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H A T Á R O Z A T

A(z) Magyar Vízilabda Szövetség (székhely: 1138 Budapest, Magitsziget út Hajós Alfréd Sportuszoda ; adószám: 19011929-2-41, a továbbiakban:
Kérelmező) 2020.02.29. napján kelt, a 2020/21. évi támogatási időszakot érintő, sportfejlesztési program jóváhagyása iránt előterjesztett kérelmét az
alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek erejéig

jóváhagyom

és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.

Támogatás jogcíme Támogatás
összesen (Ft)

Támogatás
szakmai
része (Ft)

1% (Ft) Közreműködői
díj (Ft) Önerő (Ft)

Szakmai
ráfordítás

összesen (Ft)

Ráfordítás
összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 260 081 245
Ft

252 278 808
Ft 2 600 812 Ft 5 201 625 Ft 260 081 245

Ft
512 360 052
Ft

520 162 489
Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott nem
ingatlan)

405 154 531
Ft

392 999 895
Ft 4 051 545 Ft 8 103 091 Ft 173 637 656

Ft
566 637 551
Ft

578 792 187
Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak
ellátása

567 457 613
Ft

550 433 885
Ft 5 674 576 Ft 11 349 152 Ft 63 050 846 Ft 613 484 731

Ft
630 508 459
Ft

Képzéssel összefüggő
feladatok 7 614 213 Ft 7 385 787 Ft 76 142 Ft 152 284 Ft 7 614 213 Ft 15 000 000 Ft 15 228 426 Ft

Versenyeztetés 99 996 559 Ft 96 996 662 Ft 999 966 Ft 1 999 931 Ft 11 110 729 Ft 108 107 391
Ft

111 107 288
Ft

Összesen: 1 340 304 161
Ft

1 300 095 037
Ft 13 403 041 Ft 26 806 083 Ft 515 494 689

Ft
1 815 589 725
Ft

1 855 798 849
Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Bírósági felülvizsgálat – jogszabálysértésre történő hivatkozással – a kézhezvételtől számított 30 napon
belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól kérhető.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2020.02.29. napján, be/SFP-00507/2020/EMMI számon 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: Rendelet) 4. § (1) bekezdése alapján sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet terjesztett elő.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok
támogatásának adókedvezményéről, valamint a támogatott szervezetek általi sportcélú támogatás igénybevételének feltételeiről. A Rendelet 4. § (1)
bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának 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.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelem hiányosan került benyújtásra, ezért a Kérelmező 2020.07.31. napján, ki/HP01-00507/2020/EMMI
számon hiánypótlásra lett felszólítva. A Kérelmező 2020.08.19. napján a hiánypótlásnak eleget tett.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program személyi jellegű ráfordítás jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

A(z) "MVLSZ munkatárs 9. egyedi megbízások keret összeg" megnevezésű projektelem nem támogatható;



ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának személyi jellegű ráfordítás jogcím alá betervezett költségét 16 984 771 Ft támogatási összeggel 260 081 245 Ft összegre csökkentettem.

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

A(z) "MVLSZ UP munkatárs 42 (Egyedi)" megnevezésű projektelem nem támogatható;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 6 438 933 Ft támogatási összeggel 567 457 613 Ft összegre
csökkentettem.

Tájékoztatom, hogy a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás ellenőrzése során az ellenőrző szervezet kizárólag a Rendeletben meghatározottak
szerint, az adott jogcímen elszámolható költségeket fogadja el.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja értelmében az országos sportági szakszövetség a támogatást szerződéssel – a
jóváhagyott sportfejlesztési programban meghatározott céllal egyezően és azonos feltételekkel – a tagszervezeteként működő sportszervezet, részére
továbbadhatja, ha az igazolásban vagy a támogatási igazolásban foglalt jogcím építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás, vagy
egyébként ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás, az edzésen, versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelést, sporteszközt érintő
tárgyi eszköz beruházás, képzési támogatás, vagy versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása.

Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Határozatom a Tao. tv. 22/C. §-án, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 51. § (2) bekezdésének g) pontján és a Rendelet 4. §-án
alapul.

Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a Tao. tv. 22/C. §-a, az Stv. 51. § (2) bekezdésének ga) pontja, a Rendelet 2. § (1) bekezdés 2. pontja,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 61. § (2) bekezdése szabályozza.

A fellebbezési jogot az Stv. 51. § (4) bekezdése, valamint az Ákr. 116. § (1) bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1)
bekezdése, valamint a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Kérelmező a látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért az Stv. 51. § (3)
bekezdése, valamint 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 alapján meghatározott, 125
000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság részére 2020.02.28. napján átutalással megfizetett.

Budapest, 2020.09.21.

 Dr. Szabó Tünde
Államtitkár

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2018. (VII. 26.) EMMI utasítás alapján az Emberi Erőforrások
minisztere nevében eljárva.

A határozatot kapják:
1. Magyar Vízilabda Szövetség
2. Irattár
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