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A Magyar Jégkorong Szövetség (a továbbiakban: MJSZ) 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
 

 
HATÁROZATOT.

 
A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a/az Szigeti Jégakadémia Sport
Egyesület (székhely: 2310 Szigetszetmiklós, Losonczi utca 1., adószám: 19380362-1-13, a továbbiakban:
Kérelmező),  hogy  a  2020.02.29  napján  indult,  2020/21  támogatási  időszakot  érintő  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:és ezzel egyidejűleg intézkedem a sportfejlesztési program nyilvántartásba vételéről.
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A kérelemben szereplő - alábbi táblázatban feltüntetett - jogcímek és összegek vonatkozásában a kérelmet
  

elutasítom.

 

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező határozatom bírósági felülvizsgálatát annak
közlésétől számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Törvényszéktől. A
közigazgatási  határozat  bírósági  felülvizsgálatát  a  fenti  ügyiratszámra  való  hivatkozással,  a  Fővárosi
Törvényszéknek  címzett,  de  az  MJSZ-hez  benyújtott  keresetlevélben  kérheti.
 
A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 35000 Ft,
azaz harmincötezer  ötvenezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A díj megfizetése 2020.03.03.
napján, átutalással megtörtént.
  

INDOKOLÁS
 

A Kérelmező 2020.02.29 napján, KE13812/2020/MJSZ 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.

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

1% Közreműködői
díj

Önerő Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 1 584 310 Ft 1 536 781 Ft 15 843 Ft 31 686 Ft 1 584 310 Ft 3 121 091 Ft 3 168 620 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

2 931 562 Ft 2 843 616 Ft 29 315 Ft 58 631 Ft 1 256 384 Ft 4 100 000 Ft 4 187 946 Ft

ebből előfinanszírozott
beruházás, felújítás

2 931 562 Ft 2 843 616 Ft 29 315 Ft 58 631 Ft 1 256 384 Ft 4 100 000 Ft 4 187 946 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása

35 389 798 Ft 34 328 106 Ft 353 897 Ft 707 795 Ft 3 932 200 Ft 38 260 306 Ft 39 321 998 Ft

Képzési feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Sportcélú ingatlan
üzemeltetése

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 39 905 670 Ft 38 708 503 Ft 399 055 Ft 798 112 Ft 6 772 894 Ft 45 481 397 Ft 46 678 564 Ft

Jogcím Támogatás
összesen

Támogatás
szakmai része

1% Közreműködői
díj

Önerő Szakmai
ráfordítás
összesen

Ráfordítás
összesen

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás

67 205 004 Ft 65 188 854 Ft 672 050 Ft 1 344 100 Ft 28 802 145 Ft 93 990 999 Ft 96 007 149 Ft

ebből 10 millió Ft feletti
utófinanszírozott beruházás,
felújítás

60 776 301 Ft 58 953 013 Ft 607 762 Ft 1 215 526 Ft 26 046 987 Ft 85 000 000 Ft 86 823 288 Ft

Utánpótlás nevelési
feladatok támogatása

11 303 186 Ft 10 964 090 Ft 113 032 Ft 226 064 Ft 1 255 910 Ft 12 220 000 Ft 12 559 096 Ft

Képzési feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Sportcélú ingatlan
üzemeltetése

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 78 508 190 Ft 76 152 944 Ft 785 082 Ft 1 570 164 Ft 30 058 055 Ft 106 210 999 Ft 108 566 245 Ft
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A TAO törvény 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  Kérelmezőt
2020.04.02. napján KE13812/2020/MJSZ-2 számon hiánypótlásra szólítottam fel. A Kérelmező a 2020.06.30.
napján a hiánypótlásnak eleget tett.
 

 
Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott program összhangban van a Magyar Jégkorong Szövetség
sportágfejlesztési stratégiájával.
 
A Magyar Jégkorong Szövetség általános döntése szerint felhívjuk a figyelmét a következőkre:
 
1.A 2020/21-es szezonra támogatásban részesült  egyesületnek rendelkeznie  kell  30 fő  MJSZ által  kiírt
bajnokság versenyrendszerében aktív U8/U10 korosztályú játékossal. Amennyiben egy pályázó csak U8, vagy
U10  korosztályban  versenyzett  ez  a  létszám  15  fő.  A  2021/2022-es  beadandó  pályázatoknál  ennek
megvalósulása  elengedhetetlen  a  pályázat  benyújtásakor,  amennyiben  nem valósul  meg,  automatikus
elutasítási  indok.  Az induló  egyesületekre  ez a  pont  nem vonatkozik,  mivel  a  2020/2021-es támogatási
időszakban ők még nem pályáztak, a 2020/21-es szezonban indítják az utánpótlás nevelésüket. (2017.03.07.)
 
2.A 2020/21-es időszakban azon jóváhagyott sportfejlesztési programmal összefüggő elszámolásokat fogadjuk
be,  amely  programot  beadott  Egyesület  minimum 20  fő  játékost  szerepeltet  az  U8/U10  bajnokságban
jegyzőkönyv  szerint!  Egy  korosztály  versenyeztetése  esetén  10  fő.
 
3.Az MJSZ ajánlása, hogy egy településből, városból csak egy szakosztály nyújtson be pályázatot. Amennyiben
több pályázat érkezik, MJSZ a pályázatokat együtt vizsgálja. Elnökségi határozat szerint. 2017.03.07.
 
További vizsgálati szempont a jogszabály:107/2011. Korm. Rend 4 §. (10) bekezdése.
A 26/2020 (02.25.) Kormányrendelet meghatározza a sportág számára a 2020. évben kiállítható támogatási
igazolások maximum értékét.
 
A Magyar Jégkorong Szövetség a folyamatban lévő programok lezárását követően, de legkésőbb 2020.09.15-ig
értesítést  küldd,  hogy  a  fenti,  jóváhagyott  támogatásból,  mekkora  rész  hívható  le  a  2020.  évben,  mely
dokumentumot  az  elektronikus  felületre  is  feltölt  Pályázó részére.
 
Felhívom figyelmét a BM-ra, sporteszköz, sportfelszerelés soron a létszámokra való tekintettel pályázható
maximum értékekre. Jelenlegi létszámok szerint maximum pályázható összeg, a TAO Munkacsoport általános
döntése szerint a sportolói létszám felére kérhető, a sportági keret bevezetésére való tekintettel, feltételezve,
hogy a korábbi években beszerzett felszerelések mennyisége megfelelő.
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Amennyiben a felépítményt az Egyesület támogatásból valósította meg, így a pályabérlet soron ezt figyelembe
véve kerülhet a csökkentett pályabérleti díj elszámolásra.
Az elszámolások leadását követően az MJSZ Ellenőrzési Osztálya ezt külön fogja ellenőrizni.
 
Elutasító rész indoklása:
Eljárásom során megállapítottam, hogy a csatolt tervezési ajánlat egy kétszer akkora területre szól, mint amiről
a vételi/eladási szándéknyilatkozat.
A két terület Halásztelek két átellenes végén helyezkedik el, az új terület már Tököl közigazgatási területéhez
tartozik.
A Tököl Airport Zrt. eladási szándéknyilatkozata olyan kitételeket tartalmaz, melyek jövőbeni eseményektől
teszik függővé a megvalósíthatóságot.
A vételár nincs pontosan meghatározva az eladói szándéknyilatkozatban.
Tököl  városának épitési  besorolást  kellene vátoztatnia,  mivel  a  csatolt  dokumentumok szerint  a  terület
besorolása "K-Ksz" szerint  kereskedelmi,  szolgáltató funkciójú és nem sportcélú (K-Sp-2),  a területen a
beépíthetőség 35%-os,  az elvárt  40%-kal  szemben,  az átsorolás esetén ez a K-Sp-2-ben 15% lenne.
A tervezési program 5+12 em2 beépítéssel (1,7 hektár) számol ami fizikailag nem fér el a megvenni kívánt 1,5
hektáron.  A  kedvezőbb K-Sp-2-be  való  átsorolás  esetében a  beépíthetőség 15%-os,  vagyis  a  program
megvalósításához több mint 11 hektért kellene megvásárolni. Ez a telek az ajánlat szerinti árakkal számolva
613 mFt-ba kerülne.
A tervezési program (2019-es ajánlat) 1,8 mrd forint bekerülési költséggel kalkulál, amihez a telek 0,6 mrd
forintos ára közel 2,5 mrd forintos beruházást jelentene. Ezt a volumenű beruházást sem a klub mérete, sem a
vonzáskörzet nem indokolja.
 
Kisbusz vásárlást az MJSZ általános döntése szerint a 2020/2021-es támogatási időszakra nem támogatunk.
 
Felhívjuk  a  figyelmet,  hogy  sportszervezetek  a  jogszabályi  feltételek  fennállása  esetén  kötelesek  a
közbeszerzésekről 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, a képzés és
a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímek, valamint azon sportszervezeteknél,
amelyek Tao tv. 30/I. §-a értelmében Európai Bizottság látvány-csapatsport támogatási rendszert jóváhagyó
határozatának hatálya alá tartoznak – azaz, ha a nem hivatásos sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz,
vagy amelyek beruházása esetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a
kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei – a tárgyi eszköz beruházás, felújítás, a képzés és a
sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása 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)-f) pontjai szerinti mértéket.
 
A 2019-2020-as támogatási időszaktól valamennyi támogatott szervezet köteles a kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összegével 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
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határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
 
Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
 
Határozatom  a  társasági  adóról  és  az  osztalékadóról  szóló  1996.  évi  LXXXI.  törvény  22/C  §-án,  a
látványcsapat-sport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeleten 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 35000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettsége
keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített.
 
 
Az eljáró hatóság hatáskörét és illetékességét a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvényen, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdés f) pontja, a látvány csapatsport támogatását
biztosító  támogatási  igazolás  kiállításáról,  felhasználásáról,  a  támogatás  elszámolásának  és
ellenőrzésének,valamint visszafizetésének szabályairól  szóló 107/2011. (VI.  30.)  Korm. rendelet  2.  § (1)
bekezdésének 2.pontja szabályozza.
 
 
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.
 
 
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, 2020.07.29.

 

Dr. Such György
Elnök

Sipos Levente
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1. Kérelmező
2. Irattár
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