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Tájékoztató  

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22./C § (4c) bekezdése szerinti 

intenzitásemelésre irányuló módosítási kérelem benyújtásáról  

 

Hatályos 2021.01.20-tól 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv.) 2019. december 19. napjától 

hatályos módosítása alapján, a támogatási igazolások összértéke az amatőr sportszervezetek és a 

látványcsapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványok esetében – ide nem értve azokat a 

szervezeteket, amelyek részéről hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi 

eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, 

vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei – az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz 

beruházás, felújítás beruházási, felújítási értékének legfeljebb 100 százaléka lehet, ha  

 

a) a beruházás, felújítás már érdemben megkezdődött, vagy 

b) a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődött meg, de a támogatott szervezetnek még lehetősége van 

meghosszabbítani a sportfejlesztési programját legalább 2 évvel.  

  

A módosítás a hatálybalépésekor folyamatban lévő, jóváhagyott sportfejlesztési programokkal 

összefüggésben is alkalmazandó. 

 

Az MVLSZ-118/2019. (10.16.) számú elnökségi határozatnak megfelelően az intenzitásemelésre vonatkozó 

kérelem abban az esetben képezheti a TAO Bizottság mérlegelésének tárgyát, amennyiben a kérelmet 

benyújtó sportszervezet a jóváhagyott támogatási keretét legalább 80 százalékban feltöltötte. Azon kérelmek, 

amelyek az előbbi feltételnek nem felelnek meg, automatikusan elutasításra kerülnek. 

 

Kizárólag olyan sportfejlesztési program esetén nyújtható be intenzitásemelési kérelem, amelyhez 

kapcsolódóan egyéb - például módosításra irányuló - hatósági eljárás nincs folyamatban. 

 

Az intenzitásemelésre irányuló kérelem automatikusan nem kezdeményezhető az Elektronikus Kérelmi 

Rendszerben. Az intenzitásemelési szándékot először papír alapon szükséges jelezni, figyelembe véve, hogy 

az intenzitásemelés nem irányulhat az ellenőrző szervezethez benyújtott elszámolásban, részelszámolásban 

szereplő saját forrás csökkentésére. Ennek igazolása érdekében az intenzitásemelésre irányuló szándék 

jelzésével egyidejűleg nyilatkozni szükséges a benyújtott elszámolásban, részelszámolásban szereplő 

programelemekhez kapcsolódó teljes támogatási, illetve beruházási összegről, külön összesítve a 

közreműködői díj összegét. Az elszámolt teljes támogatási összeg alátámasztása érdekében csatolandóak az 

ellenőrző szervezet által kiállított az elszámolás, részelszámolás elfogadásáról szóló értesítések, illetve az 

összesített elszámolási táblázat(ok). Fenti dokumentumok beküldése az intenzitásemelési szándék jelzésével 

egyidejűleg kötelező. 

 

Az intenzitásemelési szándék sportszakmai szempontú támogathatóságáról a TAO Bizottság dönt. 

 

Amennyiben a TAO Bizottság az intenzitásemelési szándékot sportszakmai szempontból támogatja, akkor a 

következő lépés a támogatási igazolások rendezése. 
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Az elektronikus intenzitásemelési kérelem szempontjából hibás státuszúnak minősülnek a beküldött, a 

hiánypótlás alatti, a formailag megfelelő státuszú támogatási igazolás kérelmek. A támogatási igazolások 

státusza kizárólag – tig/részben tig/semmit sem utalt - kiküldve, javított vagy szerkesztés alatti lehet. A már 

elfogadott támogatási igazolások utalási táblázatát véglegesíteni szükséges. Ha a Tao. tv. 24/A. § szerinti 

igazolás esetén a támogató több részletben utalt, akkor az 1,-2,-3,- Ft-os eltérés megengedett. 

 

Amennyiben egy támogatási igazoláshoz kapcsolódóan a támogatás még nem teljes mértékben került utalásra, 

akkor vagy meg kell várni amíg a támogató utal, és utána beadni az intenzitásemelési kérelmet, vagy a 

támogatási igazolást vissza kell vonni. Részben utalt támogatás esetén pedig az igazolást módosítani kell a 

már átutalt összegnek megfelelően. Támogatási igazolás kérelem az intenzitásemelésre irányuló kérelem 

elbírálását követően újra benyújtható, azonban a támogatási igazolások és igazolások kiadása kizárólag az 

adott naptári évben kiadható sportági keretösszeg kimerítéséig lehetséges. 

 

A támogatási igazolások rendezését követően a TAO Irodának jelezni szükséges a kérelem elektronikus 

benyújtásának szándékát. Ezt követően megvizsgálásra kerül, hogy a kérelmező rendelkezik- e korábban 

beküldött elszámolással/részelszámolással. Abban az esetben, ha a sportszervezet még nem számolt el a 

támogatási időszak során ingatlanberuházáshoz kapcsolódóan semmilyen költséggel, úgy egy 

intenzitásnöveléses módosítási kérelem keretében, a kérelmezőnek az Elektronikus Kérelmi Rendszer 7. 

oldalán megjelenő táblázatban át kell írnia az elő- vagy utófinanszírozott ingatlanon található projektelem 

összegét. Módosítás során a projektelem beruházási értéke nem változhat, a fentebb megjelölt változtatás 

kizárólag technikai jellegű, mely azért szükséges, hogy a rendszer újrakalkulálja- már 100%-os intenzitással- 

a projektelemet. A kérelem beküldése előtt minden esetben elengedhetetlen a megjelenő önerő összegének 

ellenőrzése, mely ilyen jellegű módosítási kérelmeknél csak 0 Ft lehet. 

 

Olyan programok esetén, mikor már megtörtént legalább egy elszámolás benyújtása az ellenőrző szervezet 

felé az eredeti intenzitású sportfejlesztési program az Elektronikus Kérelmi Rendszerben másolásra kerül, így 

lehetővé válik az intenzitásemelésre irányuló kérelem elektronikus benyújtása. Az emelt intenzitású 

sportfejlesztési program egy új felhasználónév alatt szerkeszthető, amely az eredeti felhasználónév után fűzött 

„_int” utótaggal jön létre, a jelszó változatlan marad. 

 

Az eredeti intenzitású sportfejlesztési programban az ingatlanra irányuló jogcímen szereplő programelemeket 

a már leadott elszámolásoknak – és az intenzitásemelésre irányuló szándék jelzésével egyidejűleg papír alapon 

leadott nyilatkozatnak - megfelelően módosítani szükséges, és a beruházási értéket annyira csökkenteni, 

amennyi beruházási értékkel a sportszervezet már elszámolt.  

 

Az emelt intenzitású sportfejlesztési programban az eredeti sportfejlesztési programnak kizárólag azon 

programelemei szerepelhetnek, amelyekhez kapcsolódóan a kiállított számlák kelte, illetve a számlán szereplő 

teljesítésigazolás dátuma az intenzitásemelésre irányuló kérelem benyújtásának napjára esik vagy azt követi.  

A beruházási értéket is ennek megfelelően szükséges módosítani a kérelemben. A már benyújtott 

hosszabbítási kérelmeket az Elektronikus Kérelmi rendszerben technikailag rendezni szükséges. 

 

Az MVLSZ, mint közigazgatási hatóság az elektronikusan benyújtott kérelmeket hatósági eljárás keretében, 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a sportól szóló 2004. évi I. törvény, a 

Tao. törvény, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
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támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 

30.) Korm. rendelet rendelkezései alapján bírálja el. 

 

Az intenzitásemelési kérelem jóváhagyását követően benyújtott elszámolások/részelszámolások esetében 

minden, az elszámoláshoz mellékelt dokumentumon, továbbá a bizonylatokon feltüntetett záradékokban - az 

Elektronikus Kérelmi Rendszerben történő SFP duplikálás következtében - mindkét, párhuzamosan futó 

sportfejlesztési program azonosítószámát szükséges feltüntetni. 

 

Azon sportszervezetek kérelmét, akik korábbi támogatási időszakokra előírt elszámolási kötelezettségüknek, 

vagy az elszámolás kapcsán az ellenőrző szervezet által előírt hiánypótlási kötelezettségüknek határidőben 

nem tettek eleget, az MVLSZ elutasíthatja. Amennyiben az ellenőrző szervezet a sportszervezet lezárt TAO 

elszámolásaihoz kacsolódóan visszafizetési kötelezettséget állapított meg, és a sportszervezet azt igazolt 

módon nem teljesítette, akkor a kérelem elutasításra kerülhet. Amennyiben a sportszervezetet az ellenőrző 

szervezet bármely látvány-csapatsportágban igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan TAO támogatás 

rendszeréből kizárja, akkor a kérelem elutasításra kerül.  

 

A kérelem bírálatáért a 39/2011. (VI.30.) NEFMI rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj 

fizetendő. Az utalás közlemény rovatában az alábbi szöveget kell feltüntetni: „<ügyiratszám> eljárási 

cselekmény, támogatási időszak”. 

 

Készítette: MVLSZ TAO Iroda 


