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i\ t '4aqya[ Kézilabda Szovetség {a tovóbbiakban: MKSZ) az i i|taláÁos kozi!}.1zgstá5i rencltartásrd| szó|ó 2Ü].6. évi ÜL.
|Örveny {e továb|-l inki:arr: Akr.) B0. 5 i1) trekezdése, a spor"tról szóld 2ÜÜ4' óv| i  torvény {a tovóbbiaki:an: Stv.} 22. $ (2)
bekezdésének fa) pcntja, a tálsas;icl i  adóró| és aZ o$ztóléka{ióro| szól i  1996' éVi Lxx*t, torvény {a tová|rbiakb,an: . lbt l"
|V'}22iL '\-t l ,v i r|; i*t inte|r i tvdny.csapatspor|tárvrtgatdsátbiztr:sítótánrog;t l i : ; i
[árrtoc;atás el:;zámc|ás;inak és el lenrjrzésének, v;l lanrint visszafizetéséneÉ sz;iL:éiyairól szóki 107/l011 {Vl,30.} ful.rn.
tllirtjeiel;. {a továbbiak|:*n: Korrnányrende|eltJ 4" li-árrak {5) l.t*ktl;:tJe:;e a|apján rr*glrozta a kiivetkezíj
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A táffi*$aláSi i6*loiál kisllítdsdnak fe|téte|ét képezcí sportfejlesztési prog]".t'll jdváh*gyására irányir!d *Í"jiiri*s*al
kapcsolatl 'rarr a7 SiV' 22. $.ának (3) bekezdésében kapott jogköromben 
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Á sportfci iesztesi program jóváhaqyására irányu|ó.kéreNmet az a|ábbi táblázatban szerep|ci joqcímolk ós i is*zeqtlk
vonat|rozálában
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A ha|éror;'it a kt!z|é:;s;el véq|*ges. A hat;1lr.oz;*Í c|len riná||tj feIN*bÍ:ezé:;rrek h*iye rlincs, A Kér*|mezij a haLározaL i:ír<l::áqi
í*|ii|vi;:sqalatát ilrlnak kö7.iéSéti:'l szárnított 3$ napon be|uI jrrgse.:re|ernre |tjrténij hivatko:lássa| |<ór.heti a Fiir"lárosÍ
Közica:gal.ó l i  r is Murrk;:Üqyi Bírósagtó|. A l<i iz igazgatási határnzat bri.ósági fel i l lv izsgá|atát a fenti i igyir.atszárnr^a vaki
hivatkozáslai, a Fővál.gsi Kcizigazgatási és Murrkaüqyi Bírósá9r":ak círn;Blt, c]e az vriz-he;.benylijtotL keresetlevtíÍlr*n
Kef l l  t)t ! .

Á Kóre|nrezó 25 ÜÜ0 Ft igazqatósi szrr igált.atási dijat f izetett meq aZ lVjKsZ 1Ü400I'26.49485Ü49.5453'|.0B1. számú
f;zetis i sz;im|ájáre .
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A KLrrmáti}iren*le|et.:l' !i-án.tk {t} bekezdése érteknében a támÜÜatási icltzoii!s kia|lítésának r:|iíze|es fr:f|-éte!e. hogy a
tiirnr:qatá:; iqtinyb*vétekire j<igosil|t r;2crveeet a tefvezetl tárrrrrgat'ással árirrtetl sportfcj|esztési prograrnjtt ttlbb iíírrl
*rrilri-spr'rrt'Íejlesztt1*i pÍ.Ügr;jm esetén evekrt* |ebontva', annak tervez{,r{.t rnegvaiósítását m*gelői-t1.ierr a 'jóváhaqyí'*stvnc;: (Í s ztlrr"rezet l"i:s zóre jnváh*gyás reljábó l benyújts a'

'iffi

MeEnev*zés Kóxvetlen tánlogatás és ilnrész
SpÖrtes l |<ö7, :i po rt l*islr:rr:|*is !:es zerz ós el 5 742 356 Fr

üyriqysz*r'ek. 11 iaqnos:t ikai eszkozök 3S2 824 Fr
5zcn..l{Vt. z áilri as i xö h.s óq+tr 3 828 73S Fi

Nevezési kohségek 229 694 rr
llendelés i, fe|késlítési, képzés i költségek Ü l-t

VeÍ's en y- es jíttékenq1ed élyek k ia|lítds ánfi k k.* ltséqei ÜFt

spű|tléte!!ítilXlny, spnrtpd|ya bér|eti <1ifur 6 B6Ü ts00 Ft
F{:|l{í]$Zíte:;${]l, *d1ditábor$Ztatással *is vers*nyr:ztet'ti:;scI
kii:vtli|*n lj í ós s r rlf ijqqő s :á|lás és ót|<ezés ka ltséq e 3 B]8 238 Fl

Á pr* g i.;l mban rrísztvevcj s po rtszakemberek szernó|y!
je||eq;íj r;lí*riításai 25 447 531 Fr

Ll!: i lzt ikai kcitségek {csok bér|et} - kivéve
sretlé|yqépkocs i es i l lo|ork*rékpól ÜFt

l l} iJ {. |íYl i"! eZ ia t. |rl Z ó ktj z re rn ű kÓ d ii j d ij d s s z eo e &{i4 ;78 [r
*sszes*m: 47 583 $59 Fr
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i '3 8Ü6 784 Ft 284 688 Fr 142 338 Ft t4 233 81Ü Ft 1 581 535 Fr i5 673 Ü07 rt
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A Kéri:krlezíj a pr*qrarvrját a: Kornti inyren1de|e|" 4' $.ának (1) bekezclésé|rerr rneqhatározott hati ir ir l{ l ig.2*18'05.Ü3'
nfi[Íj.rn - l-renytij|ol.l.;t. Á k*ziqazttatási hatósiigi e|j;irás 201t},05.03' napjan inclLrlt rneq. Mive! eljár.:ur:m Eorán
|T'x.]qá||i iÜítÜt|.anl,|t*t 'Vab*nyLijtottsportfej|esztésiprograrrr
rfi*r]határ{}2oLt vizsqá|ati szempontoknak, ezért a Kére|nrrlzij sportfejklsrtési proEranr,|ának srakrrlai tartiilrnát* a
2fi{f i/ ' l '9-*r t i{n1oqatási it jószak tekintetében - a rnrrde|kezó részben foglaltak szerint reszhen jíiváhagytarn.

A Kérelmez* á|ta| benyújtott sportfej|esztési proEranr utánpót!ár-neve|óEifeiadatok támggatósü jogcrmrlre| k;rpcscl|*tban
a követkerő nregállrrpitósokat teszem:

" Á K*i'ekrr*zci iú||épte gz MKSZ str'atégiájának fÜqge|ékéb*n rogzített fjze[ési sévokirt, ezért a(z} |\YAKÜ ROZALiA
pr{]jek|e|e*l 1 542 4.$7 Ft-ban keru|t júváhaqyásra, a csatotN. nyi|atkozatnak rneqfe|e|{j*n,

@*

*

A' Ktíre|ntező:;port 'fej|cszttísi prograrnjárrak utánpótlás.neve|ósi fe|a<jatok támnga1ása jrrgcírn alatt jóvá|ragyot1:
[át.tlotlxt.á:: össleiJét a7 elJyes aljrr61címek tekintetéberr ar;ínyosan kell felhasgniiúia, ezéit -. figye|enrmel a Tao' tv"
22lC. s {4') bg|<e:rjésón*k a.) p*nt.jában trreglratárou€tt s0%.0s tdnró6latási intetrzitásra és az rrt1íisz E|nökstígc ó|ta|
}Ül2Ü.lB' {l l ' .Ü5) szárnú határr:rat}:an effogadott értéke|ési e|vek és benclrnlark dakumentutnban foE|a|takra tekintettel
- Ker*'lmezci sportfejle.sztési'progranrjónak utaínpó||ás.rreve|ési f*|adatok tárlogatósa jogcím alá hetirvezett költségót
3"l& 333 s3"$ Ft ténlogatásiosszegge| 43 2l.4 494 Ft osszeqre csokkentettern.

Á Ket *lrytezíi ;il|i;I beny*jtutt 5í}o|tfej|es7tési prr:grani szaktrtai tartaknrr i|leszk*<jik az MKSZ kézi|abda :;[ra|égiai
íei[tt ,zt*i  i  I  t l i  l r 'ept rtr jáhtrz.

' Ié|tit<o:i;rtrrnr, hrlqy anrennvíben a 2018/19'es támogat'ási ir lőszakra a pt.nqrarnban jóváhagyott edzrj a | ic*nsz kiváíto
és- rrltlüállapító knpzés<ln í}enl V€sZ részt, ós iEazr:|várryát nrlnt vá|tja'ki, llJe|vr* nem rijitjá"nreg a köve[|<ező hajnoki
ltJc'szakra (2Ü1s/]'Ü) czen korijímény lYijatt. az adott szerrróly trérkifizeltese a kórehír elsiánro|áskor trenr h.:sz
elf rrga11ir;itó.

lájeknziatr:m, |rcgy a 2ü18119.es támogatási icJószakbalr a játékenger1é||ye| rendeikezcí sportolók réslér'e erjzői
murtkabér csak al-lLi*n az esetben szárrrolható e|, amerrnyiberr bizónyíthait1an édzői tevékenyséEet íoiytíttott s 201l/18*
a:; [:ajnoki szez*nban és érvényes l icerrcce| rende|keztx.

Í.e|hrujuk ;l fiqyelrn*|, h{]ÜJy 5porlszeryezetek a jcruszabélyi feltdteiek fennál|ás;r esetén kóLe|esek a közbeszeuesekrrii
t;zt i|Ó 20I5, t ivi CXLl||. tr!rvény előírásai szerir it i  c l járást |efr:|ytatrr i a sportfej|*szté*i proqranr nregvaki:;ítási lval
tt s :; zeÍitr't qd:; beln.
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A hiv;}tásÜ5 Sp0rts7ervezc' ' ieknd| a tárgyi eslkőz.beruházás, felt i jítás, a szemó|yi jel|egű ráforcítás, é5 a képzúsjogtínlek,vala lrr intüZol ' .}sportsZervezeteknó|,orne|yek}r ivatásossportolóta|ka|m-aznak,-vagynmelyek[:er i . rhárása
eseteben ner.n teljes[ilrrek a korlá|ozott mértékij gázc{asági cé|ú létesítmény fekéte!*i' u tiióvi*'l-'tii; b^;*r*2* W
Í*lújitás él a képrés jogcínrek vorratkozásábatl ösrze ke|| izárrrítani az alelp támogatás ds i-tanroÜatási szerzőc]ói
kereteben nregfizetett kiegészir|ő támogatások, i|letve a helyi, regioná|is, á||ami vaqy Liniól tárrrogatástlk ősszegét' E;ek
e$vuttesen nern h*loc'|hatják rrieg a társasági Tao tv' 22lC. $' {4} bekezdeE c}.e) ponijai lzerinti mértéket. #ff.i.,.o'...
!.la a tarnt-rqa|-tl||.5Zerve:et a Tar: tv. 30ll" {i-;l érte|nrében Eur<,:pai Bizo|tság látvány-csapa|$pÖr| tiirnÜLJa|iisj rend*/erljí:r ' iah. lgyt!hatérme;:tának|ratá lyaa!átartr iz ik-a?-a?-,hoaneryr|r ivetá:;ossports;ervezeth*tásos
vaqy am*|yek }:*rlrházása esetében nern te|jesű|nek a kor.|;itazott rnértékÚ gazdasági r:é|ú !étesítnrenY fe|t{ltclci . at'argyi r:szkii: berull;izés, Íblrijítá.t és a képrós jtrgcírrrek v*natkozásáhuu a -. tá*ogátás 

.tis 
i ia1át. tnrras ilsszeqrlmellrltt - tárrrr:gat;lsi szerzíjdés keretdberr kapott kieEészÍtrí tálrrcrEatás összegév*| is kote|es a Knrmányrerrdclctherrit lqi. l|t. 'r i  s zt.: l  ir t l  eís"r. ittto|ni.

AlOtic}s v;lqy res:!:etl a7onÖ5 azonosfthatd e|szárrrolható krlltségek esetétr az e rende|et szerillti térrlogatás a|rbatt ;lzesetben l ialtrrozható más, he|yi, regionál is, é||amháztartási vagy uniós forrásbó| származi ál lami támcrlatr 'ssa|, ha rrrilem Vezet i} C5{]poítmen|ességi rend*|etekben Vao.y a7 Europai Bizottság jóváhaEyó határozatában ffegnüláiÖZÜtt
|*grnagas.r|'rí: |ár';logotiísi intenzitás vrrgy tárnoEatásiosszeq túllépéséhez.

|. l .]tá|o1a|'oíYl a tár.*;asáoi arjrjr i:! és oszta|ékatjóró| szó|ó 1996. évi LXXX|^ ti irvériy 2}/C $"i in, a létv*ány.csapat: 'poft
tánlor'1;jtásá[ L:iztnsító támogatási iqazo|ás kié||ítasáró|, íelhasenálásáról, a.t 'ámogatá:; e|szárntrlásánal< é:;el}Ír.:rr i j i .zétílnek, v;rJamirrt vÍs:;zafi:et 'éErínek szahályairó| szó|ó ] 't}7/?Ü1]'" iV|" 3Ű') Kornl '  rencje|et.1' í a|apul"

l.' sp*rtlejlcsltdsi prograrrr jÓváhagyására irányuló kerelmt: elbírálásához kapcso|ódóan a látvány.csapÓtspoftÜk
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Iarnoqe[ásítv;lí összefLiggő-.sportfej|*sztési program jt iváhagyására és * támr:gatási igazo|ás kiatjjsára irárryuki
hattjsáqi eijarásban íjreterrdíj iqaerjatási szolqá|talási t j{iót szdÉi39/2ü11. (V|" 30.} |*rrMI rénc|e|et 1, {i a) ponrjel *; {:}l t t . :|<rl:dt l : ieal*pj$naKeire incxőnek25*Üt}Ft igazf i}tás isz*|gáltat i is i t i$í izetÓs i
renr}e|keu ij ncjsrhen fag|alt'akka| osszhanqban te'jesÍtett'
"kijtikoztat'rltn. h*gy a Krrrmányrende|et 4' 5.ának 

-{}:l) 
bekezeiés* a|apján a jrlien határozntontmal jóváha61yott

lportíej|*:ztésí program,ját, annak költséqtervét és a,jóváhagyott tánroEatás osszeg.ét a hon|apjárr ktjte|es közzétenni.

A ferttiektn tLlI felhívom 'a Kére]nrező figye|mét arl a, hÖqy a 1clen határozatbön jóVáhagystt
ie||iasÍnóiósálrak a Knrrnányrendeletlren fog|a|tak, és az t'{ksz Éfurökségének értekeNési e|veive|
Vől$minI elszámrriási r itrnr-rtatd']áva| összharrgban ke|l tórténnie" A tárnógatás íelhaszná|ásáró|
el l*rtorzésér+ a j<lcs;z;*bályok és az e|szárncrlási rjtmrltati '|. igye|embe vételeve| kerÜ| sor.

|.la|askrirötntt d:s illelt<)kasségi}met a Tao. tv. 22lC" Íi-ának (3} bekelz<Jése, az stv' 22' $-énak {2) bekeztjés f} ptlrrt'ia,
V.i l; jf i l in1.; K*r*' iát- iyreni le|et 2' {i-ának {1) bekezdés 2' pontja határozza meq'

[]ti lttlis entet n h ív;ltkozott .]r:qs zabá|yhelyek aíapján hÜZfam meg.

Á feJiei:L:eresijt igot az ; iha|ánrrs kci: ' igazgatási rendtartásrrr i szóld 2Ü16. dvi CL. tőrvény {a tovabbiakban: Akr') .t1}' $.a
' a 1.1.6' i  {].} | lekezr-!ése, a i4) bekezdés cl} pontja, va|amínt a Sportról seó|ó 2004' evi i .  torvény ?2' 9 (4) bekerclésezérja ki '  A bírirsógí fe|Li ivizsgá|at leh*tőségét az Ákr. 114. $ i}} bekerc|éEe, va|amint a t<ozigazgátdsi p*rrendlartásrú!
!Zt'r|Ó 201.J. évi l '  tőrvdny 3*. s (1) bekezclése határozza mea.

Budapest,  2ÜtB'08.{J9'
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