
ÖSSZEFOGLALÓ 
 

 A TAO. tv. 22/C. § 2012. november 30. napjától, illetve a 2013.01.01. napjától, valamint a 
107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2013.02.01. napjától hatályos változásairól: 

 
I. Az adózói köztartozás mentesség a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelem 
előterjesztésekor történő igazolása: 

 
Tao tv.22/C. § (2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban 
szereplő összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három 
adóév adójából - feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállításakor az adózónak nincs lejárt 
köztartozása - adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem 
növeli adózás előtti eredményét az adóalap megállapításakor. 

 
(2) Az adózó a (3) bekezdés szerint a részére kiállított támogatási igazolásban szereplő 
összegig - döntése szerint - a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő három adóév 
adójából - feltéve, hogy a támogatási igazolás kiállítására irányuló kérelemnek a támogatás 
igénybevételére jogosult szervezet általi benyújtásakor az adózónak nincs lejárt köztartozása - 
adókedvezményt vehet igénybe, függetlenül attól, hogy e támogatással nem növeli adózás 
előtti eredményét az adóalap megállapításakor. 

 
Indoka:  
Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja a módosítás. 

 
A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja: 

 
(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell) 

 
a) 30 napnál nem régebbi igazolást a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervezetet 
nyilvántartó szervezettől (bíróság, cégbíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, 
közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által ellenjegyzett 
aláírás mintát, 

    
a) – (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nemrégebbi igazolást a támogatási igazolás 
kiállítására jogosult szervezetet nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet 
nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási 
címpéldányt, 

 
A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) Ha a támogatás igénybevételére jogosult szervezet cégjegyzékben nyilvántartott cég és 
a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás-mintáját a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék 
tartalmazza, a jóváhagyást végző szervezet az iratot, valamint a cég cégkivonatát a 
cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg. 



 
Indoka:  
Az adminisztrációs terhek csökkentését szolgálja a módosítás. 

 
II. Alanyi kör bővülése: 

 
Tao tv.22/C. § (5) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel 
kapcsolatban csak akkor állítható ki, ha 
h) a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy látvány-
csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem 
benyújtásának időpontjában - az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - legalább 2 éve 
működik és: 

 
(5) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban csak 
akkor állítható ki, ha 
h) a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy látvány-
csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási 
kérelem benyújtásának időpontjában - az (5a) bekezdésben meghatározott kivételekkel - 
legalább 2 éve működik és: 

 
Indoka: 
A támogatás igénybevételére jogosult szervezetek körének egy részét (amatőr és 
hivatásos sportszervezetek) az eredeti, látvány-csapatsport támogatást biztosító 
jogszabály már definiálta a Tao. tv. vonatkozó részeinek kiegészítésével. A támogatási 
konstrukció bevezetésekor azonban elsősorban az állami támogatási szempontú 
prenotifikációs eljárás során, brüsszeli jelzések alapján vált szükségessé egyes, 
alapvetően sportágazati fogalmak definiálása a Tao. tv-ben. Az első támogatási időszak 
tapasztalatai alapján ugyanakkor a Tao. tv. és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 
definíciói között sportszakmai szempontból is szükséges megteremteni az összhangot 
azzal, hogy törvényi szinten is váljon egyértelművé a sportról szóló törvényben 2012. 
január 1. óta hatályos sportszakmai elvárás: az utánpótlás-nevelés fejlesztését végző 
alapítvány mint szakszövetségi tagságra jogosult szervezet a sportszakmai felkészítő 
feladatok mellett – a szakszövetségi tagság alapján – a szövetség versenyrendszerében 
közvetlenül is részt vehet az általa leigazolt sportolókkal (versenyeztetési tevékenységet 
végezhet); az e kritériumoknak megfelelő, közhasznúnak minősülő alapítvány (a Tao. tv. 
definíciói között mint látvány-csapatsport fejlesztését végző alapítvány) jogosult csak a 
látvány-csapatsport támogatás igénybe vételére. 

 
III. Az indulási jogot érintő (annak átruházását új jogcímmel bővítő) módosítás. ALKALMAZÁS: 
2012. MÁRCIUS 1-JÉTŐL KEZDŐDŐEN 

 
Tao tv.22/C. § (5a) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel 
kapcsolatban akkor is kiállítható, 



a) ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látvány-csapatsportban 
működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert 
 
ae) a támogatás igénybevételére jogosult, két éven belül létrehozott sportszervezet az indulási 
jogot a sportról szóló törvény 33. § (2) bekezdés c) pontja alapján megszerző sportszervezetnek 
vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak minősül; 
 
(5a) Támogatási igazolás a támogatás igénybevételére jogosult szervezettel kapcsolatban 
akkor is kiállítható, 
a) ha a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában a látvány-csapatsportban 
működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet azért nem működik legalább 2 éve, mert 
 
ae) a támogatás igénybevételére jogosult, két éven belül létrehozott sportszervezet az 
indulási jogot a sportról szóló törvény 33. § (2) bekezdés c) pontja alapján megszerző 
sportszervezetnek vagy a sportszervezet által erre a célra alapított sportvállalkozásnak 
minősül; 

 
Indoka: 
A látvány-csapatsport támogatást fő szabály szerint csak olyan sportszervezetek 
vehetik igénybe, amelyek a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában 
legalább 2 éve működnek. A 2 éves működés követelménye alól a törvény már eddig is 
lehetővé tett kivételeket. A kivételek a sportról szóló törvény indulási jog átruházását 
(jogutódlását) érintő esetek alapján vehetők igénybe. Az ezt érintő Tao. módosítás a 
sportról szóló törvény indulási jog átruházásának időközben új jogcímmel történő 
kiegészítését emeli át a két törvény közötti koherencia biztosítása érdekében. 

 
 

IV. A SFP és TIG eljárások elektronikus úton történő intézése első alkalommal 2013/2014-ES 
SFP/TIG-re irányuló kérelmek benyújtásával kapcsolatban alkalmazandó 

 
Tao tv.22/C. § (10) Az e § alapján folyó sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint a 
támogatási igazolás kiállítására irányuló eljárás tekintetében a látvány-csapatsport 
támogatás igénybevételére jogosult szervezet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezései 
alapján elektronikus úton tart kapcsolatot a sportfejlesztési program jóváhagyását, valamint 
a támogatási igazolás kiállítását végző szervezettel. 
 

Indoka: 
A módosítás a Ket. elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseire 
figyelemmel törvényi szinten írja elő az ügyfél (a sportfejlesztési program 
jóváhagyására irányuló hatósági eljárás, valamint a támogatás igazolás kiállítására 
irányuló hatósági eljárás során a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban 
meghatározott, támogatás igénybevételére jogosult szervezetek) elektronikus 
kapcsolattartási kötelezettségét a hatósági jogkörben eljáró országos sportági 



szakszövetségekkel, illetve (szövetségi szintű és MOB-kérelmek esetén) a Nemzeti 
Sport Intézettel. A kötelező elektronikus kérelmi rendszer előírását egyrészt az első 
támogatási időszak gyakorlati tapasztalatai indokolják: az 5 látvány-csapatsportból 4 
esetben már első támogatási időszakban is megjelent az elektronikus kapcsolattartás a 
hatósági eljárások során: mindkét hatósági eljárásban a kérelem elektronikus úton is 
benyújtható volt a szövetségek felé (ezzel a lehetőséggel az ügyfelek több mint 95 %-a 
élt.) Az elektronikus út előírását a kérelem értékelési rendszerének felgyorsítása, a 
bírálat során szükséges objektív mutatószámok könnyebb ellenőrizhetősége is 
indokolja, továbbá ez megnyitja a lehetőséget a nemzeti sportinformációs rendszer 
komplex kialakítása előtt is.  

 

Budapest, 2013. február 07. 
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