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I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-át érintő 
módosítások  

(Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. § (4) bekezdése) 
 

Alkalmazása:  
Első alkalommal a 2013-2014-es támogatási időszakra benyújtott új sportfejlesztési 
programok támogatásával (juttatásával) összefüggésében. 

 
1) ADÓKEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELE 

• támogatási igazolás (TIG) alapján, 

• támogatás és a KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS átutalása, 

• átutalás megtörténtének bejelentése a NAV felé. 
- A kifizetés tényét, annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon 

belül meg kell tenni,  
- a bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem 

előterjesztésének nincs helye (amely eredményeként az 
adókedvezmény nem érvényesíthető!). 

- Korábbi értesítés helyett bejelentés.  
- A TIG másolatát és banki bizonylatot az utalásról nem kell 

beküldeni a NAV-hoz. 
 

2) KIEGÉSZÍTŐ SPORTFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS 

• A támogató a támogatási igazolásban meghatározott összeg Tao. tv. 
szerinti (19 százalékos, illetve a pozitív adóalap 500 millió forintot meg 
nem haladó összegéig 10 százalékos) adókulccsal számított értéke 
legalább 75 százalékát köteles szponzori vagy támogatási szerződés 
keretében a támogatás adóévében annak a látvány-csapatsport 
országos sportági szakszövetségnek befizetni, amely sportágát az 
adókedvezmény alapjául szolgáló támogatásban részesítette.  
A MOB részére nyújtott támogatás esetén a támogató a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatást MOB részére köteles szponzori vagy 
támogatási szerződés keretében megfizetni. 

• A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 10 
százalékos társasági adókulcs szerinti mértékkel akkor állapíthatja 
meg, ha a támogatás adóévében a 19 százalékos társasági adókulcs 
alkalmazására nem köteles.  
Ha az támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a 
várható fizetendő adó alapján a 10 százalékos társasági adókulcs 
alapján határozza meg és a támogatás adóévében a pozitív adóalapja 
meghaladja az 500 millió forintot, az adózó köteles a támogatás 
legalább 7 százalékát a támogatás adóévét követő 90 napon belül 
kiegészítő sportfejlesztési támogatásra fordítani. 
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• A támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást 
- előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási 

igazolás kézhezvételét követően a látvány-csapatsport országos 
sportági szakszövetsége, vagy – ha a támogatás 
kedvezményezettje a sportköztestület, úgy – a MOB által 
megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára 
történő átutalással; 

- utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási 
igazolás kézhezvételét követően a látvány-csapatsport országos 
szakszövetsége, vagy – ha a támogatás kedvezményezettje a 
sportköztestület, úgy – a MOB által megnyitásra kerülő, e célt 
szolgáló elkülönített fizetési számlára történő átutalással teljesíti. 

• Nem minősül a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült 
költségnek, ráfordításnak az adóévben szponzori vagy támogatási 
szerződés keretében nyújtott, kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt összeg (ez a tétel 
tehát az adó alapját nem csökkenti). 

 
3) TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS 

• Támogatási igazolás fogalom kikerült a Tao. tv. értelmező 
rendelkezései közül (azt a 22/C. § határozza meg). 

• A Tao. tv. 22/C. § -ban kerültek meghatározásra a támogatási igazolás 
tartalmi elemei: 
- köztartozásmentes támogató neve, székhelye, adószáma, 
- támogatás összege, 
- jogcímenként a támogatott számlaszáma, 
- továbbá a számlaszám, amelyre a kiegészítő sportfejlesztési 

támogatást a támogatónak utalnia kell.  

• Támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalását 
követően, az átutalás megtörténtének bejelentése a NAV felé. 
- A kifizetés tényét, annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon 

belül meg kell tenni,  
- a bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem 

előterjesztésének nincs helye (a határidő elmulasztása esetén az 
adókedvezmény nem vehető igénybe!). 

- Korábbi értesítés helyett bejelentés.  
- A TIG másolatát és banki bizonylatot az utalásról nem kell 

beküldeni a NAV-hoz. 
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II. A 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet módosítása 

(Megállapította: a 134/2013. (V.9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) 
 
Alkalmazása: 
a) A jelen tájékoztató 5. és 6. pontjában foglaltakat a Módr. hatályba lépésekor 
folyamatban lévő sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel 
összefüggésben is,  
b) a jelen tájékoztató 15. pontjában foglaltakat a Módr. hatályba lépésekor 
folyamatban lévő, 2011-2012-es és 2012-2013-as támogatási időszak sportfejlesztési 
programjainak elszámolása során is  
alkalmazni kell. 
c) A fentiekben nem nevesített pontokat a 2013-2014-es támogatási időszakra 
vonatkozó sportfejlesztési programokkal összefüggésben kell alkalmazni. 

  
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
4) A KÉPZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK TÁMOGATÁSA  

• (3. pont) módosításával a Rendelet és a Tao. tv. összhangba került. 
 

5) BECSÜLT PIACI ÉRTÉK 

• A jóváhagyást végző szerv valamennyi jogcím esetében a becsült piaci 
érték (benchmark) figyelembe vételével hagyja jóvá a sportfejlesztési 
programokat. 

• A becsült piaci értékek meghatározását a sportág stratégiai fejlesztési 
koncepciója vagy a látvány-csapatsport szakszövetség ügyintéző-
képviselő szerve határozza meg, és azt a szakszövetség honlapján 
nyilvánosságra hozza. 

• A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja az egyes 
támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési 
prioritásokat a különböző szintű és életkori csoportok alapján 
szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való 
felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat 
a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza. 
 

6) AZ ELLENŐRZŐ SZERVEZET RÉSZÉRE FIZETENDŐ 1%  

• A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a 
sportfejlesztési program megvalósítására nyújtott támogatás 
támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot a 
sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium ellenőrző 
szervezet által közzétett fizetési számlájára a támogatás 
megfizetésével egyidejűleg befizessen. A befizetendő összeggel a 
támogatott szervezet nem köteles elszámolni az ellenőrző szervezet 
felé.    
- A támogató az 1% után is jogosult adókedvezmény 

igénybevételére.  
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- A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató a 
támogatás megfizetésével egyidejűleg fizeti meg az 1%-ot. 

 
TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSA 

 
7) A TÁMOGATÁSI IGAZOLÁS KIÁLLÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FELTÉTELRENDSZER 

BŐVÜLÉSE 

• A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha a kérelmező eleget tesz a 
Rendeletben meghatározott – a jóváhagyott sportfejlesztési 
programra irányuló – közzétételi kötelezettségének, valamint ezt a TIG 
kiállítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolja. 

• A támogató a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási 
igazolásban szereplő összegű támogatást, valamint a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatást 
előfinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási 
igazolás kézhezvételét követően 

- a támogatás tekintetében a támogatási igazolásban 
meghatározott jogcímekre rendelkezésre álló egyes önálló fizetési 
számlákra történő átutalással, 
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a látvány-
csapatsport országos sportági szakszövetsége, vagy – ha a 
támogatás kedvezményezettje a sportköztestület, úgy – a MOB 
által megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési 
számlára történő átutalással bocsátja a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet részére; 

utófinanszírozással megvalósuló támogatás esetén a támogatási 
igazolás kézhezvételét követően, 

- a támogatás tekintetében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) 
pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult 
szervezet kérelme esetén a sportigazgatási szervnél, a Tao. tv. 
22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott 
támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelme esetén a 
látványcsapatsport országos sportági szakszövetségénél 
megnyitásra kerülő, elkülönített fizetési számlára történő 
átutalással, 
- a kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén a látvány-
csapatsport országos szakszövetsége, vagy – ha a támogatás 
kedvezményezettje a sportköztestület, úgy – a MOB által 
megnyitásra kerülő, e célt szolgáló elkülönített fizetési számlára 
történő átutalással teljesíti. 

• A támogatási igazolással és az átutalásról szóló banki bizonylattal 
történő NAV értesítést a Tao tv. szerinti bejelentési kötelezettség 
váltja fel. 
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8) DÖNTÉS A KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ÉS ELOSZTÁSÁNAK 

SZABÁLYAIRÓL  
 

• A kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és 
elosztásának szabályairól a látvány-csapatsport országos sportági 
szakszövetség vagy – ha a támogatás kedvezményezettje a 
sportköztestület, úgy – a MOB dönt a sportág stratégiai fejlesztési 
koncepciójának figyelembe vételével. 

 
A TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 

 
9) SAJÁT FORRÁSSAL (ÖNERŐ) TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

• A módosítás – a gyakorlatnak megfelelően – rendezi a saját forrás 
elszámolásához kapcsolódó elszámolási kötelezettség kérdését, 
megállapítja a programhoz kapcsolódó önerő elszámolási 
kötelezettséget. 
 

10) TOVÁBBADOTT TÁMOGATÁS ÉS AZ ÖSSZESÍTETT ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT 
MEGKÜLDÉSE 

• A kedvezményezett a továbbadott támogatáshoz és a hozzá 
kapcsolódó saját forráshoz kapcsolódó felhasználásáról az összesített 
elszámolási táblázaton számol el és azt az országos sportági 
szakszövetségen keresztül küldi meg az ellenőrző szervezete részére 
(tehát továbbadott támogatás esetén is el kell számolni az önerővel). 
 

11) ELLENSZOLGÁLTATÁS KÉRDÉSE 

• Változatlan, hogy a támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért, 
juttatásáért a támogatott szervezet részéről semmilyen 
ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás 
semmis. Ilyen megállapodás esetén a támogató nem jogosult a Tao. tv. 
22/C. § (2) bekezdésében meghatározott bekezdése szerinti 
adókedvezmény igénybevételére sem. 

• A támogató a szponzori szerződés keretében történő kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás juttatásáért a támogatott szervezet 
részéről ellenszolgáltatásra jogosult. Az erre vonatkozó szerződés a 
támogató adókedvezmény igénybevételére való jogosultságát nem 
érinti. 
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12) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA (A PROGRAM 

MEGVALÓSÍTÁSÁNAK IDŐSZAKÁBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ) 

• Támogatási jogcímek között: 
- A támogatási időszakon belül egy alkalommal kérhető,  
- az okról történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül,  
- nem irányulhat a támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás 

legnagyobb mértékének növelésére, valamint a sportfejlesztési 
programot jóváhagyó határozatban nem szereplő (új) jogcím, 
aljogcím támogatására,  

- a jóváhagyást végző szervezet döntését 30 napon belül hozza meg,  
- Döntés során hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség - 8 

napos határidővel. 
- A kérelem elbírálásához a sportfejlesztési program elbírálásával 

egyező mellékletek csatolása szükséges. 
 

• Támogatási jogcímen belül, aljogcímek között: 
- A támogatási időszakon belül három alkalommal – legkésőbb 

május 31-ei határidővel – kérhető,  
- az okról történő tudomásszerzéstől számított 8 napon belül,  
- nem irányulhat a támogatási jogcím alapján nyújtott támogatás 

legnagyobb mértékének növelésére,  
- a jóváhagyást végző szervezet döntését 15 napon belül hozza meg. 
- A kérelem elbírálásához a szakmai és költségterv módosítással 

érintett részét szükséges csatolni. 
 

TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 
 

13) SAJÁT FORRÁSSAL (ÖNERŐ) TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG 

• A módosítás – a gyakorlatnak megfelelően – rendezi a saját forrás 
elszámolásához kapcsolódó elszámolási kötelezettség kérdését, 
megállapítja a programhoz kapcsolódó önerő elszámolási 
kötelezettséget. 

 
14) 100 000 FORINT ALATTI SZÁMLÁK ELSZÁMOLÁSA  

• Ha a jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő egyes 
támogatási jogcímeken rendelkezésre álló támogatás teljes összege 
meghaladja a 20 millió forintot, a támogatott szervezet az elszámolás 
során a 100 ezer forint alatti számlák, illetve más, hitelt érdemlő 
számviteli bizonylatok benyújtásától eltekinthet, ha a könyvvizsgáló 
általi hitelesítés valamennyi, az összesített elszámolási táblázaton 
szereplő elszámolási dokumentumon szerepel. 
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• Fentiek szerinti elszámolás esetén az ellenőrző szervezet - az 
összesített elszámolási táblázaton szereplő elszámolási dokumentum 
alapján - véletlenszerűen kiválasztott számviteli bizonylat 5 napon 
belüli benyújtására hívhatja fel a támogatott szervezetet. Ha az 
ellenőrző szervezet a benyújtott számviteli bizonylat alapján azt 
állapítja meg, hogy az azzal való elszámolás nem felel meg az e 
rendeletben foglaltaknak, a tételes elszámolás 15 napon belüli 
benyújtására kötelezi a támogatott szervezetet. 

 
15) ELLENŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK MÓDOSULÁSA 

• A folyamatban lévő, 2011/2012-es és 2012/2013-as sportfejlesztési 
programok elszámolásának ellenőrzése során is alkalmazandó. 

• Elszámolás ellenőrzése 60 nap helyett 90 nap. 

• Részelszámolás ellenőrzése 30 nap helyett 45 nap. 

• A hiánypótlás határideje egyszeri alkalommal, az elszámolás 
ellenőrzése során 15 nappal /részelszámolás ellenőrzése során 8 
nappal/ a kezdeményezett kérelemre meghosszabbítható, a 
támogatott szervezet által az ellenőrző szervezet vezetőjéhez 
benyújtott kérelem alapján.  

• A hiánypótlás határideje az elszámolásra rendelkezésre álló ügyintézési 
határidőbe nem számítandó be. 

• Az ellenőrző szervezet vezetője az elszámolási határidőt annak letelte 
előtt kérelemre vagy hivatalból, indokolt esetben egy alkalommal, 
legfeljebb további 30 nappal meghosszabbíthatja 

 
16) SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK MEGHOSSZABBÍTÁSA (AZ ELSZÁMOLÁS 

IDŐSZAKÁBAN KEZDEMÉNYEZHETŐ) 
- A sportfejlesztési program további, legfeljebb 1 támogatási 

időszakkal történő meghosszabbítása kérhető. 
- A „tartalmában egyező új sportfejlesztési program” intézménye 

megszűnt, 
- A jóváhagyást végző szervezet döntésében megjelöli a program 

megvalósításának véghatáridejét, 
- a támogatott szervezet köteles e módosított véghatáridőre a 

sportfejlesztési programot lezárni és az elszámolást az ellenőrző 
szervezet részére benyújtani. 

- Az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás teljes 
összege a meghosszabbított sportfejlesztési program célját 
biztosító feladatokra felhasználható, amennyiben a jóváhagyást 
végző szervezet azt engedélyezi. 

- A meghosszabbított sportfejlesztési program megvalósítása során 
a támogatási jogcímek közötti vagy támogatási jogcímen belüli 
módosítási kérelem nem terjeszthető elő, kivéve a jelenértékén 
legalább 10 millió forint értékű, sportcélú ingatlan-fejlesztésre 
irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén, legfeljebb 1 
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alkalommal. A módosítási kérelemről való döntésre a módosításnál 
bemutatott szabályok az irányadóak. 

- Ha a támogatott szervezet több támogatási időszakra szóló 
sportfejlesztési program megvalósítását végzi, az adott támogatási 
időszakban fel nem használt támogatás teljes összegét – a 
jóváhagyást végző szervezet erre vonatkozó döntésének 
függvényében – a sportfejlesztési program időszakából a még 
hátralévő támogatási időszakra vonatkozó, a program célját 
biztosító feladatokra felhasználhatja. 

 
 

17) SZANKCIÓK SZABÁLYOZÁSA 
Ha az ellenőrző szervezet az elszámolás ellenőrzése során - ideértve a 
helyszíni ellenőrzést is - azt állapítja meg, hogy 
a) a támogatás felhasználása során a támogatott szervezet eltért a 
jóváhagyott sportfejlesztési programban foglaltaktól, és a támogatott 
szervezetnek felróható módon nem teljesült a sportfejlesztési programban 
vállalt kötelezettségek egésze vagy egy része, vagy 
b) a nem szabályszerűen vagy nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatás 
összegével a támogatott szervezet nem tud az e rendeletben foglaltak szerint 
elszámolni, 
a támogatott szervezet a jogosulatlanul igénybe vett - jegybanki alapkamattal 
növelt összegű - támogatást 50%-os mértékkel növelt összegben köteles az 
állam részére befizetni. 

• A kamat számításakor a támogatás pénzügyi teljesítésének napjától a 
visszafizetés napjáig terjedő időszakot kell figyelembe venni. 

• A szabálytalanul igénybe vett támogatás esetén a támogatás 
egészének vagy a nem szabályszerűen felhasznált arányos részének 
befizetésétől számított legfeljebb 3 évig az ellenőrző szervezet a 
támogatott szervezetet az e rendelet szerinti támogatásból kizárja. Az 
ellenőrző szervezet ezt a tényt a honlapján közzéteszi. 

• A fentieket a részelszámolás ellenőrzésére is megfelelően alkalmazni 
kell. 

     
Budapest, 2013. június 03. 
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