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Ügyintézés helye: Budapest
Ügyszám (TIG kérelem azonosító): KE02897/2014/MVLSZ-5
Ügyintéző: Antal Ferenc
Telefon:
Ügyiratszám: KE02897/2014/MVLSZ-5-2
Tárgy: látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
Dr. Csernus Zoltán részére
Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub
6726 Szeged, Lövölde utca 100.

HATÁROZAT
Értesítem a(az) Szegedi Vízilabda és Tömegsport Klub (székhelye: 6726 Szeged, Lövölde utca 100.; adószám:
18463952-1-06; a továbbiakban: Kérelmező) hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi
táblázatban szereplő összegekre az abban megjelölt támogató (adózó) által nyújtott támogatásra, a 2014/15
tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

Jogcím
a Tao tv. 22/C § (1) bekezdése alapján

Támogató adatai
név: Unipolár 2001 Kft.
székhely: 6792 Zsombó, Móricz Zsigmond u. 23.
adószám: 13548432-2-06
Szakmai támogatás
Közreműködői költség

Személyi jellegű ráfordítások
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott tárgyi eszköz
beruházás, felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása
Adókedvezményre
jogosító támogatás
összege összesen

Támogatás
jogcímenként
összesen

0 Ft
582 000 Ft
0 Ft

0 Ft
12 000 Ft
0 Ft

0 Ft
600 000 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft

0 Ft
0 Ft
0 Ft
600 000 Ft

Jogcím
Támogatás (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások
0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
594 000 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott tárgyi eszköz beruházás,
0 Ft
felújítás
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása
0 Ft
Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
0 Ft
Versenyeztetéssel összefüggő költségek támogatása
0 Ft
A közlemény rovatban kérjük, hivatkozzon a befizetés jogcímére.

Számlaszám
11111111-11111111-11111111
10402173-50526766-49481010
11111111-11111111-11111111
11111111-11111111-11111111
11111111-11111111-11111111
11111111-11111111-11111111
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Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére a
2 000 Ft
látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatás
igazolás kiállításról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (6b)
bekezdés a) alapján fizetendő összeg:
A folyósítására megjelölt bankszámlaszám:
10032000-01425190-00000000
A(z) Magyar Vízilabda Szövetség részére a látvány4 000 Ft
csapatsport támogatását biztosító támogatás igazolás
kiállításról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (6b)
bekezdés b) alapján fizetendő összeg:
A folyósítására megjelölt bankszámlaszám:
11600006-00000000-65451768
Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:
- 1%,
- támogatási igazolás száma,
- amennyiben a karakterek száma engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.

Tájékoztatom, hogy a támogatás támogatott szervezet általi igénybevételének feltétele, hogy a Támogató által
nyújtott támogatás - támogatási időszakonként számított - teljes összegéből 1% 1/3 részét az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, 2/3 részét a(z) Magyar Vízilabda Szövetség által közzétett fizetési számlára - a
támogatás megfizetésével egyidejűleg - befizesse.
A kiegészítő sportfejlesztési támogatás kapcsán az alábbiakról tájékoztatom:
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. § (3)
bekezdésének a)-b) pontjai alapján az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a Támogató (adózó) a
támogatást a támogatott szervezet, a kiegészítő sportfejlesztési támogatást - adózó döntése szerint - vagy a
támogatási igazolás szerint támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
részére, vagy az e látvány-csapatsport keretében vagy érdekében a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d)
pontjában meghatározottak szerint működő sportszervezet (sportiskola), közhasznú alapítvány részére átutalja
és az átutalások tényét - annak pénzügyi teljesítésétől számított 8 napon belül - az állami adóhatóság részére
bejelentse. A bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.

Amennyiben a Támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a(z) Magyar Vízilabda
Szövetség részére kívánja átutalni, a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására
szolgáló fizetési számla száma: 11600006-00000000-64007407
Az átutaláskor közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:
- kiegészítő sportfejlesztési támogatás,
- támogatási igazolás száma,
- amennyiben a karakterek száma engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.

Ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultja nem az országos sportági szakszövetség, az annak
fogadására szolgáló fizetési számla számát a Támogató és a Kérelmező közti szponzori vagy támogatási
szerződés határozza meg.
Tájékoztatom, hogy a Tao. tv. 22/C. § (3c) bekezdése alapján, ha a kiegészítő sportfejlesztési támogatás
jogosultja nem országos sportági szakszövetség, az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási
szerződés egy eredeti példányát az adózó a megkötését követő 8 napon belül megküldi a kiegészítő
sportfejlesztési támogatásban részesített látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére.
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Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Bírósági felülvizsgálat – jogszabálysértésre történő
hivatkozással – a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéktől (1027 Budapest,
Csalogány u. 47-49. 1539 Bp. Pf. 632) kérhető.
A Kérelmező részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért külön jogszabályban meghatározott 4 500 Ft,
azaz négyezer ötszáz forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése
2014.12.17. napján átutalással megtörtént.

INDOKOLÁS
A Kérelmező 2014.04.29. napján, KE02897/2014/MVLSZ 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 sportfejlesztési
program 2014.11.24. napján elfogadásra került és a hatósági nyilvántartásban a KE02897/2014/MVLSZ
ügyszámon szerepel.
A Kérelmező 2014.12.17. napján a KE02897/2014/MVLSZ-5-1 iktatószámon támogatási igazolás kiállítására
irányuló kérelmet nyújtott be a jóváhagyást végző szervezethez.
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolást a TAO 22/C. § (1) bekezdés a) és e)
pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet kérelmére a sportpolitikáért felelős
miniszter, a TAO 22/C. § (1) bekezdés b), c) és d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult
szervezet kérelmére a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége állít ki a látvány-csapatsport
tevékenység támogatója és a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részére.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és
nyilvántartásba vett sportfejlesztési programjára.
Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (12) bekezdése
szerinti nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban
feltüntetett összegek Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését. A
Kérelmező igazolta a Rendelet szerinti köztartozásmentességet, nyilatkozott az önrész rendelkezésre állásáról,
illetve, eleget tett a jogszabályban foglalt közzétételi kötelezettségének is.

Határozatom a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C §-án, a látványcsapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeleten alapul.
A Támogató által fizetendő ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség mértékét, illetve számítási
módját a Rendelet 2. § (6a)-(6b) bekezdései határozzák meg.
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A Támogató által fizetendő kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogosultságát, mértékét, illetve számítási
módját a Tao. tv. 22/C. § (3a)-(3b) bekezdései határozzák meg.
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.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban: Ket.) 100. § (1) bekezdése, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Ket. 109. § (1) – (3) bekezdése határozza meg.

Budapest 2014.12.18.
Dr. Kemény Dénes
Elnök

1. Kérelmező
2. Támogató
3. Irattár
4. Ellenőrző szervezet: Magyar Vízilabda Szövetség
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