
TÁJÉKOZTATÓ 

A röplabda látvány-csapatsport támogatási rendszerébe benyújtandó sportfejlesztési 
programokhoz 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 

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

-  A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet  

- A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és 
a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet  

- A sportról szóló 2004. évi I. törvény  

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  

- Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (melléklet) 

- A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény  

 

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMOK BEADÁSA 

A támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére 
jogosult szervezet sportfejlesztési programját - több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési 
program esetén támogatási időszakokra lebontva -, annak tervezett megvalósítását megelőzően 
a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából 2017. évben július 15. és 
szeptember 15. közötti időszakban benyújtsa. 

2017/2018-as támogatási időszakban sportfejlesztési program benyújtására az amatőr 
sportszervezetek jogosultak! 

Támogatás igénybevételére jogosult szervezetek:  

- a szakszövetség,  
- annak tagjaként működő sportszervezet,  
- a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány,  
- a Sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv) 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. 

szerinti sportiskola,  
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- továbbá a sport stratégiai fejlesztését szolgáló, a költségvetési törvényben 
meghatározott állami sportcélú támogatás felhasználásában döntéshozatali jogkörrel 
rendelkező és a támogatást folyósító sportköztestület.  

A támogatás igénybevételére jogosult szervezetekre vonatkozó feltételek: 

- a sportszervezet a sportról szóló 2004. évi I. törvényben és az MRSZ Alapszabályában 
foglalt előírásainak megfelel;  

- az alapítvány közhasznú és a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrehozott 
utánpótlás-nevelés fejlesztését végző szervezetnek minősül;  

- igazolhatóan nincs lejárt köztartozása;  
- a korábban kapott állami támogatással megfelelő módon elszámolt;  
- nem áll a Rendeletben meghatározott támogatásból kizárás hatálya alatt;  
- a sportvállalkozásként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a 

csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását, továbbá amely sportszervezet nem áll 
végelszámolás vagy kényszer - végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt;  
a sportegyesületként működő sportszervezet működését a bíróság nem függesztette fel,  

- amelynek megszüntetésére a Civil törvény szerint eljárás nincs folyamatban;  
- a sportegyesületként működő sportszervezettel szemben a bíróság nem rendelte el a 

csődeljárást vagy a sportszervezet felszámolását;  
- működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs 

folyamatban;  

- igazolt a két éves működés, vagy valamely kivétel-szabályának történő megfelelés,  
- a sportszervezet a jogszabályban meghatározott bajnokságok valamelyikében 

részt vesz, vagy a részvételre indulási jogot szerez. 
 

Figyelem! Az a sportszervezet, amely a jogszabály szerint meghatározottan 2017. 

szeptember 15-én 24:00-ig nem teljesíti a Szövetség alapszabálya szerinti tagsági 
viszonynak megfelelő követelményeket támogatásban nem részesülhet.  

 

A Sportfejlesztési Program benyújtása  

A jogosult sportszervezetek a sportfejlesztési programjukat elektronikusan az ún. Elektronikus 
Kérelmi Rendszerben, (EKR) elektronikus formanyomtatványon nyújtják be. 

Ennek elérhetőségét a rendkívüli közgyűlést követően – melynek időpontja várhatóan 
2017. július 07 – tesszük közzé! 

A Sportfejlesztési kérelmek benyújtásának jogvesztő határideje: 2017. szeptember 15. 

24:00.  

Benyújtható kérelmek száma  

Ugyanazon szervezet a 2017-2018-as TAO támogatási időszakban ingatlan fejlesztést érintő 
tárgyi eszköz beruházásra vonatkozóan külön kérelem benyújtására jogosult. Ennek alapján egy 
sportszervezet egy támogatási időszakban legfeljebb két kérelem beadására jogosult! 
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Kötelezően csatolandó dokumentumok köre 

- gazdasági társaságok esetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás minta  

- sportegyesületek, alapítványok esetében aláírási címpéldány  
- a sportszervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonata vagy bírósági nyilvántartás 

kivonata  

- köztartozás mentességről szóló 30 napnál nem régebbi NAV igazolás  
- egyéb, a 107/2011. Korm. rendelet által szabályozott, támogatási jogcímek szerinti 

dokumentum(ok) 

A kérelmek bírálata  

A benyújtott kérelmeket (Sportfejlesztési Program_SFP) az MRSZ hatósági eljárás keretében 
bírálja el.  

A benyújtott kérelmek, formai és szakmai (sportszakmai és költségvetési) szempontból 
egyaránt vizsgálatra kerülnek. A sportszakmai értékelés a szövetség sportágfejlesztési 
stratégiájának megfelelően közzé tett jóváhagyási irányelvek figyelembevételével történik.  

A kérelem bírálatának eredményeként az MRSZ határozatot állít ki, mely lehet a programot 
jóváhagyó, vagy azt elutasító döntés. A sportszervezet értesítése az EKR rendszerén keresztül 
történik meg.  

A jóváhagyott Sportfejlesztési Programot és a jóváhagyó határozatot a sportszervezet a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően köteles hivatalos honlapján közzé tenni.  

Amennyiben a sportszervezet a közzétételi kötelezettségének nem tesz eleget, a támogatási 
igazolás kiállítására irányuló kérelem elutasítására kerül.  

Igazgatási szolgáltatási díj  

A sportszervezet a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási 
díj megfizetésére köteles. A közlemény rovatban kérjük tüntessék fel az SFP számot és a 
támogatási időszakot”.  

Elektronikus aláírás  

A kérelmek benyújtása elektronikus aláírással történik.  

Javasoljuk, hogy minden sportszervezet indítsa el az igénylési folyamatot, ennek 

érdekében a sportszervezet (képviselője) vegye fel a kapcsolatot az EKR használatához, 
szolgáltatást nyújtó Netlock Kft. ügyfélszolgálatával: +36-40-225-522 a szolgáltatás 
megrendeléséhez.  
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 A jóváhagyott Sportfejlesztési Programok módosítása  

A Sportfejlesztési Programok módosítására az alábbiak szerint kerülhet sor:  

- jogcímek közötti módosítás kérelmezésére egy támogatási időszak során egy alkalommal 

kerülhet sor az arra okot adó körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül.  
- jogcímen belüli módosítás kérelmezésére egy támogatási időszakban legfeljebb 3 

alkalommal kerülhet sor legkésőbb május 31-i benyújtási határidővel. 

A módosítás nem irányulhat olyan programelem vagy költségvetési tétel módosítására, amelyet 
a SPF jóváhagyása során a Szövetség elutasított, és/vagy költségvetési kereteit csökkentette.  

 

KÖLTSÉGVETÉSI IRÁNYELVEK  

A Sportfejlesztési Programban az alább részletezett “elszámolható költségeket” lehet 
figyelembe venni.  

A kérelem elkészítésével kapcsolatos költségek nem támogathatók, azok nem lehetnek részei a 
Sportfejlesztési Program költségvetésének.  

Elszámolható költségek  

Annak érdekében, hogy a költségek a projekt keretében elszámolhatóak legyenek, az egyes 
költségtételeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:  

- az SFP megvalósításához szükséges költségek 

- a költségfajtáknak a számviteli törvény alapján értelmezhető kategóriáknak kell lenniük 

- meg kell felelniük az ésszerű gazdálkodás és a költséghatékonyság elvének;  
- a teljesítés költségeinek a sportfejlesztési program megvalósításának időtartama alatt kell 

felmerülniük;  
- a sportszervezet könyvelésében és/vagy adózási dokumentumaiban azonosítható és 

igazolható módon megjelennek, eredeti számlákkal és bizonylatokkal alátámasztva.  

A sportszervezeteknek meg kell felelniük a könyvvezetésre és adózásra vonatkozó számviteli 
és alátámasztó bizonylatolási kötelezettségeknek mind a program megvalósítása, mind annak 
elszámolása során. Jogcímenként külön alszámlákat kell létrehozni. 

De Minimis (csekély összegű) támogatások  

A hivatásos sportszervezetek, valamint az egy és ugyanazon vállalkozások esetében az ún. „de 
minimis” szabályt alkalmazni kell, mely megszabja a maximálisan nyújtható támogatás 
összegét (200.000 euro/3 év). A „de minimis” (csekély összegű) támogatásokról szóló az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági 
rendelet határozza meg.  

 



 

EGYÉB INFORMÁCIÓK 

Előrehaladási jelentések  

 

A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében a támogatott 
szervezet a támogatás felhasználásáról az elektronikus kérelmi rendszeren keresztül 
negyedévente előrehaladási jelentést nyújt be a TAO Ellenőrzési Iroda, a továbbiakban 
ellenőrző szervezet részére.  
 

 Nem kell előrehaladási jelentést benyújtani mindaddig, amíg a jóváhagyott sportfejlesztési 
programmal kapcsolatban támogatási igazolás kiállítására nem került sor.  
 

A támogatott program helyszíni ellenőrzése  
 

Az ellenőrző szervezet a szakmai ellenőrzés keretében jogosult a támogatásból megvalósuló 
szakmai programok helyszíni ellenőrzésére.  

A szakmai ellenőrzés keretében az ellenőrző szervezet jogosult a támogatásból és az ahhoz 

kapcsolódó saját forrásokból megvalósuló programok dokumentációjába betekinteni. A 
támogatott szervezet köteles az iratokat a támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig 
megőrizni és az ellenőrzéskor rendelkezésre bocsájtani.  
 

Elszámolás 

 

A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból és a támogatási 
intenzitásnak megfelelő saját forrás összegéből teljesített költségekről, ráfordításokról kiállított 
számlákkal, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal – főszabály szerint – tételesen 
köteles elszámolni.  
  

Ha a kiállított támogatási igazolások összértéke eléri a 20 millió forintot, akkor az 
elszámoláshoz csatolni szükséges a Könyvvizsgálói összesített adatlapot (107/2011. (VI. 30.) 

Korm. rendelet 2. számú melléklete).  
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