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A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a(z) II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhelye: 1024 Budapest Mechwart liget 1, adószáma: 25149724-2-41, a továbbiakban: Kérelmező) kérelme alapján a fenti iktatószámon
lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta a következő módosító

H A T Á R O Z A T O T

A Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, illetve annak költségvetését 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, a 10. §-a, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre
álló információk alapján jogcímenként az alábbi összegekre

módosítom:

A jóváhagyott sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

2 684 073 987 Ft 50 000 000 Ft 27 616 909 Ft 2 761 690 896 Ft 1 183 581 812 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

3 464 920 Ft 0 Ft 34 999 Ft 3 499 919 Ft 388 880 Ft

Összesen: 2 687 538 907 Ft 50 000 000 Ft 27 651 908 Ft 2 765 190 815 Ft 1 183 970 692 Ft

A módosított sportfejlesztési program támogatásának összege (Ft)

Támogatás jogcíme
Közvetlen

támogatás összege
Közreműködői díj

összege

Ellenőrző szervnek
fizetendő hatósági

díj

Támogatás
összesen

A program
megvalósításához
szükséges önrész

Tárgyi eszköz beruházás,
felújítás (utófinanszírozott
ingatlan)

4 927 351 202 Ft 50 000 000 Ft 50 276 275 Ft 5 027 627 477 Ft 2 154 697 490 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak ellátása

3 464 920 Ft 0 Ft 34 999 Ft 3 499 919 Ft 388 880 Ft

Összesen: 4 930 816 122 Ft 50 000 000 Ft 50 311 274 Ft 5 031 127 396 Ft 2 155 086 370 Ft

A sportfejlesztési programon elvégzett módosítás tételes bontása:



Jogcím Megnevezés Művelet

A jóváhagyott
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

A módosított
sportfejlesztési

programban az adott tétel
támogatásának összege

(Ft)

Tárgyi (utófin. ingatlan) MÁRIAREMETEI ÚTI USZODA Növelve 2 745 693 148 Ft 5 027 627 477 Ft

Határozatom ellen önálló fellebbezésnek a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 22. §-ának (4) bekezdése, valamint a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. §-ának (1) bekezdés
a) pontja alapján helye nincs. A Kérelmező a Ket. 109. §-ának (3) bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől
számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes 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.

A Kérelmező sportfejlesztési programját a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidőig, 2015.04.30. napjáig benyújtotta.
Kérelmező a 2015.10.29. nappal kelt ki/JHTN01-00050/2015/MVLSZ nyilvántartási számon jóváhagyott sportfejlesztési programra vonatkozó
módosítási kérelmét 2017.05.31. napján nyújtotta be.

Figyelemmel arra, hogy a sportszervezet módosítási kérelme a sportfejlesztési program ütemekre történő szétbontására irányult, mely a 2017/2018-
as támogatási időszakkal is összefügött, a Magyar Vízilabda Szövetségnek a tényállás tisztázása körében a 2017/2018-as támogatási időszakra
benyújtott pályázatot is vizsgálnia kellett.

A hatóság az elbírálás során arra az álláspontra helyezkedett, hogy a kérelem szerinti ütemekre bontásra az eredeti sportfejlesztési program
benyújtásakor lett volna csak lehetősége a sportszervezetnek.

Mivel a hatósághoz több ilyen tartalmú módosítási kérelem is érkezett, a hatóság megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát melyben elvi
állásfoglalást kértünk arra nézve, hogy ilyen irányú módosítás befogadható-e.

Időközben a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint a visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2017. december 6. napján kihirdetett
módosítására figyelemmel a Kérelmező által előterjesztett módosítási kérelemnek, a támogatási összeg indokolt emelésének jogszabályi akadálya
elhárult.

A jogszabály-módosítást követően a Kérelmező a módosítási kérelmét a Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése szerinti új jogszabályi rendelkezésnek
megfelelően módosította, a módosítási igényét a szükséges műszaki tartalom-változásra alapította.

Miután pedig a Kérelmező által benyújtott, uszodát érintő beruházási tervdokumentáció építésügyi és pénzügyi vizsgálata szakkérdés, melyhez a
Hatóság megfelelő szakértelemmel nem rendelkezett, ezért a Hatóság a Ket. 58.§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Ket. 58. § (3) bekezdése
alapján az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény (a továbbiakban: Szakértői törvény) hatálya alá tartozó szakértőt rendelt ki annak
megállapítása érdekében, hogy

1. A módosított sportfejlesztési programban szerepeltetett sportlétesítmény esetén a műszaki tartalom megváltoztatása szükséges és indokolt-e

2. a sportszervezet által csatolt műszaki dokumentáció alapján a tervezett beruházás megvalósítható-e, a becsült költségvetés összhangban áll-e a
műszaki tartalommal, összeegyeztethető-e a beruházás tervezett időszakában aktuális piaci árakkal,

3. illetőleg hogy a tervezett beruházás szerint megvalósítandó uszodaépület rendeltetésszerű használata a tervdokumentáció szerint biztosított-e.

A 2017. december 18. napján érkezett részletes szakértői vélemény összefoglaló véleményi része szerint "a fejlesztési program, egy jól átgondolt,
kellő részletezettséggel előkészített beruházás. A tervek magas műszaki színvonalon készültek. A módosított sportfejlesztési programban
szerepeltetett sportlétesítmény esetén a műszaki tartalom megváltoztatása szükséges és indokolt volt. A sportfejlesztési program becsült költsége
összhangban álal a műszaki tartalommal és kellő tartalékot tartalmaz ahhoz, hogy a tervezett beruházás megvalósítható legyen. A sportfejlesztési
program becsült költsége összhangban áll a műszaki tartalommal és kellő tartalékot tartalmaz ahhoz, hogy a tervezett beruházás megvalósítható



legyen."

Ezt követően a Hatóság 2017. december 18. napján  az iratokat felterjesztette a társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao törvény) 22/C.§ (9a) bekezdése alapján felterjesztette Nemzetgazdasági Minisztériumnak és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Támogatási és Kontrolling Főosztályának véleményezés céljából.

A Nemzetgazdasági Minisztérium nevében eljáró adópolitikáért felelős miniszter, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyaránt arra
hivatkozott, hogy Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdés szerinti véleményezési jogkör nem terjed ki a sportfejlesztési programok Korm. rendelet 10. § (6)
bekezdés szerinti módosítására. 

Mivel eljárásom során megállapítottam, hogy a módosított sportfejlesztési program is megfelel a Kormányrendelet 4. §-ának (3) bekezdésben
meghatározott vizsgálati szempontoknak, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát – a 2015/16-os időszak tekintetében –
a rendelkező részben foglaltak szerint jóváhagytam.

A fentieken túl felhívom a Kérelmező figyelmét arra, hogy a Kormányrendelet 4. §-ának (11) bekezdése alapján a jelen határozatommal jóváhagyott
sportfejlesztési programját, annak költségtervét és a jóváhagyott támogatás összegét a honlapján köteles közzétenni.

E határozatot az MVLSZ a Ket. 71. §-ának (1) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §-ának (3) bekezdése, a Kormányrendelet 4. §-ának (5), valamint 10. §-ának (6) bekezdése alapján hozta meg.

Budapest, 2017.12.19.

Dr. Kemény Dénes
Elnök

A határozatot kapják:
1. II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Irattár
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