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Támogatott

együtt Felek,
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1.

A megállapodás előzményei, célja és előfeltétele:

1.1.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: „Tao.”) rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának
adókedvezményéről, mely értelmében a Támogató a Tao.-ban meghatározott mértékben
csökkentheti társasági adóalapját és fizetendő adóját.

1.2.

Az adókedvezmény a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
alapján vehető igénybe. 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”) értelmében a támogatási
igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás igénybevételére jogosult
szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját annak tervezett
megvalósítását megelőzően a jóváhagyást végző szervezet részére jóváhagyás céljából
benyújtsa. Támogatott támogatás igénybevételére jogosult, Tao. 22/C. § (1b) bekezdés
szerinti amatőr sportszervezet.

1.3. Támogatott e kötelezettségének eleget tett és sportfejlesztési programját
KE13869/2020/MJSZ ügyszámon, a Magyar Jégkorong Szövetség, mint
jóváhagyó szervezet jóváhagyta.
1.4.

A Támogató nyilatkozik arról, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll, és az
együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja a teljesítést.

1. oldal, összesen: 7
előkészítette: Rácz-Petykó Krisztina

1.5.

A Felek rögzítik, hogy a Tao. 22/C. § (3a) bekezdésének értelmében a adókedvezmény
igénybevételének feltétele, hogy a Támogató a Tao. 22/C. § (3a) bekezdésében
meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában támogatási vagy
szponzori szerződést kössön a Tao. 22/C. § (3a) pontban megjelölt szervezettel.

1.6.

Tekintettel arra, hogy a Támogatott a Tao. 22/C. § (3a) bekezdése értelmében
kiegészítő sportfejlesztési támogatásra jogosult sportszervezetnek minősül, ezért a Felek
rögzítik, hogy jelen megállapodás célja egyben a Tao. 22/C. § (3a) bekezdésben
meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást nyújtásának feltételeinek
meghatározása, amelyet jelen Megállapodás 7. pontjában szabályoznak.

1.7.

A Felek rögzítik, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét és fizetési
feltételeit a Tao. 22/C. § (3a) bekezdése tartalmazza.

1.8.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a jelen megállapodás 3. pontjában
meghatározott Támogatás összegébe nem számít bele.

1.9.

Támogató a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az üzleti évének fordulónapja:
2020. …

Mindezekre tekintettel a Felek az alábbi Megállapodást kötik:
2.

A megállapodás tárgya

2.1.

A megállapodás tárgya a Tao.-ban és a Kormányrendeletben meghatározott támogatási
igazolás ellenében vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére,
sportfejlesztési programjának végrehajtása érdekében.

3.

A támogatás összege

3.1. A Támogató a Tao. értelmében összesen 16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint
vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbiak szerint a Támogatott sportfejlesztési
programjában megjelölt céljainak támogatására
támogatási jogcím

összeg

számlaszám

utánpótlás-nevelés
költségek

15.840.000- Ft, azaz tizenötmilliónyolcszáznegyvenezer forint

11738008-2088171900000000

106.667 Ft, azaz százhatezerhatszázhatvanhét forint

11600006-0000000079724115

53.333- Ft, azaz ötvenháromezerháromszázharminchárom forint

10032000-0142519000000000

ellenőrzési feladatok
ellátásával összefüggő
költség (1 %)

ÖSSZESEN:

16.000.000 Ft, azaz tizenhatmillió forint

4. A folyósítás módja
4.1.

A Támogató a támogatást a 2020. július 1-től 2021. június 30-ig tartó támogatási
időszak sportfejlesztési programjának megvalósítására biztosítja. A Támogató a
támogatást a támogatási igazolás kézhezvételét számított 15 napon belül, banki
átutalás útján folyósítja.
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4.2. A Kormányrendelet 2. § (6a) ás (6b) bekezdése alapján a Támogató hatósági díjat
fizet az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költségként a támogatási összegek
rendelkezésre bocsájtásával egyidejűleg az alábbiak szerint. A hatósági díj a Támogatott
részére nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegének 1%,
melynek
•

2/3 részét a Magyar Jégkorong Szövetség 11600006-00000000-79724115
számú bankszámlájára,

•

1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma 10032000-0142519000000000 bankszámlájára kell a Támogatónak megfizetnie.

4.3. Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési
támogatás kifizetésének tényét annak teljesítését követő 30 napon belül a Tao. 22/C.
§ (3d) bekezdésének megfelelően az állami adóhatóság részére bejelenti. A Támogató
számára ismert, hogy a bejelentési kötelezettség teljesítése az adókedvezmény
igénybevételének feltétele és a bejelentés elmulasztása esetén igazolási kérelem
előterjesztésének nincs helye, továbbá rögzíti, hogy a bejelentést a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal hivatalos, erre a célra rendszeresített formanyomtatványának használatával
fogja teljesíteni.
5. A támogatás felhasználása
5.1. A Támogatott a kapott támogatást a 3.1. pontban felsorolt jogcímeken a sportfejlesztési
programjában rögzített célok megvalósítása érdekében használhatja fel.
6. A támogatási igazolás
6.1.

Támogatott kötelezi magát arra, hogy a Kormányrendelet 5.§-ának megfelelően, a
jóváhagyást végző szervezethez kérelmet nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt,
mely visszavonásig érvényes. Támogatott vállalja az igazolás iránti kérelemmel
kapcsolatos teljes körű ügyintézést.

6.2. A Támogató kijelenti, hogy köztartozásmentes adózónak minősül, és egyúttal
kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási igazolás kiállításához a
Kormányrendelet 6. § (1) d) pontja alapján szükséges köztartozás mentességet
igazoló, a Támogatott részére történő átadás napján 30 napnál nem régebbi közokiratot
a Támogatott részére a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja, vagy igazolja, hogy
jelen szerződés aláírásának napján szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
köztartozásmentes adózói adatbázisában.
Támogatott vállalja, hogy a szerződés e pontja szerint tudomására jutott adótitkot
megőrzi, valamint vállalja a támogatási igazolás iránti kérelemmel kapcsolatos teljes
körű ügyintézést.
6.3. A Támogató csak a jóváhagyást végző szervezet által kiállított – és a támogatás
igénybevételére jogosult szervezet részére teljesített – támogatási igazolás alapján
jogosult a Tao. 22/C.§ (2) bekezdésében meghatározott adókedvezmény
igénybevételére.
6.4. Amennyiben a Támogató a támogatási igazolást kézhez vette, de a 3.1 és 4.2 pontban
meghatározott összegeket a 4.1 pontban meghatározott határidőig, de legkésőbb
2020.12.31-ig nem, vagy csak részben folyósítja, köteles erről a támogatási igazolást
kiállító szervezetet, a Magyar Jégkorong Szövetséget (a továbbiakban: „MJSZ”)
haladéktalanul értesíteni, és a támogatási igazolást az igazolást kiállító szerv részére
visszaküldeni.
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6.5. A Támogató köteles a támogatási igazolást az adó megállapításához való jog elévülési
idejének végéig megőrizni, feltéve, hogy azt a 6.4 pont rendelkezései szerint nem kell az
igazolást kiállító szerv részére visszaküldeni.
6.6. Támogató tudomásul veszi, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kiadott támogatási
igazolásokról jegyzéket vezet, amely tartalmazza a támogató és a támogatott szervezet
nevét, azonosító adatait, a támogatási igazolás jogcímeit, valamint jogcímenként a
támogatás összegét. A jóváhagyást végző szervezet a jegyzék honlapján történő
közzétételével - a támogató jelen pont szerinti adatai kivételével - tájékoztatja a
nyilvánosságot a kiállított támogatási igazolások alapján nyújtott támogatások naprakész
állásáról.
7.

Megállapodás kiegészítő sportfejlesztési támogatás nyújtásáról

7.1. A Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás 3.1 pontjában rögzített támogatás
igénybevétele érdekében és feltételeként a Támogató a jelen fejezetben foglaltak szerint
kiegészítő sportfejlesztési támogatást nyújt a Támogatott részére, amelynek összege
Tao. 22/C. § (3a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megegyezik a Támogatott
részére kibocsátott támogatási igazolásban meghatározott összeg 19. § szerinti
adókulccsal számított értékének 75 százalékával.
7.2. Felek megállapítják továbbá, hogy a Kormányrendelet 7. § (2c) bekezdése
értelemében a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásának és elosztásának
szabályairól a Támogatott dönt a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának figyelembe
vételével.
7.3. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a kiegészítő
sportfejlesztési támogatás felhasználásának befolyásolására és a támogatás
felhasználását nem kérheti számon semmilyen formában.
7.4. A 7.1 pontban meghatározottak szerint a Támogató a Tao. értelmében összesen
1.080.000 - Ft, azaz egymillió-nyolcvanezer forint kiegészítő sportfejlesztési
támogatást nyújt a Támogatott, melyet a 11738008-20887784-00000000 számú
bankszámlára köteles átutalni részére.
7.5. A Támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást a 2020. július 1-től 2021. június
30-ig tartó támogatási időszakra biztosítja. A Támogató a kiegészítő sportfejlesztési
támogatást a támogatási igazolás kézhezvételétől számított 15 napon belül, banki
átutalás útján folyósítja a Kormányrendeletben meghatározottak szerint.
8.

Kapcsolattartás
Támogató részéről:
név:
cím:
telefon:
email:
Támogatott részéről:
név:
Rácz-Petykó Krisztina; Vincze Annamária
cím:
4031 Debrecen, Derék utca 33.
telefon:
+36-30/229-1695; +36-30/865-1806
email:
petyko.krisztina@debrecenihoki.hu
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9.

GDPR rendelkezések
9.1. A Szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a jelen Szerződésben foglaltak
teljesítése során betartják az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló - az Európai Parlament és a Tanács (EU) által elfogadott 2016/679
Rendelet (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseit.
9.2. A Debreceni Hoki Klub tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes
adatok védelmét. Kötelezettséget vállal, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik
azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok
betartásához szükségesek.
9.3. Szerződő felek rögzítik, hogy mint Adatkezelők a 8. pontban nevezett, a szerződő felek
munkavállalójaként feltüntetett céges kapcsolattartók szerződésben megadott
személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 10. § (1) bekezdése alapján szerzik
meg és a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerint jogos érdekük érvényesítése érdekében
kezelik a célhoz szükséges mértékben és ideig.
9.4. Szerződő felek rögzítik, hogy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt
élvez a munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a
munkavállaló munkakörének, munkaviszonyból származó kötelezettségének
ellátásához szükséges és arányos korlátozás.
9.5. Felek rögzítik, hogy a hatályos jogszabályok alapján a jelen szerződés azon adatai,
amelyek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből
elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. Felek tudomásul veszik, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) 26. § (1) bekezdése alapján az állami vagy helyi önkormányzati
feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek
vagy személynek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot – a törvényben meghatározott kivételekkel – erre
irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

10.

Titoktartás

10.1. A Felek kötelesek minden olyan tényt, információt, megoldást és adatot üzleti titokként
kezelni, amely a jelen Szerződés megkötése során egymásról a tudomásukra jutott,
azokat nem hozhatják sem nyilvánosságra, sem harmadik személy tudomására a másik
Fél előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül.
10.2. A Felek jelen pontban rögzített kötelezettsége időbeli korlátozás nélkül áll fenn a jelen
Szerződés megszűnése esetén is.
10.3. A Felek jelen pontban rögzített titoktartási kötelezettsége nem érinti a Felek azon jogát,
hogy a támogatással kapcsolatos hivatalos eljárásokban – különösen a MJSZ és a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal előtti eljárásban – felhasználják a szükséges
dokumentumokat és átadják a szükséges információkat a hatóságok részére.
10.4. Amennyiben bármelyik Fél megszegi a jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettségét
és ezzel valamely másik Félnek kárt okoz, köteles megtéríteni a másik Félnek az ezzel
okozott kárt.
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11.

A Támogatási Szerződés megszűnése

11.1. A jelen szerződés megszűnik a Felek jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítésével, azaz a támogatási igazolás kézhezvételével és a 3. és 7.4
pontban rögzített támogatási összeg folyósításával, továbbá a Felek bármelyikének a
11.3 vagy 11.4 szerinti elállása esetén.
11.2. A jelen szerződés rendes felmondással egyik Fél által sem szüntethető meg.
11.3. A Támogató jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben a jóváhagyásra jogosult
szervezet a támogatási igazolás kiállítását megtagadja, vagy a Támogatott a támogatási
igazolás kiállítására irányuló kérelmet a jelen szerződés aláírásától számított 15 napon
belül önhibájából nem nyújtja be a jóváhagyásra jogosult szervezethez.
11.4. A Támogatott jogosult a jelen szerződéstől elállni, amennyiben a Támogató a 6.2.
pontban foglalt köztartozás-mentességet igazoló közokiratot – amennyiben annak
átadása szükséges – határidőben nem adja át a Támogatott részére, vagy a támogatási
összeget a 4.1 pontban meghatározott határidőig, de legkésőbb 2020.11.30-ig nem
folyósítja. A Támogatott elállása esetén a Támogató a Tao. tv. 22/C. § (2)
bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételére nem jogosult.
11.5. A 11.3, illetve 11.4 szerinti elállás csak írásban gyakorolható, a Feleknek a jelen
szerződésben megadott - vagy annak megváltozása esetén a legutóbb írásban közölt címére tértivevényes, elsőbbségi küldeményként küldött, az elállás alapját képező
indokok megjelölésével ellátott egyoldalú jognyilatkozat formájában.
11.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy a 11.3, illetve 11.4 szerinti elállás a postára adástól
számított ötödik napon akkor is kézbesítettnek minősül, ha a tértivevény "nem kereste",
"nem kérte" vagy "nem vette át", "elköltözött" avagy "ismeretlen" jelzéssel érkezik
vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerződésben írt címét a Fél a másik Fél előzetes írásbeli
értesítése nélkül változtatta meg, és a kézbesített levél ezért nem jutott el hozzá.
11.7. Szerződő Felek egybehangzóan megállapodnak, hogy a Támogató a jelen szerződés
értelmében kizárólag akkor köteles a 3.1 és 7.4 pontban rögzített támogatás nyújtására,
amennyiben a támogatási igazolást legkésőbb 2020.11.25 -én átvette.
11.8. Szerződő Felek egybehangzóan megállapodnak, hogy bármelyik Fél elállása esetén a
másik Fél nem érvényesít kártérítési igényt a másik Féllel szemben.
11.9. A Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben a Tao.-ban vagy a Kormányrendeletben
meghatározott bármely okból kifolyólag a Támogatott köteles a támogatási összeg
egészét, egy részét, vagy annak a jogszabályban meghatározott százalékos mértékkel
növelt összegét a Magyar Állam részére befizetni, az a jelen szerződés hatályát és
teljesítését nem érinti, és a Támogató a támogatási összeget nem követelheti vissza. A
Felek rögzítik továbbá, hogy ebben az esetben a Támogató a támogatási igazolás
visszaadására sem köteles, és az adókedvezményt a nyújtott támogatás alapján
változatlanul igénybe veheti.
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12.

Egyéb rendelkezések

12.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató nem vállal semmilyen felelősséget a
Támogatott sportfejlesztési programban foglalt tevékenységéért. A Támogatott
kijelenti, hogy beszerez minden olyan engedélyt, illetve hozzájárulást, amely a
sportfejlesztési program szerződésszerű és jogszabályoknak megfelelő jogszerű
megvalósításához, és a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséhez
szükséges.
12.2. A Támogató tudomásul veszi, hogy a támogatás nyújtása nem jogosítja fel a
sportszakmai program lebonyolításában való közreműködésre, a program
megvalósítását nem kérheti számon semmilyen formában, tekintettel arra, hogy a
Támogatott kizárólag a jogszabályban kijelölt ellenőrző szerv részére köteles rendszeres
időközönként beszámolni.
12.3. A jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem jelenti a szerződés egészének
érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelen pont vagy rendelkezés hiányában az egész
szerződés érvénytelenné vagy értelmezhetetlenné válna, illetve e pont hiányában a
szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg.
12.4. A Támogató tudomásul veszi, hogy a Támogatott támogatásáért semmiféle
ellenszolgáltatásra (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezményre
nem jogosult. Ilyen megállapodás esetén a Támogató nem jogosult a Tao. 22/C. § (2)
bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételére sem.
12.5. Támogató adózó tudomásul veszi, hogy ugyanazon adóévben a TAO tv. 22/C. (2)
bekezdésében meghatározott adókedvezmény együttesen nem alkalmazható a 24/A. §
szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással.
12.6. Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják. A Felek mindent megtesznek
annak érdekében, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, esetleges vitáikat békés úton
rendezzék.
12.7. Jelen Szerződés mindkét Fél képviselője általi aláírás napján lép hatályba. A szerződés
megszűnése után a Felek között a titoktartásra vonatkozó rendelkezések továbbra is
érvényben maradnak.
12.8. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv, a Tao. és a
Kormányrendelet rendelkezései az irányadók. A Felek a szerződés teljesítése során is
folyamatosan figyelembe veszik a vonatkozó jogszabályi előírások módosulásait.
12.9. A Felek a jelen, 7 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
A jelen megállapodás 4 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 2 db a Támogatónál, 2 db a Támogatottnál marad.
Debrecen, 2020. október 30.

Támogató
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