
A. A 107/2011. (VI.30.) Kormányrendeletet érintő módosítások1 
 

1. A szakszövetségek által az adott támogatási időszakra vonatokozó, az egyes jogcímeken 
nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszer (a 
továbbiakban: benchmark-rendszer) sportpolitikáért felelős miniszter részére történő 
benyújtásának új határideje, tárgyévet megelőző év december 15. napja. A benchmark-
rendszer miniszter által történő jóváhagyásának új határideje tárgyévet követő év január 15. 
napja. 

2. A sportfejlesztési program benyújtására a tárgyév február hónapjában kerülhet sor. A 
jogvesztő határidő február hónap utolsó napja. 

3. A Rendelet 7. § (2b) bekezdése jogtechnikai módosítást tartalmaz. 
4. A támogatási jogcímen belüli módosítási kérelem a támogatási időszakban bármikor 

benyújtható. A korábbi, ezzel kapcsolatos határidő (május 31.) törlésre került. 
5. Módosultak az elszámolással kapcsolatos rendelkezések, figyelembe véve, hogy a gyakorlat 

szerint egyrészt a hosszabbítási időszakok engedélyezett végidőpontja nem minden esetben 
egyezik a támogatási időszak végével (ezért az augusztus 14. törlésre került). Másrészt pedig a 
beruházásoknál jellemző, több időszakot érintő hosszabbítások elszámolását is kezeli a 
módosítás. 

6. Az ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a hosszabbítási 
kérelem bármikor benyújtható. A korábbi, ezzel kapcsolatos határidő (május 31.) törlésre 
került. 

7. A fel nem használt támogatás 20%-t meghaladó részét illetően - amennyiben a sportfejlesztési 
program vagy annak tárgyi eszköz beruházás, fejlesztés jogcímen meghatározott elemei 
részben vagy egészben a sportági keretösszegre figyelemmel kerültek elutasításra - az 
utófinanszírozással megvalósuló támogatások esetén az ellenőrző szervezet a jegybanki 
alapkamatot elengedheti. 

8. A hosszabbított időszakban valamennyi jogcímen terjeszthető be módosítási kérelem, két 
alkalommal. A korábbi szabályozás szerint, kizárólag a jelenértéken 10 millió forint értékű, 
sportcélú ingatlan fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások esetén volt erre 
lehetőség. 

9. Módosításra kerülnek a kamatozó tartalékkal kapcsolatos rendelkezések. 
10. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel 

megállapított rendelkezéseit a 2019-2020-as támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési 
program jóváhagyása vonatkozásában, és a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő 
sportfejlesztési programok megvalósítása során is alkalmazni kell. 

 
B. A 39/2019. (III. 7.) Korm. rendeletet érintő módosítás2 

 
1. A 2020. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege - ide nem értve 

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 24/A. §-a szerinti 
kiegészítő sportfejlesztési támogatást - nem haladhatja meg a 2018. évben kiállított igazolások 
és támogatási igazolások együttes összegét, azaz 124 900 000 000 forintot. 

2. A látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási keretösszeg megállapításáról 
szóló 39/2019. (III. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelettel 
megállapított rendelkezését a módosítás hatálybalépését megelőzően a 2020. évben kiállított 
igazolásokra és támogatási igazolásokra is alkalmazni kell. 

 
Lezárva: 2020. március 4. 

                                                           
1 Megállapította a 25/2020. (II. 25.) Korm. rendelet, hatályos 2020. II. 26-tól. 
2 Megállapította a 26/2020. (II. 25.) Korm. rendelet, hatályos 2020. II. 26-tól. 


