogatási időszakkal történő meghosszabbítását 
kérelmezheti. 
A kérelem benyújtásának módja (elektronikus kérelmi rendszeren) és az egy kérelemre engedélyezett időszakok száma (1 
év/kérelem) változatlan. 
 
A rendelkezést a hatálybalépéskor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. 

Lezárva: 2020. június 30. 

                                                           
1 Megállapította: a 2020. évi LVIII. törvény 
2 Megállapította: a 284/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet 
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