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Tárgy: sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelem
elutasítása  

A Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. §-ának (1) bekezdése, a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 22. § (2) bekezdésének fa) pontja, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. §-a, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiáll ításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011 (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 4. §-ának (6) bekezdése alapján meghozta a következő

H A T Á R O Z A T O T

A támogatási igazolás kiáll ításának feltételét képező sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárással
kapcsolatban az Stv. 22. §-ának (3) bekezdésében kapott jogkörömben eljárva, a(z) Kétpó Községi Sport- és Művelődési
Egyesület kérelmező (székhelye: 5411 Kétpó Felszabadulás út 28, adószáma: 19866729 - 1 - 16, képviselője: Boldog István) (a
továbbiakban: Kérelmező) sportfejlesztési programjának szakmai tartalmát, i l letve annak költségvetését a Kormányrendelet
4. §-ának (6) bekezdése, valamint a sportfejlesztési programban rendelkezésre álló információk alapján

e l u t a s í t o m.

Határozatom ellen fellebbezésnek az Stv. 22. §-ának (4) bekezdése alapján nincs helye. A Kérelmező a Ket. 100. §-ának (2)
bekezdése alapján határozatom bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre
hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát a
fenti ügyiratszámra való hivatkozással, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett, de az MLSZ-hez
benyújtott keresetlevélben kérheti.

I N D O K O L Á S
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A Kormányrendelet 4. §-ának (1) bekezdése értelmében a támogatási igazolás kiáll ításának 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. §-ának (1)
bekezdésében meghatározott határidőig, 2013.04.30. napján benyújtotta. A közigazgatási hatósági eljárás 2013.05.01.
napján indult meg. Eljárásom során megállapítottam, hogy a benyújtott sportfejlesztési program a Kormányrendelet 4. §-ának
(3) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak nem felel meg, ezért a Kérelmező sportfejlesztési programjának
szakmai tartalmát – a rendelkező részben foglaltakkal összhangban – az alábbiak szerint utasítottam el:

A Kérelmező által benyújtott sportfejlesztési program szakmai tartalma nem il leszkedik az MLSZ labdarúgás stratégiai
fej lesztési koncepciójához. Az MLSZ Elnöksége a 25/2013. (02. 21.) számú határozatával elfogadott, és a Kormányrendelet 2.
§ (3a) bekezdése alapján az MLSZ honlapján nyilvánosságra hozott, a 2013/14-es támogatási időszakra benyújtott
sportfejlesztési programokra vonatkozó értékelési alapelvekben meghatározta, hogy az MLSZ versenyrendszerében utánpótlás
korosztályos csapatot nem versenyeztető amatőr sportszervezetek esetében az MLSZ a működési célú támogatást kizárólag a
díjcsökkentésen keresztül kívánja fenntartani.

Hatáskörömet és i l letékességemet a Tao. tv. 22/C. §-ának (3) bekezdése, az Stv. 22. §-ának (2) bekezdés f) pontja, valamint a
Kormányrendelet 2. §-ának (1) bekezdés 2. pontja határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2013.11.08.

dr. Vági Márton
főtitkár
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