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H A T Á R O Z A T

A(z) Magyar Röplabda Szövetség (székhely: 1134 Budapest, Váci út 19. II.; adószám: 18158713-2-41) (a továbbiakban: Kérelmező) 2018.05.02.
napján kelt, a 2018/2019. 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
147 726 298
Ft

143 294 509
Ft

1 477 263 Ft 2 954 526 Ft
147 726 298
Ft

291 020 808
Ft

295 452 597
Ft

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (előfinanszírozott nem
ingatlan)

121 115 051
Ft

117 481 599
Ft

1 211 151 Ft 2 422 301 Ft 51 906 450 Ft
169 388 050
Ft

173 021 502
Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

1 305 393 027
Ft

1 266 231 236
Ft

13 053 930 Ft 26 107 861 Ft
145 043 670
Ft

1 411 274 905
Ft

1 450 436 696
Ft

Általános képzéssel
összefüggő feladatok

24 474 619 Ft 23 740 381 Ft 244 746 Ft 489 492 Ft 24 474 619 Ft 48 215 000 Ft 48 949 238 Ft

Versenyeztetés
358 955 040
Ft

348 186 389
Ft

3 589 550 Ft 7 179 101 Ft 39 883 893 Ft
388 070 282
Ft

398 838 933
Ft

Összesen: 1 957 664 035
Ft

1 898 934 114
Ft

19 576 640 Ft 39 153 281 Ft 409 034 930
Ft

2 307 969 045
Ft

2 366 698 966
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 EMMI-nek 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 110 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetési
kötelezettsége keletkezett, amelyet a rendelkező részben foglaltakkal összhangban teljesített. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyéb
eljárási költség megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.

I N D O K O L Á S



A Kérelmező 2018.05.02. napján, be/SFP-00238/2018/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 2018.08.07. napján, ki/HPM00-
00238/2018/EMMI számon hiánypótlásra lett felszólítva. A Kérelmező 2018.09.17. napján a hiánypótlásnak eleget tett.

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

A(z) "Felnőtt nemzeti válogatott statisztikus" megnevezésű projektelemről a Kérelmező lemondott;
A(z) "Fotós" megnevezésű projektelemről a Kérelmező lemondott;

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 5 231 136 Ft támogatási összeggel 147 726 298 Ft összegre
csökkentettem.

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

A(z) "Gazdasági nyilvántartást segítő modulok" megnevezésű projektelemről a Kérelmező lemondott;

ezért figyelemmel a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésének c) pontjában meghatározott 70%-os támogatási intenzitásra – a Kérelmező sportfejlesztési
programjának előfinanszírozott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím alá betervezett költségét 5 139 673 Ft támogatási összeggel 121 115 051 Ft
összegre csökkentettem.

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

A(z) "Személyszállítási költségek" megnevezésű projektelem 133 251 799 Ft-ban került jóváhagyásra ;
A(z) "Nevezési költségek" megnevezésű projektelem 33 003 083 Ft-ban került jóváhagyásra ;
A(z) "Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége" megnevezésű
projektelem 105 225 077 Ft-ban került jóváhagyásra;
A(z) "Rendezési, felkészítési, képzési költségek" megnevezésű projektelem 661 634 121 Ft-ban került jóváhagyásra ;

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 128 933 092 Ft támogatási összeggel 1 305 393 027 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.

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,
110 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró hatóság részére 2018.04.27. napján átutalással megfizetett.

Budapest, 2018.12.05.



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

 
Dr. Szabó Tünde

Államtitkár

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