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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)
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) HÉVIZ SPORTKÖR kérelmező
(székhelye: 8380 Hévíz Kossuth Lajos utca 1 , adószáma: 19956837-2-20, képviselője: Szabó Imre) (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 dí
j

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához

szükséges
önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
nem ingatlan)

1 681 895 Ft 34 678 Ft 17 339 Ft 1 733 912 Ft 743 105 Ft 2 459 678 Ft

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

16 249 973
Ft 335 050 Ft 167 525 Ft 16 752 548

Ft 1 861 394 Ft 18 446 417 Ft

Összesen: 17 931 868
Ft 369 728 Ft 184 864 Ft 18 486 460

Ft 2 604 499 Ft 20 906 095 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatainak ellátása jogcím:
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Megnevezés Közvetlen támogatás és önrész
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 3 313 161 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 331 316 Ft
Személyszállítási költségek 2 319 213 Ft
Nevezési költségek 66 263 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek 331 316 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 662 600 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel
közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 397 579 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai 10 689 919 Ft

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

Jogcímhez tartozó közreműködői díj összege 335 050 Ft
Összesen: 18 446 417 Ft

A sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelmet az alábbi táblázatban szereplő jogcímek és összegek
vonatkozásában

elutasítom:

 
Közvetlen
támogatás
összege

Közreműködői
díj összege

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

hatósági dí
j

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához

szükséges
önrész

Elszámolandó
összeg

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(előfinanszírozott
ingatlan)

67 275 792
Ft 1 387 130 Ft 693 565 Ft 69 356 486

Ft 29 724 208 Ft 98 387 130 Ft

Tárgyi eszköz
beruházás,
felújítás
(utófinanszírozott
ingatlan)

1 159 718
158 Ft 23 911 715 Ft 11 955 857

Ft
1 195 585
730 Ft 512 393 884 Ft 1 696 023 757

Ft

Utánpótlás-
nevelés
feladatainak
ellátása

8 273 431 Ft 170 587 Ft 85 294 Ft 8 529 312 Ft 947 702 Ft 9 391 720 Ft

Összesen: 1 235 267
381 Ft 25 469 432 Ft 12 734 716

Ft
1 273 471
528 Ft 543 065 794 Ft 1 803 802 607

Ft

A határozat a közléssel végleges. A határozat ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a határozat bírósági
felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogsérelemre történő 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
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kérheti.

A Kérelmező 110 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg az MKSZ 10400126-49485049-54531081 számú
fizetési számlájára.

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 - 2018.05.02.
napján - benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2018.05.03. 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
2018/19-os támogatási időszak tekintetében – a rendelkező részben foglaltak szerint részben jóváhagytam.

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program előfinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel
kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Megújuló energia megnevezésű projektelem nem támogatott;
Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Műszaki projektmenedzsment megnevezésű projektelem nem
támogatott;
Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Műszaki ellenőri költségek megnevezésű projektelem nem ttámogatott;
Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Jogi szakértői díj megnevezésű projektelem nem támogatott;

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program utófinanszírozott ingatlan beruházás, felújítás jogcímmel
kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:

Az MKSZ vonatkozó stratégiája alapján a(z) Sportkollégium és sportszálloda építés megnevezésű projektelem nem
támogatott;

 

A Kérelmező tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím „Sportkollégium és sportszálloda építés, Műszaki
projektmenedzsment, Műszaki ellenőri költségek, Jogi szakértői díj” projektelemek vonatkozásában előterjesztett
kérelmét az MKSZ az alábbi indokok alapján nem támogatja:

Az MKSZ – a 2018-2024 közti időszakra elfogadott hosszú távú fejlesztési stratégiájával egyezően – kiemelt figyelmet
fordít a létesítmény-fejlesztések, létesítmény felújítási projektek támogatására. A Szövetség jogosult meghatározni,
melyek azok a fejlesztési területek – ideértve az infrastrukturális feltételek közti differenciálást – amelyek a kézilabda
sportág fejlődése szempontjából prioritást élveznek. A hivatkozott stratégia, valamint az MKSZ Elnökségének álláspontja
alapján a sportág fejlődését elsősorban az új sportlétesítmények létrehozása, valamint a meglévő, kézilabdázásra
alkalmas sportcélú létesítmények (pl. sportcsarnokok, tornatermek) felújítása szolgája, összhangban a társasági adóról
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3f) pontja, valamint a 107/2011. (VI.30.) Kormányrendelet
4. § (3) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi előírásokkal.

A hivatkozott MKSZ stratégia, a látvány-csapattámogatásra vonatkozó jogszabályok és az Elnökség által elfogadott
értékelési elvek nem zárják ki ugyanakkor az egyéb tárgyi eszköz beruházások, felújítások megvalósításának
támogatását, azonban ez esetben további szempontok is vizsgálandóak. Értékelendő e körben a kérelem benyújtója
által végzett – a kérelem tárgya és abban előadott indokok miatt elsősorban utánpótlás-neveléssel kapcsolatos –
szakmai munka, a Kérelmező többi hasonló fejlesztésre pályázó tagszervezethez mért szakmai tevékenysége, a
kérelemben meghatározott programelem költségigénye, a fejlesztés hiánypótló jellege, szükségessége, figyelembe véve
a Tao tv. 22/C. § (3e) bekezdés szerinti nemzetgazdasági érdekekhez való illeszkedését.

Fenti szempontokkal kapcsolatban megállapítható, hogy a Sportszervezet a kérelem benyújtásakor mindösszesen 41 fő
igazolt utánpótláskorú sportolóval rendelkezett, amelyből 29 főt versenyeztet, az NBII-es bajnoki osztályban indult
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felnőtt csapatnál előírt kötelező korcsoportokban (serdülő és ifjúsági). Ez alapján megállapítható, hogy az utánpótlással
kapcsolatos szakmai munkája az elvárt szinten marad, tömegesítésre nem törekszik. Az MKSZ jóváhagyási gyakorlata
alapján elmondható, hogy azon esetekben, ahol a szövetség sportszakmai szempontokra hivatkozva egyéb típusú
(sportszálló) beruházásokat támogatott, minden esetben a kötelező csapat, illetve játékos létszámot jelentősen
meghaladó mértékű szakmai munka indokolta azt. Fentiekkel összefüggésben az MKSZ, a beruházás költségigényét
(hozzávetőleg 1 719 112 042  forint) és az egy főre vetített arányát (41 929 562 forint) figyelembe véve, úgy ítéli meg,
hogy a fejlesztés támogatása nincs összhangban a nemzetgazdasági érdekekkel sem, tekintettel arra, hogy fenti
összeg töredékéből megoldható a sportolók elhelyezésének kérdése, amelyre a sportszervezet jogosult támogatást
igényelni, 90%-os támogatási intenzitás mellett.

Éppen ezért az MKSZ álláspontja szerint a fejlesztés megvalósítása nem szolgája az utánpótlás-nevelés infrastrukturális
feltételeinek javítását, ezáltal a sportág fejlődését és a tömegesítés elősegítését. Mindezekre tekintettel a fenti indokok
alapján a "Sportkollégium és sportszálloda építés, Műszaki projektmenedzsment, Műszaki ellenőri költségek, Jogi
szakértői díj" jóváhagyására irányuló kérelmet az MKSZ sportszakmai szempontból nem támogatja, ezért elutasítja.

 

A Kérelmező tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím „Megújuló energia” projektelem vonatkozásában
előterjesztett kérelme kapcsán az alábbi megállapítást teszem:

A Rendelet 2. § (3a) bekezdése alapján, az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási
jogcímekre benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra
figyelemmel dönt a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló
kérelemben szereplő egyes támogatási igények nem haladhatják meg a jóváhagyást végző szervezet által az egyes
jogcímeken nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott becsült piaci értéket. A becsült piaci értékek
meghatározását a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója vagy a látvány-csapatsport szakszövetség ügyintéző-
képviselő szerve határozza meg, és azt a szakszövetség honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-
képviselő szerve meghatározhatja az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési
prioritásokat a különböző szintű és életkori csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az
azokra való felkészítő szakmai munka feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján
nyilvánosságra hozza.

Az MKSZ Elnöksége 20/2018. (III.8.) számú határozatával fogadta el a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programok értékelése során alkalmazandó értékelési elveket és becsült piaci értékeket és azt a kérelem
benyújtása előtt honlapján nyilvánosságra hozta. Ez alapján meghatározásra került az új építésű beruházások minimum
követelményrendszere, továbbá a beruházások, felújítások esetében a kötelezően csatolni szükséges minimum
adattartalom. Az értékelési elvek rögzítik, hogy amennyiben a felsorolt dokumentumok közül valamelyik nem kerül
benyújtásra a sportfejlesztési program beadásakor, annak hiányában az MKSZ a benyújtott programelemet érdemi
vizsgálat nélkül elutasítja. A nem építési engedélyköteles tárgyi eszköz, beruházások, felújítások esetén kötelezően
benyújtandó dokumentumok vázlatterv, tulajdoni lap, költségvetési főösszesítő, a beruházás megvalósításához a
tulajdonosi hozzájárulás, önkormányzati vagyon esetében a vagyonbesorolást igazoló dokumentum.

Tekintettel arra, hogy a 2018.05 02. napján benyújtott kérelemhez a költségvetési főösszesítő nem került benyújtásra,
az eljárás során megállapítást nyert, hogy a kérelem elutasításának feltételei fennállnak, ezért a Megújuló energia
projektelem jóváhagyására irányuló kérelmet az   MKSZ elutasítja.

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

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. § (4) bekezdésének a) pontjában meghatározott 90%-os támogatási intenzitásra és az MKSZ Elnöksége által
20/2018. (III.05) számú határozatban elfogadott értékelési elvek és benchmark dokumentumban foglaltakra tekintettel
– Kérelmező sportfejlesztési programjának utánpótlás-nevelési feladatok támogatása jogcím alá betervezett költségét 8
529 312 Ft támogatási összeggel 16 752 548 Ft összegre csökkentettem.

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

Felhívjuk a figyelmet, hogy sportszervezetek a jogszabályi feltételek fennállása esetén kötelesek a közbeszerzésekről
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szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásai szerinti eljárást lefolytatni a sportfejlesztési program megvalósításával
összefüggésben.

A hivatásos sportszervezeteknél a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a személyi jellegű ráfordítás, és a képzés
jogcímek, valamint azon sportszervezeteknél, amelyek hivatásos sportolót alkalmaznak, vagy amelyek beruházása
esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei, a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában össze kell számítani az alap támogatás és a támogatási szerződés
keretében megfizetett kiegészítő támogatások, illetve a helyi, regionális, állami vagy uniós támogatások összegét. Ezek
együttesen nem haladhatják meg a társasági Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e) pontjai szerinti mértéket.

Ha a támogatott szervezet a Tao tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási rendszert
jóváhagyó határozatának hatálya alá tartozik – azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz,
vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei – a
tárgyi eszköz beruházás, felújítás és a képzés jogcímek vonatkozásában a – támogatás és a saját forrás összege
mellett – támogatási szerződés keretében kapott kiegészítő támogatás összegével is köteles a Kormányrendeletben
foglaltak szerint elszámolni.

Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban az
esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az
nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.

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.

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 110 000 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 és benchmarkjával,
valamint elszámolási útmutatójával összhangban kell történnie. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás
ellenőrzésére a jogszabályok és az elszámolási útmutató figyelembe vételével kerül sor.

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.

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, 2018.12.17.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, operatív igazgató

A határozatot kapják:
1. HÉVIZ SPORTKÖR
2. Irattár
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