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H A T Á R O Z A T 
 
A Magyar Kézilabda Szövetség a fent megjelölt ügyszámú ügyben a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket), továbbá a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011(VI.30.) Korm. rendelet (Rendelet) 4. §. (5) bekezdése alapján 
a sportfejlesztési programot  
 

j ó v á h a g y j a, 
 

és a jóváhagyás tényét közli a kérelmezővel, valamint a kérelmet és a jóváhagyást 
nyilvántartásba veszi és azt honlapján közzéteszi.  
 
A jóváhagyás iránti kérelem alapján kérelmező a következő jogcímen a következő 
összeghatárig vehet igénybe a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi 
LXXXI. törvény (Tao. tv.) 2. §. 44. szerinti támogatást: 
 
jogcím:  
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 
összeghatár: 713.365.000 Ft  
 
 
Jelen határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs. Jelen határozattal szemben annak 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a határozat bírósági felülvizsgálata 
kezdeményezhető, mely iránti keresetet a Fővárosi Bíróságnál lehet a fenti határidőn belül 
benyújtani. Az eljárás illetékköteles, amelyet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 
VI. Fejezete alapján kell megfizetni. 
 
Kérelmező 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 szerinti igazgatási 
szolgáltatási díjat megfizette. 
 

 
 
 
 
 



 

I N D O K L Á S 
 
 
 
Hatóságom az alábbi tényállást állapította meg. 
 
Kérelmező 2011. év szeptember 15. napján sportágfejlesztési program jóváhagyása iránti 
kérelmet nyújtott be hatóságomhoz. Hatóságom a kérelmet érdemben megvizsgálta, a 
szerint, hogy  
 

a) az megfelel-e a Tao. tv. 22/C. §. (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek, 
b) a kérelmező a Rendelet 4. §. (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat és 

nyilatkozatokat hiánytalanul csatolta-e, 
c) a kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program összhangban van-e a sportról 

szóló 2004. évi I. törvényben (Stv.) foglaltak szerint a sportág – kormány által 
kialakított hosszú távú sportstratégiával és fejlesztési programmal összhangban 
készített – stratégiai fejlesztési koncepciójával, utánpótlás-nevelés fejlesztése 
céljából kiállítandó támogatási igazolás esetén a sportág utánpótlás-fejlesztési 
koncepciójával. 

 
Hatóságom az érdemi vizsgálat során megállapította, hogy a kérelem megfelel a fent 
hivatkozott előírásoknak, a sportpolitikáért felelő miniszter és az adópolitikáért felelős 
miniszter a Tao. tv. 22/C. §. (9) bekezdése szerinti véleményében a kérelemben foglaltakat 
támogatta, ezért a Rendelet 4. §. (5) bekezdése szerinti határozat meghozatalának van 
helye, ezért a rendelkező rész szerint döntött.  
 
Döntésem során az alábbi jogszabályokat alkalmaztam: 
 
a Ket. 71., 72. §-ait; 
a Rendelet 4. §. (5) bekezdését, és (7) bekezdését. 
 
Hatóságom hatásköre és illetékessége a Rendelet 2. §. (1) bekezdés 2. pontján alapul.  
 
Budapest, 2012. február 1. 
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