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A Kormány 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének
szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. § A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenõrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 11. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép: (A rendelet alkalmazásában)
„11. utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása: az Stv.-ben
meghatározott szakszövetségi utánpótlásfejlesztési koncepció alapján megvalósuló
vagy ahhoz illeszkedõ, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által
támogatási idõszakonként, a támogatás elszámolási idõszakát megelõzõen készített
(több támogatási idõszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási
idõszakokra lebontott), a jóváhagyást végzõ szervezethez benyújtott és jóváhagyott
sportfejlesztési program végrehajtásával kapcsolatban felmerült, a sportág
utánpótlás-korú versenyzõinek kiválasztásával, felkészítésével, képzésével,
edzõtáboroztatásával és versenyeztetésével összefüggõ költségek, kiadások, az
alábbiak szerint:
a) az edzésen, versenyen, mérkõzésen a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósításában érintett utánpótlás-korú sportolók által használt sportfelszerelés,
sporteszköz beszerzésére fordított összeg,
b) a sportegészségügyi ellátás biztosítását szolgáló, sportorvos által igazolt
gyógyszerek, sportorvos által igazolt, az utánpótlás korú sportolók életkori
szükségleteihez igazodó táplálék-kiegészítõk, diagnosztikai eszközök és gyógyászati
segédeszközök beszerzésére, valamint teljesítmény-diagnosztikai mérésekre,
vizsgálatokra fordított összeg,
c) a versenyre, mérkõzésre, továbbá az edzésre, edzõtáborba való személyszállítás
költsége,
d) a verseny, mérkõzés nevezési költsége,

e) a rendezéssel – ideértve a verseny, mérkõzés biztonságos megrendezésével
összefüggõ, a mentéssel, a sportesemény rendjének biztosításával, továbbá a bírók,
játékvezetõk, szövetségi ellenõrök, versenyfelügyelõk küldésével és rendelkezésre
állásával,
utánpótláskorú
sportszakemberek
(játékvezetõk,
versenybírók)
kiválasztásával, felkészítésével, képzésével kapcsolatos költségek,
f) a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja,
g) sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díja,
h) a felkészítéssel, edzõtáboroztatással
összefüggõ szállás és étkezés költsége,

és

versenyeztetéssel

közvetlenül

i) az utánpótlás-nevelés fejlesztésére irányuló sportfejlesztési program
megvalósításában részt vevõ sportszakemberek személyi jellegû ráfordításának
költsége,
j) a verseny, mérkõzés megrendezéséhez, edzés, edzõtábor megtartásához
szükséges sporteszközök, sportfelszerelések szállításával, logisztikai feladatok
ellátásával összefüggõ gépjármû – kivéve a személygépkocsi és a motorkerékpár –
bérleti díja;”

2. § (1) Az R. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási
jogcímeken a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására
nyújtott támogatás támogatási idõszakonként számított teljes összegének legfeljebb
2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint a támogatási igazolás
kiállításának feltételét képezõ sportfejlesztési program elõkészítésével, a
jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott
program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási,
jelentéstételi
kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülõ közremûködõi költségek támogatására is fordítható. A
közremûködõi költségek támogatásának feltétele, hogy a támogatás igénybevételére
jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végzõ szervezethez
történõ benyújtása során azt elõzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végzõ
szervezet azt jóváhagyja. A közremûködõi költségek teljes körû támogatásának
további feltétele, hogy a támogatott szervezet sportfejlesztési programjának
megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerûen felhasznált támogatás kiadásai
tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon.
Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el,
közremûködõi díjként a jogszerûen felhasznált támogatás 2%-a számolható el.”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az (1) bekezdés 3.,
4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken nyújtott támogatás
támogatási idõszakonként számított teljes összegének 1%-át a sportpolitikáért
felelõs minisztérium ellenõrzõ szervezet által közzétett elõirányzat felhasználási

keretszámlájára befizesse. A befizetett összeget az ellenõrzõ szervezet által a
látvány-csapatsportok támogatásával összefüggésben ellátott közigazgatási hatósági
és szolgáltatási feladatok központi költségvetési támogatására kell fordítani.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási igazolás kiállításának elõzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet
a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több támogatási
idõszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási idõszakokra lebontva –,
annak tervezett megvalósítását megelõzõen a jóváhagyást végzõ szervezet részére
jóváhagyás céljából a tárgyév március 1. és április 30. közötti idõszakban benyújtsa.
A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem jóváhagyást végzõ
szervezet részére történõ benyújtásának – jogvesztõ – határideje a tárgyév április
30-a.”
4. § Az R. 6. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(A kérelem teljesítése nem tagadható meg, ha)
„d) a támogatás igénybevételére jogosult szervezet – vagy a kérelem benyújtásával
egyidejûleg a támogató –igazolást nyújt be arról, arról, hogy a kérelemben szereplõ
támogató az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. Törvény 178. § 32. pontja szerint
– a kérelem idõpontjában – köztartozásmentes adózónak minõsül, és
da) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
db) a támogató szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
5. § (1) Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A versenyeztetéssel összefüggõ feladatok támogatása – az országos sportági
szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentésén keresztül – a
szakszövetségen keresztül is történhet. Ilyen esetben a szakszövetség készíti el és
nyújtja be a sportfejlesztési programot jóváhagyásra és kérelmezi a támogatási
igazolás kiállítását.
A díjcsökkentés nem minõsül továbbadott támogatásnak.”
(2) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési engedélyhez kötött
beruházásra, felújításra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, és összege
meghaladja a 10 millió forintot, úgy annak megvalósítását szolgáló támogatás csak
utófinanszírozás formájában nyújtható.”
(3) Az R. 9. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A támogatott szervezet a támogatást kizárólag a jóváhagyó szervezet által
kiállított támogatási igazolásban meghatározottak szerinti jogcímre, az abban
meghatározott mértékben használhatja fel. A támogatott szervezet az önrészt a
sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben

úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási
idõszakban felhasználásra kerüljön.”

6. § (1) Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e rendelet alapján elszámolt számviteli bizonylatokat a támogatott szervezet
köteles záradékolni, vagy a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott
támogatás esetén a támogatás végsõ kedvezményezettjével záradékoltatni. A
záradékolt számviteli bizonylatokon szerepelnie kell annak, hogy a támogatott
szervezet azt a jóváhagyást végzõ szervezet által meghatározott ügyszámon kiállított
sportfejlesztési programot jóváhagyó határozat alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1)
bekezdésében meghatározott támogatás részeként számolta el.”
(2) Az R. 11. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a jóváhagyást végzõ szervezet által kiállított támogatási igazolások
összértéke adott támogatott szervezet vonatkozásában eléri a 20 millió forintot, a
támogatott szervezet köteles könyvvizsgáló által hitelesített számviteli bizonylatokkal
elszámolni az ellenõrzõ szervezet felé. A könyvvizsgálónak legalább az igénybe vett
támogatás összértékét elérõ, de legfeljebb 50 millió forint értékû
felelõsségbiztosítással kell rendelkeznie, amit a támogatott szervezet az
elszámoláshoz benyújtott dokumentumok részeként csatolt, a támogatási idõszakra
szóló biztosítási kötvény hiteles másolatával igazol. A könyvvizsgáló által
hitelesítendõ adatok körét tartalmazó, az ellenõrzõ szervhez benyújtandó
nyomtatványt a 2. melléklet tartalmazza.”
7. § Az R. a következõ 5/B. alcímmel egészül ki:
„5/B. Adatszolgáltatási kötelezettség
15/B. § (1) A jóváhagyást végzõ szervezetek a sportfejlesztési programok
jóváhagyásáról szóló döntések 4. § szerinti meghozatalát követõen, de legkésõbb a
tárgyév július 15-éig adatot szolgáltatnak a Nemzetgazdasági Minisztérium részére a
sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken igénybe vehetõ
támogatás teljes értékérõl.
(2) A látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége, valamint az ellenõrzõ
szervezet minden hónap 15. napjáig adatokat szolgáltatnak a Nemzetgazdasági
Minisztérium részére a tárgyhót megelõzõ hónapban a támogatás igénybevételére
jogosult szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott támogatási
igazolásokról.”
8. § Az R. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenõrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet

módosításáról szóló 76/2012. (IV. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Kormányrendelet) megállapított
a) 2. § (1) bekezdés 11. pontját, 2. § (6) és (6a) bekezdését a Kormányrendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévõ
sportfejlesztési program jóváhagyása iránti kérelmekkel összefüggésben,
b) 9. § (10) bekezdését és 11. § (5) bekezdését a Kormányrendelet
hatálybalépésekor
folyamatban lévõ, 2011–2012-es támogatási idõszak
sportfejlesztési programjainak megvalósítása során is alkalmazni kell.”
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését
követõ napon hatályát veszti.
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