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ÖSSZEFOGLALÓ 
A 107/2011. (VI.30.) KORMÁNYRENDELET (A TOVÁBBIAKBAN: RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

Megállapította: 96/2016 (V.2.) Kormányrendelet 
Hatályos: 2016. május 3. napjától 
 

1. A Módosítás kiterjeszti a Rendelet hatályát a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. 
évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 24/A. §-a szerinti támogatásokra.  

 
2. E mellett biztosítja az összhangot a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 

LXXXI. törvény és a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2016. évi XVIII. 
törvény, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi. CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) módosításaival.  

 
3. A képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcímet érintő módosítás részben az 

elszámolható költségek körét érinti, részben az uniós jogszabályok változása miatt indokolt. 
 

4. A tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímet érintő módosítással az elektronikus 
kapcsolattartással összefüggő, illetve sportszakmai okból felmerülő szoftverfejlesztés, 
szoftvervásárlás engedélyezhetővé válik, biztosítva az elektronikus kapcsolattartás 
törvényben meghatározott szabályainak való megfelelést, valamint a megnövekedett 
adminisztrációs tevékenységek megkönnyítését szolgáló feltételek megteremtését. 

 
5. Az utánpótlás-korú versenyzők körét a továbbiakban a korosztályos versenyrendszerre 

(bajnokságra) vonatkozó versenyszabályzat határozza meg. 
 

6. A versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím szerinti díjköltség, kiadás (pl. 
játékvezetőkkel kapcsolatos költség) kifizetése – a korábbiakkal ellentétben – a 
szakszövetség mellőzésével, közvetlen teljesítéssel valósulhat meg.  

 
7. A Módosítás jogszabályi szintre emeli az elszámolási útmutatót, amely az elszámolások során 

kötelező jelleggel bír a támogatottak részére. 
 

8. A közreműködési költség esetében a korábbi 75%-os szabály eltörlése az elszámolható 
közreműködési költségek szigorítását eredményezi, tekintettel arra, hogy a Módosítás 
alapján, a jogszerűen felhasznált támogatás határozatban rögzített arányának megfelelő 
összeg számolható el. 

 
9. A Módosítás pontosítja az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségek (1%) 

utalásának szabályait a MOB támogatásának esetére. 
 

10. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (7) és 51. § (5) bekezdései alapján, az ügyintézési 
határidő módosulásával, a jóváhagyást végző szervezetnek a sportfejlesztési program 
jóváhagyásáról a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül kell döntést hoznia. 
 

11. A sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem 
elbírálási határideje 60 nap.  

 
12. A hiánypótlásra történő felhívás kiküldésére a sportfejlesztési program jóváhagyására nyitva 

álló 120 napos ügyintézési határidőn belül bármikor lehetőség van. A teljesítésre nyitva álló 
határidő meghatározását - a Ket. szerinti maximális 45 nap figyelembevételével - a 
jóváhagyást végző szervezet mérlegelésére bízza a jogalkotó.  
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13. A Módosítás lehetővé teszi a Könyvvizsgálói összesített adatlap hitelesítésével a 
könyvvizsgálói tevékenység hiteles elvégzését. 

 
14. A Módosítás érinti a kamat mértékének számítását a fel nem használt támogatás 

vonatkozásában. A kamat a legkorábban nyújtott támogatás pénzügyi teljesítésének 
napjától, a be/visszafizetés napjáig terjedő időszakra kerül felszámításra. Elhúzódó ellenőrzés 
esetén az elszámolás benyújtásának napjáig számítható kamat. 
 

15. Érinti továbbá a kamat mértékének számítását a nem jogszabályban meghatározottak 
szerint felhasznált támogatás esetében is, az előző ponttal egyező szabályok szerint. 
 

16. Megvalósult az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetendő összeg, illetve a fel 
nem használt összeg alsó értékhatárának (1000 forint) rögzítése. 

 
17. A jelenértékén legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi 

eszköz beruházás, felújítások esetében a hosszabbítási időszakban benyújtható módosítási 
kérelmek száma kettőre módosul. 

 
18. A módosítással a támogatott szervezet látvány-csapatsport támogatásból kizárására a 

befizetésre kötelezés eredménytelen elteltétől van lehetőség. 
 

19. Az elvi építési engedély megszüntetését követően, a Módosítás az elvi építési keretengedély 
csatolását írja elő a beruházások esetén és további pontosítást tartalmaz a nem építési 
engedély-köteles tevékenységről szóló igazolás kiállítójával kapcsolatban. 
 

20. Az Összesített elszámolási táblázat (1. számú melléklet) és a könyvvizsgáló által hitelesítendő 
adatokat tartalmazó 2. számú melléklet (Könyvvizsgálói összesített adatlap) tartalma szintén 
módosult. 
  

21. A jogszabály további olyan módosítást is tartalmaz, amely az uniós jogszabályok miatt 
indokolt. 
 

A jelen tájékoztató 

 3-7. és 9. pontjában foglaltakat, a módosítás hatálybalépésekor még le nem zárt 
sportfejlesztési programok elszámolásaival összefüggésben,  

 8., 10. és 12. pontjában foglaltakat, a 2016-2017-es támogatási időszakra benyújtott 
sportfejlesztési programok jóváhagyása során, 

 11. pontjában foglaltakat a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési 
programok esetében, 

 13. és 15. pontjában foglaltakat a módosítás. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
sportfejlesztési programok ellenőrzésével összefüggésben,  

 17. pontjában foglaltakat a módosítás hatálybalépésekor folyamatban lévő, 2013-2014-es 
támogatási időszaktól jóváhagyott sportfejlesztési programok megvalósítása során,  

 14., 16. és 18. pontjában foglaltakat a módosítás hatálybalépésekor le nem zárt 
elszámolásokkal összefüggésben 

is alkalmazni kell. 
 
Lezárva: Budapest, 2016. május 17. 


