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A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) 44. §-a, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. § (2)
bekezdésének fa) pontja, 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) 4. §-ának (5) bekezdése alapján meghozta a
következő

H A T Á R O Z A T O T

A(z) FÜREDI KÉZILABDASPORT EGYESÜLET (székhelye: 8230 Balatonfüred Horváth Mihály utca 8/2 , adószáma:
19384012-2-19, képviselője: Bene Tamás) ügyében hozott ki/JH01-07075/2019/MKSZ számú határozatomat
hivatalból az alábbiak szerint

módosítom:

A személyi jellegű ráfordítások támogatási jogcímen 6 551 269,- Ft vonatkozásában a kérelmet jóváhagyom. Erre
tekintettel a ki/JH01-07075/2019/MKSZ számú határozat rendelkező részében az elutasításra vonatkozó döntés és
táblázat, valamint az indokolási részben az ehhez tartozó indoklás törlésre kerül.

A ki/JH01-07075/2019/MKSZ számú határozatban szereplő jóváhagyott támogatási jogcímek és összegek táblázat
helyébe a következő táblázat lép: 

Támogatás
jogcíme

Közvetlen
támogatás

összege
Közreműködői

díj összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Elszámolandó
összeg

Személyi jellegű
ráfordítások

14 973 891
Ft 308 740 Ft 154 370 Ft 15 437 001

Ft 15 437 001 Ft 30 719 632 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

6 388 703 Ft 131 726 Ft 65 863 Ft 6 586 292 Ft 2 822 697 Ft 9 343 126 Ft

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

222 485 264
Ft 4 587 325 Ft 2 293 663

Ft
229 366 252
Ft 25 485 139 Ft 252 557 728 Ft

Összesen: 243 847 858
Ft 5 027 791 Ft 2 513 896

Ft
251 389 545
Ft 43 744 837 Ft 292 620 486 Ft

A ki/JH01-07075/2019/MKSZ számú határozatban szereplő Utánpótlás-nevelési feladatainak ellátása jogcím táblázat
helyébe a következő táblázat lép:

Utánpótlás-nevelési feladatainak ellátása jogcím:
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Megnevezés Közvetlen támogatás és önrész
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 000 000 Ft
Személyszállítási költségek 2 500 000 Ft
Nevezési költségek 100 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek 2 500 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 150 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 11 520 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 130 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai 90 200 404 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve
személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege 4 587 325 Ft
Összesen: 252 557 728 Ft

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de a MKSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S

Az Ákr 120. § (1) bekezdése alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú hatóság, a felügyeleti szerv vagy
a közigazgatási bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését annak közlésétől számított egy éven
belül, legfeljebb egy ízben módosítja vagy visszavonja.

A Kérelmező ügyében a 2019.07.16. napján kelt ki/JH01-07075/2019/MKSZ számú határozat vonatkozásában
megállapítottam, hogy a határozat jogszabályt sért, tekintettel arra, hogy a kérelem elbírálásánál nem került
figyelembevételre valamennyi benyújtott dokumentum, információ, így a személyi jellegű ráfordítások támogatási
jogcímen 6 551 269,- Ft elutasításra került. A felülvizsgálat alapján megállapításra került, hogy e támogatás
vonatkozásában is fennállnak az engedélyezés feltételei, ezért a kérelmet e támogatás vonatkozásában
jóváhagytam. A jóváhagyásra tekintettel pedig a határozatot módosítottam.

A határozat jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

Határozatom a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látvány-csapatsport
támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § alapul.

Hatásköröm és illetékességem a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Kormány
rendeleten nyugszik.

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.
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Budapest, 2019.08.14.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, operatív igazgató

A határozatot kapják:
1. FÜREDI KÉZILABDASPORT EGYESÜLET
2. Irattár
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