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A Magyar Kézilabda Szövetség a támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program
jóváhagyására irányuló eljárással kapcsolatban a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében
kapott jogkörében eljárva, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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 (4) bekezdése alapján a(z) Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság kérelmezőt (székhelye: 2040 Budaörs Ébner György köz 4 , adószáma: 23767836-2-13, képviselője: Meló
Ádám) (a továbbiakban: Kérelmező) a 2019.05.01. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

V É G Z É S T

Az MKSZ felhívja a Kérelmezőt, hogy jelen végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül az elektronikus kérelmi
rendszerben

csatolja a Kérelmezőt nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a kérelmező nyilvántartásban szereplő
adatairól kiállított, 30 napnál nem régebben kiállított okiratot;
kérem, nyilatkozzon a bajnoki osztályról, a kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be, tekintettel a fizetési
sapkára.

Személyi jellegű ráfordítások jogcím:

kérem igazolja, hogy Fülöp Péter Szakmai Igazgató megfelel a Benchmarkban támasztott feltételeknek a
pozíció betöltéséhez.

Utánpótlás- nevelési feladatok ellátása jogcím:

kérem, a gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése aljogcímen (utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcím)
diagnosztikai mérés kategóriában megjelölt Sporttáplálkozási felmérés (Egyedi) tétel vonatkozásában csatoljon
részletes árajánlatot, indoklást a mérések céljára vonatkozóan, valamint az esetleges korábbi mérések
eredményeire vonatkozó összefoglalót, továbbá sportorvos által hitelesített ajánlást;
tájékoztatom, hogy nyilvántartásunk szerint Pártos Orsolya napi 8 órában a Budaörs Kézilabda
Sportegyesületnél látja el feladatait, kérem a kérelmet ennek megfelelően nyújtsa be, tekintettel a fizetési
sapkára.

Az MKSZ felhívja a Kérelmező figyelmét, hogy amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el vagy a
Kérelmező ismételten hibás vagy hiányos adatokat szolgáltat, úgy az MKSZ a kérelmet elutasítja, az eljárást
megszünteti.

Végzésem ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. A Kérelmező a végzés felülvizsgálatát az ügy érdemében hozott
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül
jogsérelemre történő hivatkozással kérheti a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező 2019.04.30. napján a Kormányrendelet alapján kérelmet nyújtott be sportfejlesztési programja
jóváhagyása tárgyában. A kérelem vizsgálata során megállapítottam, hogy

a Kormányrendelet 4. §-ának (2) bekezdés a) pontjában előírt kötelezettséggel szemben nem csatolta a
Kérelmezőt nyilvántartó szervezet (bíróság, cégbíróság) által a Kérelmező nyilvántartásban szereplő adatairól
kiállított okiratot;
a Kérelmező sportfejlesztési programjának illeszkedése az MKSZ stratégiájához csak részben megállapítható
valamint az MKSZ stratégiájának mellékleteként megtalálható "Benchmark-hoz" is csak részben illeszkedik.
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A fentiek alapján hiánypótlást írtam elő és ismertettem a hiánypótlás elmaradásának jogkövetkezményeit.

Tájékoztatom, hogy a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő beleszámít az ügyintézési határidőbe és nem
kérhető a határidő meghosszabbítása.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 49. §-a alapján, az ügyfél
kérelmére az eljárás szünetel. Hat hónapi szünetelés után a csak kérelemre folytatható eljárás megszűnik. A
megszűnés tényéről a hatóság értesíti azokat, akikkel a határozatot közölné.

A fellebbezési jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. §
-a , a 116. § (1) bekezdése, a (4) bekezdés d) pontja, valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (4)
bekezdése zárja ki. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Budapest, 2019.08.15.

 Novák András
Igazgatótanács elnöke, operatív igazgató

A végzést kapják:
1. Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2. Irattár
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