
Iktatószám: ki/JHINTMOD02-05453/2017/MKSZ Holler Utánpótlás Nevelési és Felnő  Club
Ügyszám: be/SFP-05453/2017/MKSZ Dunaföldvár
Ügyintéző: Pusztai Márton Liszt Ferenc utca 10 - - - -
E-mail: pusztai.marton@mksz.hu 7020
Tárgy: spor ejlesztési program módosítására irányuló kérelem elbírálása  

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdése, a társasági adóról és az osztalékadóról
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint 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 továbbiakban: Kormányrendelet) 10. §-a alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a(z) Holler Utánpótlás Nevelési és Felnő  Club (székhelye: 7020 Dunaföldvár Liszt
Ferenc utca 10 - - - -, adószáma: 18867655-1-17, a továbbiakban: Kérelmező) spor ejlesztési program módosítására irányuló kérelmet
Kormányrendelet 10. §-a, valamint a spor ejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyo  spor ejlesztési programból a módosítási kérelemmel érinte  támogatás összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj
Támogatás összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
ingatlan)

24 663 167 Ft 508 519 Ft 254 259 Ft 25 425 945 Ft 10 896 834 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozo
ingatlan)

505 880 153 Ft 10 430 518 Ft 5 215 259 Ft 521 525 930 Ft 223 511 113 Ft

Összesen: 530 543 320 Ft 10 939 037 Ft 5 469 518 Ft 546 951 875 Ft 234 407 947 Ft
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A módosíto  spor ejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj
Támogatás összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
ingatlan)
(jelen módosítással nem
érinte , a módosítási
kérelem benyújtásáig
elszámolt összeg)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozo
ingatlan)
(Jelen módosítási
kérelemmel érinte )

35 560 000 Ft 733 196 Ft 366 598 Ft 36 659 794 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozo
ingatlan)
(jelen módosítással nem
érinte , a módosítási
kérelem benyújtásáig
elszámolt összeg)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozo
ingatlan)
(Jelen módosítási
kérelemmel érinte )

729 391 265 Ft 15 038 995 Ft 7 519 498 Ft 751 949 758 Ft 0 Ft

Összesen: 764 951 265 Ft 15 772 191 Ft 7 886 096 Ft 788 609 552 Ft 0 Ft

A módosítási kérelemmel nem érinte  támogatás felhasználására a jóváhagyást végző szervezet korábbi döntéseiben foglaltak az irányadóak.

A határozat a közléssel végleges. A Kérelmező a határozat bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számíto  30 napon belül jogsérelemre
történő hivatkozással kérhe  a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fen
ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címze , de az MKSZ-hez benyújto  keresetlevélben
kérhe .

A Kérelmező 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizete  meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú fizetési számlájára.

I N D O K O L Á S

Kérelmező a 2017.12.20. nappal kelt ki/JH01-05453/2017/MKSZ nyilvántartási számú jóváhagyó határozat vonatkozásában módosítási
kérelmet nyújto  be 2020.05.20. napján.

A kérelemben – a Rendelet 10. § (5a) bekezdésére hivatkozással – a spor ejlesztési program szerin  ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó támogatás Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e) pontja szerint meghatározo  mértékének módosítását
kérte.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv. 22/C. §) (4c) bekezdése alapján, a (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően a támogatási igazolások összértéke az (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerin  támogato  szervezet - ide nem értve azokat a
szervezeteket, amelyekkel összefüggésben a 30/I. § alkalmazandó - ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás beruházási, felújítási
értéke - ideértve a biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztést is - legfeljebb 100 százaléka lehet, ha a) a
beruházás, felújítás már érdemben megkezdődö , vagy b) a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődö  meg, de a támogato
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szervezetnek még lehetősége van meghosszabbítani a spor ejlesztési programját legalább 2 évvel, azzal, hogy ha a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározo ak szerint utófinanszírozás keretében kerül a
támogato  szerv részére kifizetésre, akkor a támogatási időszakban a sportcélú ingatlanfejlesztés készültségével arányos elszámolás
benyújtását és annak elfogadását követően nyújtható támogatás.

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 10. § (5a) bekezdése
alapján a Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján a támogato  szervezet a spor ejlesztési program megvalósítása során egy alkalommal
kérelmezhe  a jóváhagyást végző szervezetnél a jóváhagyo  spor ejlesztési programban szereplő támogatás Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés e)
pontja szerint meghatározo  mértékének módosítását. A kérelem nem irányulhat az ellenőrző szervezet részére benyújto  elszámolásban,
részelszámolásban szereplő saját forrás csökkentésére.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy a módosítási kérelemmel érinte  összeg vonatkozásában a sportszervezet
jogosult a kérelem előterjesztésére, a módosítás ingatlanra irányul, a beruházás, felújítás még érdemben nem kezdődö  meg, de a támogato
szervezetnek még lehetősége van meghosszabbítani a spor ejlesztési programját legalább 2 évvel és a kérelem nem irányul az ellenőrző
szervezet részére benyújto  elszámolásban, részelszámolásban szereplő saját forrás csökkentésére, valamint a program módosítása
sportszakmailag támogato .

A módosítási kérelemmel nem érinte  támogatás felhasználására a jóváhagyást végző szervezet korábbi döntéseiben foglaltak az irányadóak.

Mindezekre tekinte el a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

E határozatot az MKSZ, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C.
§- ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (5a) bekezdése alapján hozta meg.

A spor ejlesztési program módosítására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő
spor ejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet 1. § a) pontja és (2) bekezdése alapján a Kérelmezőnek 100 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
köteleze sége keletkeze , amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesíte .

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §-a , a 116. § (1)
bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat
lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza
meg.

Budapest, 2020.05.22.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, opera v igazgató

A határozatot kapják:
1. Holler Utánpótlás Nevelési és Felnő  Club
2. Ira ár
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