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HATÁROZAT
A (z) Magyar Jégkorong Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.; adószám: 19011448-2-42) (a továbbiakban: Kérelmező)
2019.04.05. napján kelt, a 2019/2020. 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
ráfordítás
összesen (Ft)
összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

238 953 698
Ft

231 785 087
Ft

2 389 537 Ft

4 779 074 Ft

238 953 698
Ft

470 738 786
Ft

477 907 397
Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott nem
ingatlan)

200 883 052
Ft

194 856 560
Ft

2 008 831 Ft

4 017 661 Ft

86 092 737 Ft

280 949 297
Ft

286 975 789
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

1 364 538 464 1 323 602 310
13 645 385 Ft 27 290 769 Ft
Ft
Ft

151 615 385
Ft

1 475 217 695 1 516 153 849
Ft
Ft

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

38 676 447 Ft

37 516 154 Ft

386 764 Ft

773 529 Ft

38 676 447 Ft 76 192 600 Ft

Versenyeztetés

656 801 131
Ft

637 097 097
Ft

6 568 011 Ft

13 136 023 Ft

72 977 903 Ft

710 075 000
Ft

Összesen:

2 499 852 792 2 424 857 208
24 998 528 Ft 49 997 056 Ft
Ft
Ft

588 316 170
Ft

3 013 173 378 3 088 168 962
Ft
Ft

77 352 893 Ft
729 779 034
Ft

A határozat ellen önálló fellebbezésnek nincs helye.
A Kérelmező a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-ának (1) bekezdése alapján kérheti határozatom
bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított harminc napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a fenti ügyiratszámra
való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az Emberi Erőforrások Minisztériumának (a továbbiakban: EMMI)
benyújtott keresetlevélben. A Kérelmező a keresetlevelében a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján tárgyalás tartását kérheti, ellenkező esetben
amennyiben a tárgyalás tartását a bíróság nem tartja szükségesnek az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000,- (harmincezer) forint, a Kérelmezőt
tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
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 125 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az EMMI egyéb eljárási költség megtérítéséről nem
kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
INDOKOLÁS

A Kérelmező 2019.04.05. napján, be/SFP-00414/2019/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 2019.07.16. napján, ki/HPM0000414/2019/EMMI számon hiánypótlásra lett felszólítva. A Kérelmező 2019.07.18. napján a hiánypótlásnak eleget tett.
A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program általános képzés jogcímmel kapcsolatban a következő megállapításokat teszem:
A(z) Média és sportjogi szakjogász megnevezésű projektelem a támogatás terhére nem elszámolható. Képzéssel összefüggő feladatok
támogatása jogcímen kizárólag a Rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja, valamint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos
támogatási kategóriáknak a belső piaccal
összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikke szerinti költségek fogadhatók el. Ennek
megfelelően a tandíjak, részvételi díjak, illetve kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfelelés miatti képzés költsége nem
jóváhagyható tételek;
ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 50%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának általános képzés jogcím alá betervezett költségét 147 208 Ft támogatási összeggel 38 676 447 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 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés 9. pontja 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 2019.04.04. napján átutalással megfizetett.
Budapest, 2019.08.28.
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 Jégkorong Szövetség
2. Irattár

