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A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: MKSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, 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 támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban az Stv.
22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Füredi Kézilabdasport Egyesület kérelmező (székhelye: 8230
Balatonfüred Horváth Mihály utca 08/2. hrsz., adószáma: 19384012 - 2 - 19, képviselője: Csima László) (a továbbiakban: Kérelmező)
sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését a Kormányrendelet 4. §-ának (5) bekezdése, valamint a
sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekben

jóváhagyom:

Támogatás jogcíme Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői díj
összege

Ellenőrző
szervnek fizetendő

hatósági díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges Önrész

Előfinanszírozással
megvalósítandó tárgyi
eszköz beruházás,
felújítás

16 860 562 Ft 347 640 Ft 173 820 Ft 17 382 022 Ft 7 449 438 Ft

Utánpótlás-nevelési
feladatok

100 267 056 Ft 2 067 361 Ft 1 033 681 Ft 103 368 098 Ft 11 485 344 Ft

Összesen: 117 127 618 Ft 2 415 001 Ft 1 207 501 Ft 120 750 120 Ft 18 934 782 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a Ket. 100. §-ának (1) bekezdés a) pontja
alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított harminc 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 az MKSZ-hez benyújtott keresetlevélben kérheti.

A Kérelmező 25 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú fizetési
számlájára.
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I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját – több évre szóló sportfejlesztési
program esetén évekre lebontva –, annak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás
céljából benyújtsa.

A Kérelmező a programját a Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott határidőig - 2013.04.30. napján -
benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.05.01. napján indult meg. Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a
benyújtott sportfejlesztési program megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak,
ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2013/2014-es támogatási időszak tekintetében – a rendelkező
részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcímmel kapcsolatban a következő
megállapításokat teszem:

• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Diószeghy Leopoldina Edző
projektelem 374 615 Ft-ban került jóváhagyásra.
• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Pásztor István Edző projektelem
1 997 944 Ft-ban került jóváhagyásra.
• A Kérelmező túllépte az MKSZ stratégiájának függelékében rögzített fizetési sávokat, ezért a(z) Tombor Csaba Edző projektelem
2 996 917 Ft-ban került jóváhagyásra.

A Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alatt jóváhagyott támogatás összegét
az egyes aljogcímek tekintetében arányosan kell felhasználnia, ezért - figyelemmel a Tao. tv. 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra - – figyelemmel a Tao törvény 22/C. §-ának (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá
betervezett költségét 3 821 066 Ft támogatási összeggel csökkentettem.

Amennyiben a jóváhagyott támogatás költségelemek közötti arányos felhasználására vonatkozó fenti előírás a Kérelmező által
eredetileg megvalósítani kívánt utánpótlás-nevelési feladatok megvalósítását veszélyeztetné vagy meghiúsítaná, akkor a Kérelmező
a Kormányrendelet 10. §-ának (3a) bekezdése alapján kérelmezheti a jóváhagyott sportfejlesztési programjának módosítását.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma illeszkedik az MKSZ kézilabda stratégiai fejlesztési
koncepciójához.

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelme elbírálásához kapcsolódóan a látvány-csapatsportok támogatásával
összefüggő sportfejlesztési 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 25 000
Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.

Tájékoztatom, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott sportfejlesztési
programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a jelen határozatban jóváhagyott támogatási összeg felhasználásának a
Kormányrendeletben foglaltak, és az MKSZ Elnökségének értékelési elveivel összhangban kell történnie. A támogatás
felhasználásáról történő elszámolást az ellenőrző szervezet, a Nemzeti Sport Intézet végzi, az elszámolási elvek figyelembe
vételével.
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Hatáskörömet és illetékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2013.10.18.

A határozatot kapják:
1. Kérelmező
2. Irattár

Lukács Zsuzsanna
ügyvezető igazgató
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Kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértéke, elszámolása

2013.10.31.

A látvány-csapatsportok támogatásának társasági adókedvezménye kapcsán a 2013/2014-es sportfejlesztési programok
támogatásával összefüggésben került beiktatásra – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
[Tao. tv.] 2013.05.19-étől hatályos módosítása következtében – az ún. kiegészítő sportfejlesztési támogatás intézménye.
A  szabályozás  értelmében az  adózó  a  részére  kiállított  támogatási igazolásban  szereplő  összegig  [alaptámogatás]  a
támogatás  adóéve  és  az  azt  követő  3  adóév  adójából  adókedvezményt  –  a  köztartozás  mentességre,  valamint
meghatározott  támogatási  jogcímek  esetében  a  támogatott  szervezet  sportfejlesztési  programjának  megvalósítására
nyújtott  látvány-csapatsport  támogatás  támogatási időszakonként  számított  teljes  összege  1%-ának  a  sportpolitikáért
felelős  miniszter által vezetett  minisztérium  ellenőrző  szervezet  által közzétett  fizetési számlájára  történő  befizetésére
vonatkozó feltétel teljesítése mellett – azzal a további kettős feltétellel vehet igénybe, hogy
–  az  alaptámogatásnak  a  támogatott  szervezet  részére  történő  átutalása  mellett  a  –  Tao. tv.  22/C. §  (3a)  és  (3b)
bekezdésben meghatározott – kiegészítő  sportfejlesztési támogatást az  érintett országos sportági szakszövetség, vagy a
sportköztestület részére átutalja, valamint
– az előzőek szerinti átutalások megtörténtét – a pénzügyi teljesítésüktől számított 8 napos, jogvesztő határidőn belül – az
állami adóhatóság részére bejelenti (2013.07.01-jétől kizárólag a „SPORTBEJ” nyomtatványon).
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:
– az  alaptámogatás 10 vagy 19 százalékos adókulccsal számított értékének legalább 75 százaléka, amelyet a támogató
köteles  szponzori  vagy  támogatási  szerződés  keretében  az  alaptámogatás  adóévében  annak  a  látvány-csapatsport
országos sportági szakszövetségnek befizetni, amelynek a sportágát az  adókedvezmény alapjául szolgáló  támogatásban
részesítette, illetve a MOB részére nyújtott alaptámogatás esetén köteles a kiegészítő  sportfejlesztési támogatást is ezen
sportköztestület részére szponzori vagy támogatási szerződés keretében megfizetni [75 százalékos kiegészítő támogatás];
–  amennyiben a  75  százalékos  kiegészítő  támogatás  mértékét  az  adózó  –  a  várható  fizetendő  adó  alapján –  a  10
százalékos társasági adókulcs alapján határozta meg, de a támogatás adóévében a pozitív adóalapja meghaladja az  500
millió  forintot, úgy köteles az  alaptámogatás legalább 7 százalékát is – a támogatás adóévét követő 90 napon belül – az
előzőek szerinti módon kiegészítő sportfejlesztési támogatásként megfizetni [7 százalékos kiegészítő támogatás].
A 10 vagy a 19 százalékos mérték alkalmazásának eldöntéséhez – az  alaptámogatás összegétől függetlenül – az  adóalap
várható összegét kell alapul venni. Ha az adóalap várhatóan meghaladja az 500 millió forintot, akkor az alaptámogatás teljes
összegének 19 százaléka, ha a várható adóalap nem több, mint 500 millió forint, akkor az alaptámogatás teljes összegének
10  százaléka  képezi a  75  százalékos  kiegészítő  támogatás  alapját.  Ezen felül  a  7  százalékos  kiegészítő  támogatás
megfizetése nem  merül fel akkor, ha a támogató  10  százalékkal számolt  és  tényleges  adóalapja  nem több 500  millió
forintnál, illetve akkor sem, ha a támogató  19 százalékkal számolta a 75 százalékos kiegészítő  támogatás összegét. Ez
utóbbi esetén azonban, ha a tényleges  adóalap nem haladja meg az  500  millió  forintot, nincs helye visszarendezésnek,
ugyanis a legalább 75 százalék csak az alsó korlátot jelenti.
Néhány példa
EFt-ban

Ssz. Alap-támogatás
Várható
adóalap

75%-os kiegészítő támogatás
Tényleges
adóalap

7%-os kieg.
támogatás

   10%-kal 19%-kal   

1. 20.000 460.000
20.000  x  0,10  x
0,75 = 1.500

 490.000 –

2. 20.000 460.000
20.000  x  0,10  x
0,75 = 1.500

 550.000
20.000 x 0,07 =
1.400

3. 20.000 520.000  
20.000  x  0,19  x
0,75 = 2.850

550.000 –

4. 20.000 520.000  
20.000  x  0,19  x
0,75 = 2.850

490.000 –

A támogatónak a 75 százalékos kiegészítő támogatást az  alaptámogatás adóévében, továbbá – felmerülése esetén – a 7
százalékos kiegészítő támogatást az  adóévet követő 90 napon belül kell teljesítenie az  országos sportági szakszövetség,
illetve a sportköztestület által megnyitott, e célt szolgáló  elkülönített fizetési számlára történő  átutalással. (A támogatási
igazolás a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét nem, csak ezen számla számát tartalmazza.)
A kiegészítő  sportfejlesztési támogatás  adóévi adózás előtti eredmény terhére –  szponzori vagy támogatási szerződés
alapján – elszámolt összegével meg kell növelni az adózás előtti eredményt [Tao. tv. 3. számú melléklet A) rész 12. pont].
Szponzori szerződés keretében történő kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetén – amikor is a támogató a támogatott
szervezet részéről ellenszolgáltatásra jogosult, vagyis a támogatás összege ellenértéknek minősül – a támogatás fejében
vállaltak támogatott szervezet által kiállított számla szerinti teljesítéséhez kötődik az elszámolás.
Támogatási szerződés esetén a kiegészítő  sportfejlesztési támogatás mindig azon adóév eredményét terheli, amelyben a
támogató az átutalást teljesítette, mivel az elszámolás a pénzügyi rendezés adóévéhez kapcsolódik. Így például egy naptári
év szerint működő társaságnál a fenti 2. példa szerinti 1.500 EFt – annak 2013. évi átutalása következtében – 2013. évi, az
1.400  EFt  –  2014. év  első  90  napjában átutalt  összege  –  pedig 2014. évi ráfordítás;  ennek  megfelelően merül fel a
korrekciós tétel alkalmazása is.
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