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          A Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71.§-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. 
törvény (Stv.), a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.), 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 (Rendelet) alapján meghozta a következő 
 

HATÁROZATOT  
 
Soproni Vízilabda Sport Egyesület 

(a továbbiakban: kérelmező szervezet) 
(kérelmező szervezet képviselőjének neve: Dr. Simon István Ágoston /a továbbiakban: 

képviselő/ 
, 

 kérelmező szervezet székhelye: 9400 Sopron, Lomb u. 16/a , 
 kérelmező szervezet adószáma: 18984808-1-08 ) 
 
sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem tárgyában indított hatósági eljárásban az 
MVLSZ a kérelmező szervezet sportfejlesztési programját az alábbi táblázatban szereplő támogatási 
időszakra, támogatási jogcímekre, és az egyes jogcímeken a táblázatban meghatározott összeg erejéig 
jóváhagyja a sportfejlesztési programhoz csatolt – a kérelmező szervezet adóalanyisága alapján tett – ÁFA 
nyilatkozattal összhangban. 

2012-2013-as támogatási időszak 

Jogcím 

Sportfejlesztési 
program szerinti 

tervezett 
ráfordítás  

Igényelt 
támogatás  

Sportfejlesztési 
program 
szerinti 

jóváhagyott 
ráfordítás  

Jóváhagyott 
támogatás  

Személyi jellegű 
ráfordítások 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Tárgyi eszköz 
beruházás / felújítás  

1 000 000 Ft 700 000 Ft 1 000 000 Ft 700 000 Ft 

ebből 10 millió Ft-ot 
meghaladó összegű, 
építési engedélyhez 
kötött 
beruházás/felújítás 
(utófinanszírozott 
programelem) 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Utánpótlás-nevelési 
feladatok ellátásának 
támogatása 

15 740 860 Ft 14 166 774 Ft 15 740 860 Ft 14 166 774 Ft 



 

 

 

 

Általános képzéssel 
összefüggő feladatok 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Szakképzéssel 
összefüggő feladatok 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Közreműködői 
feladatok 

425 000 Ft 425 000 Ft 425 000 Ft 272 082 Ft 

Közigazgatási hatósági 
és szolgáltatási 
feladatok központi 
költségvetési 
támogatása 
(ellenőrzés) 

      152 918 Ft 

Összesen 17 165 860 Ft 15 291 774 Ft 17 165 860 Ft 15 291 774 Ft  
 
A jóváhagyással egyidejűleg az MVLSZ intézkedik a jelen határozat szerint jóváhagyott sportfejlesztési 
program nyilvántartásba vételéről. 
 
          Jelen határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. Jelen határozat bírósági 
felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél lehet kérni. 
 
          A kérelmező szervezet részére végzett közigazgatási hatósági feladatokért 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 alapján 
meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell a kérelmező szervezetnek az MVLSZ részére fizetni. A díj 
megfizetése megtörtént. 
 

I n d o k o l á s 
 
          A kérelmező szervezet a képviselője útján kérelmet nyújtott be az MVLSZ-hez a látvány-csapatsport 
támogatása igénybevételének feltételét képező, tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programjának 
jóváhagyása érdekében. 
 
          A sportfejlesztési program jóváhagyására való jogosultság törvényi feltételeit képező előírásokat az Stv. és 
a Tao., a látvány-csapatsport egyes támogatási jogcímein nyújtható támogatás (juttatás) igénybevételének 
részletes feltételeit és eljárásrendjét, a támogatás feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyásának 
részletes szabályait – köztük a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem tartalmi elemeit – a 
Rendelet határozza meg. Az MVLSZ eljárására a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A látvány-csapatsport támogatása igénybevételének feltételét képező, tervezett támogatással érintett 
sportfejlesztési programja jóváhagyására indult eljárásban az MVLSZ által az MVLSZ/LCST/120410/27-1 ikt. 
számon közölt, hiánypótlási felhívás tárgyú végzésben foglaltakat a kérelmező szervezet maradéktalanul 
teljesítette. Ugyanakkor az alábbi táblázatban ismertetett sportszakmai indokok alapján az egyes támogatási 
jogcímek / aljogcímek tekintetében az alábbi ráfordítások csökkentéséről / tételek elutasításáról határozott az 
MVLSZ, mely alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött a sportfejlesztési program kérelemben 
foglaltakhoz képest csökkentett összegben történő jóváhagyásáról.  
 
 
 



 

 

 

 

Jogcím /tétel 

Sportfejlesztési 
program szerinti 

tervezett ráfordítás 
csökkentésének 

mértéke 

Sportszakmai indokolás 

Személyi jellegű ráfordítások 
- - - 

Tárgyi eszköz beruházás / felújítás 
- - - 

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása 
- - - 

Általános képzéssel összefüggő feladatok 
- - - 

Szakképzéssel összefüggő feladatok 
- - - 

Közreműködői feladatok 
Közreműködői költségek 
támogatása 

- 152.918 Ft A Rendelet 2.§ (6)-(6a) bekezdésében foglaltak alapján.  

 
          Az ügyintézési határidő leteltének napja a Ket. 33. § (1), (3) és (5) bekezdései alapján: 2013.02.08. 
 
          Az ügyben a Magyar Vízilabda Szövetség hatásköre és illetékessége az Stv. 22. § (2) bekezdés f) pontján, 
valamint 22. § (3) bekezdésén alapul. 
 
          A határozat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3) 
bekezdésén, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdésének f) pontján, a Rendelet 2. § (1) 
bekezdésének 2. pontján, a Ket. 29. § (1) bekezdésén, 33. § (1), (3) és (5) bekezdésén alapul.  
 
          A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 97. § (2) bekezdésének b) pontján, valamint a 109. § (1) és (3) 
bekezdésén alapul. 
 

k.m.f. 
         

 
……………………………………………… 

Hatáskör gyakorlójának neve: 
Dr. Martin György elnök 

 
Határozatot kapja: 
Ügyfél 
Irattár 
 
 


