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Budapest, 2012.11.22.
Iktatószám: ki/TI001J-0213/2012
MLSZ - Iktatószám: ............................................
Nyilvántartási szám: be/SFP-0213/2012
Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu
Tárgy: Támogatási igazolás

Újlengyeli Diáksport Egyesület
Újlengyel
Nyári Pál utca 42.
2724

JAVÍTÓ HATÁROZAT

Újlengyeli Diáksport Egyesület (cím: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80., adószám: 18662010 - 1 - 13) (a továbbiakban:
Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban
megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:
Támogató neve: BRO-KER-BÉT Kft.
Támogató címe: 2367 Újhartyán Baromfitelepek,
Támogató adószáma: 12332148 - 2 - 13

Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C § (1)
bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

A támogatás folyósítására megjelölt
ebből: az elszámolható
bankszámlaszám
közreműködői díj
maximuma:

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatása

2 970 000 Ft

58 867 Ft

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen

2 970 000 Ft

58 867 Ft

A Nemzeti Sport Intézet részére fizetendő összeg a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (6a) bekezdése alapján
30 000 Ft
A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe vételére
jogosító támogatás összesen

65500075 - 00008237 - 53500007

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

10032000-00294762-30000003
3 000 000 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat
bírósági felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni.
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INDOKOLÁS

A kérelmező be/K001-0213/2012 iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási igazolási kérelmet nyújtott be. A támogatási
igazolás alapján igénybe vehető adótámogatásra a Kérelmező jogosult, így a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a támogatási
igazolás kiállítása nem tagadható meg. A Tao. tv. 22/C §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezményéről. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és nyilvántartásba vett
sportfejlesztési programra.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (11) és (12) bekezdései szerinti
nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv.
22/C § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint a Kérelmező nyilatkozott az önrész
rendelkezésre állásáról. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Hatásköröm és illetékességem a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2)
bekezdésének g) pontján, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontján, valamint az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdésén
nyugszik. A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 100. § (1) bekezdése, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése alapján zártam ki.
Budapest, 2012.11.22.
..........................................................................
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Újlengyeli Diáksport Egyesület
2. BRO-KER-BÉT Kft.
3. Nemzeti Sport Intézet
4. Irattár
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Budapest, 2012.11.22.
Iktatószám: ki/TI001J-0213/2012
MLSZ - Iktatószám: ............................................
Nyilvántartási szám: be/SFP-0213/2012
Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu
Tárgy: Támogatási igazolás

BRO-KER-BÉT Kft.
Újhartyán Baromfitelepek
2367

JAVÍTÓ HATÁROZAT

Újlengyeli Diáksport Egyesület (cím: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80., adószám: 18662010 - 1 - 13) (a továbbiakban:
Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban
megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:
Támogató neve: BRO-KER-BÉT Kft.
Támogató címe: 2367 Újhartyán Baromfitelepek,
Támogató adószáma: 12332148 - 2 - 13

Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C § (1)
bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

A támogatás folyósítására megjelölt
ebből: az elszámolható
bankszámlaszám
közreműködői díj
maximuma:

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatása

2 970 000 Ft

58 867 Ft

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen

2 970 000 Ft

58 867 Ft

A Nemzeti Sport Intézet részére fizetendő összeg a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (6a) bekezdése alapján
30 000 Ft
A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe vételére
jogosító támogatás összesen

65500075 - 00008237 - 53500007

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

10032000-00294762-30000003
3 000 000 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat
bírósági felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni.
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INDOKOLÁS

A kérelmező be/K001-0213/2012 iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási igazolási kérelmet nyújtott be. A támogatási
igazolás alapján igénybe vehető adótámogatásra a Kérelmező jogosult, így a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a támogatási
igazolás kiállítása nem tagadható meg. A Tao. tv. 22/C §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezményéről. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és nyilvántartásba vett
sportfejlesztési programra.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (11) és (12) bekezdései szerinti
nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv.
22/C § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint a Kérelmező nyilatkozott az önrész
rendelkezésre állásáról. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Hatásköröm és illetékességem a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2)
bekezdésének g) pontján, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontján, valamint az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdésén
nyugszik. A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 100. § (1) bekezdése, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése alapján zártam ki.
Budapest, 2012.11.22.
..........................................................................
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Újlengyeli Diáksport Egyesület
2. BRO-KER-BÉT Kft.
3. Nemzeti Sport Intézet
4. Irattár
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Budapest, 2012.11.22.
Iktatószám: ki/TI001J-0213/2012
MLSZ - Iktatószám: ............................................
Nyilvántartási szám: be/SFP-0213/2012
Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu
Tárgy: Támogatási igazolás

Magyar Labdarúgó Szövetség Irattár
Budapest
Kánai út 2.D.
1112

JAVÍTÓ HATÁROZAT

Újlengyeli Diáksport Egyesület (cím: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80., adószám: 18662010 - 1 - 13) (a továbbiakban:
Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban
megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:
Támogató neve: BRO-KER-BÉT Kft.
Támogató címe: 2367 Újhartyán Baromfitelepek,
Támogató adószáma: 12332148 - 2 - 13

Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C § (1)
bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

A támogatás folyósítására megjelölt
ebből: az elszámolható
bankszámlaszám
közreműködői díj
maximuma:

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatása

2 970 000 Ft

58 867 Ft

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen

2 970 000 Ft

58 867 Ft

A Nemzeti Sport Intézet részére fizetendő összeg a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (6a) bekezdése alapján
30 000 Ft
A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe vételére
jogosító támogatás összesen

65500075 - 00008237 - 53500007

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

10032000-00294762-30000003
3 000 000 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat
bírósági felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni.
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INDOKOLÁS

A kérelmező be/K001-0213/2012 iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási igazolási kérelmet nyújtott be. A támogatási
igazolás alapján igénybe vehető adótámogatásra a Kérelmező jogosult, így a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a támogatási
igazolás kiállítása nem tagadható meg. A Tao. tv. 22/C §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezményéről. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és nyilvántartásba vett
sportfejlesztési programra.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (11) és (12) bekezdései szerinti
nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv.
22/C § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint a Kérelmező nyilatkozott az önrész
rendelkezésre állásáról. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Hatásköröm és illetékességem a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2)
bekezdésének g) pontján, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontján, valamint az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdésén
nyugszik. A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 100. § (1) bekezdése, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése alapján zártam ki.
Budapest, 2012.11.22.
..........................................................................
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Újlengyeli Diáksport Egyesület
2. BRO-KER-BÉT Kft.
3. Nemzeti Sport Intézet
4. Irattár
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Budapest, 2012.11.22.
Iktatószám: ki/TI001J-0213/2012
MLSZ - Iktatószám: ............................................
Nyilvántartási szám: be/SFP-0213/2012
Ügyintéző: Dr. Bajúsz Endre
E-mail: bajusz.endre@mlsz.hu
Tárgy: Támogatási igazolás

Nemzeti Sport Intézet
Budapest
Istvánmezei út 1-3.
1146

JAVÍTÓ HATÁROZAT

Újlengyeli Diáksport Egyesület (cím: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80., adószám: 18662010 - 1 - 13) (a továbbiakban:
Kérelmező) részére. Értesítem, hogy kérelmére támogatási igazolást adok ki az alábbi táblázatban szereplő összegekre az abban
megjelölt adózó által nyújtott támogatásra a 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tartó támogatási időszakra vonatkozóan.

A támogató cég adatai:
Támogató neve: BRO-KER-BÉT Kft.
Támogató címe: 2367 Újhartyán Baromfitelepek,
Támogató adószáma: 12332148 - 2 - 13

Jogcím a társasági adóról, és
osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 22/C § (1)
bekezdése alapján

Támogatás
jogcímenként
összesen

A támogatás folyósítására megjelölt
ebből: az elszámolható
bankszámlaszám
közreműködői díj
maximuma:

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatása

2 970 000 Ft

58 867 Ft

Kérelmező részére folyósítandó
támogatás összesen

2 970 000 Ft

58 867 Ft

A Nemzeti Sport Intézet részére fizetendő összeg a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendelet 2. § (6a) bekezdése alapján
30 000 Ft
A Tao. tv. 22/C. § (2) bekezdése alapján adókedvezmény igénybe vételére
jogosító támogatás összesen

65500075 - 00008237 - 53500007

A támogatás folyósítására
megjelölt bankszámlaszám

10032000-00294762-30000003
3 000 000 Ft

Határozatom ellen fellebbezésnek nincs helye. Tájékoztatom, hogy amennyiben határozatomat sérelmesnek tartja, a határozat
bírósági felülvizsgálatát – annak kézhezvételét követő 30 napon belül – a Fővárosi Törvényszéktől lehet kérni.
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INDOKOLÁS

A kérelmező be/K001-0213/2012 iktatószámon nyilvántartásba vett támogatási igazolási kérelmet nyújtott be. A támogatási
igazolás alapján igénybe vehető adótámogatásra a Kérelmező jogosult, így a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a támogatási
igazolás kiállítása nem tagadható meg. A Tao. tv. 22/C §-a rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezményéről. Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás alapján vehető igénybe.
A Rendelet 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek a Kérelmező megfelel, tekintettel az elfogadott és nyilvántartásba vett
sportfejlesztési programra.

Eljárásom során megállapítottam, hogy a Kérelmező sportfejlesztési programja a Rendelet 4. § (11) és (12) bekezdései szerinti
nyilvántartásban szerepel, jelen támogatási igazolás nem eredményezi a sportfejlesztési programban feltüntetett összegek Tao. tv.
22/C § (4) bekezdésében meghatározott legnagyobb mértékének túllépését, valamint a Kérelmező nyilatkozott az önrész
rendelkezésre állásáról. Mindezekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. Hatásköröm és illetékességem a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényen, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2)
bekezdésének g) pontján, a Rendelet 2. § (1) bekezdésének 2. pontján, valamint az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat-és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 64. § (5) bekezdésén
nyugszik. A fellebbezés lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 100. § (1) bekezdése, illetve a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (4) bekezdése alapján zártam ki.
Budapest, 2012.11.22.
..........................................................................
dr. Vági Márton
Főtitkár
A határozatot kapják:
1. Újlengyeli Diáksport Egyesület
2. BRO-KER-BÉT Kft.
3. Nemzeti Sport Intézet
4. Irattár
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