
TÁJÉKOZTATÓ 
 
A sportfejlesztési program meghosszabbításának eljárási szabályai: 
 

A 107/2011. (VI. 30) Kormányrendelet 14. §-a lehetővé teszi, hogy a támogatásra jogosult 

sportszervezetek a 2012/13 támogatási időszakra elfogadott sportfejlesztési programjaikat 

legfeljebb 3 támogatási időszakkal meghosszabbítsák. 

A 2012/13-as támogatási időszakra vonatkozóan hosszabbítási kérelmet az MLSZ-hez az 

elszámolási időszakban (2013.07.01. – 2013.07.31.) – az NSI-hez történő záró elszámolás 

benyújtásával egyidejűleg - lehet benyújtani. Figyelem: az elszámolási határidő a Rendelet 10. §-

a szerint egyszeri 15 nappal történő meghosszabbítására van lehetőség. 

 

A meghosszabbítási kérelem benyújtását követően az elbírálás hatósági eljárás keretében 

történik. A hosszabbítási kérelmet elektronikus feltöltése után papír alapon is el kell 

juttatni az MLSZ-hez. 

A kérelmi rendszer az alábbi link alatt érhető el: 

http://mlszkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/ 

A kérelmi rendszeren belül az „SFP Ügyintézés” menüpontban: 

 

A kérelem első oldalán található dátumválasztó, a táblázat „Felhasznált támogatás NSI 

elszámolás alapján” oszlopa, valamint az indokolási rész kitöltése, és a második oldalon található 

kötelező csatolmányok feltöltése után a kérelem kinyomtatható. A nyomtatást követően a 

kérelmet a kötelező mellékletekkel együtt kérjük, hogy az MLSZ címére – legkésőbb az 

elszámolási határidő végéig - postázni szíveskedjenek: 

1112 Budapest Kánai út 2/D, vagy 1386 Budapest 62. Pf.: 906/1 

 
A jogszabály a meghosszabbítási kérelem esetében ugyanazon csatolmányok benyújtását 

követeli meg a kérelmen túl, amelyek az eredeti program benyújtásához szükségesek. Azaz egy 

hosszabbítási kérelem minimálisan az alábbi csatolmányokat tartalmazza: 

 

• 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, 

• igazolást arról, hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet az adózás rendjéről 

szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint - a bejelentés időpontjában - 

köztartozásmentes adózónak minősül, és 

- ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy 

- szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

• a hosszabbításhoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló bizonylat 
másolatát, 

• Igazolás a fel nem használt támogatás rendelkezésére állásáról 
 

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke – amelyet az elektronikus kérelmi rendszer 

automatikusan kiszámol és megjelenít a kérelem második oldalán - az eredeti sportfejlesztési 

programért fizetett díj 50%-a, melyet a 10300002-10473718-49020341 számú számlára kell 

teljesíteni. A közlemény rovatban a sportfejlesztési program iktatószámát, a sportszervezet 

nevét, valamint az „2012/13_SFP_Hosszabbítás”-t kérjük feltűntetni. A fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj alapja minden esetben a teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódóan 

megfizetett igazgatási szolgáltatási díj. 

A hosszabbítási kérelemben nincs helye módosításnak, itt csak a jóváhagyott program 

hosszabbítása bírálható. 

 

Amennyiben a sportfejlesztési program meghosszabbítási kérelme elfogadásra kerül, úgy a 
már lehívott támogatás teljes összege továbbvihető a hosszabbítással érintett időszakra. A 
meghosszabbított programidőszakban a még fel nem töltött keretre további támogatási 
igazolás kiállítása kérhető. 
 

Amennyiben további kérdése merülne fel, munkatársaink várják kérdésüket az 

adotamogatas@mlsz.hu e-mail címen vagy a +36 30 901 7747-es telefonszámon. 


