
w  mm
l g J % i y r j g g y  1 f ő v á r o s i

I KÉIVIÉNYSEPRŐIPARI KFT.

A BUDAPEST

^ : Fil-ÉTÖSZ

FO-00170408

Szerződés összefoglaló FEDLAP
Szerződés tárgya: Támogatói szerződés

Partner: Kőbányai Diákok SE

Hatály: kifizetésig,egyszeri támogatás

Szerződéses érték: 5.000.000 Ft

Közbesz/beszerzés (rendes/rendkívüli): -

Kapcsolattartó: Kovács Balázs Norbert

Teljesítés igazoló: Kovács Balázs Norbert

Aláírás dátuma: 2018.12.19..

Megjegyzés: -

Készítette: dr. Gazsi Georgina

DÁTUM:
2019. január 11.

FÖKÉTÜSZ KFT
ii45Bp Xtv i k t a t ó  BÉLYEGZŐ
Szugló u. 9-15. ®

7 ÍWIKTATÓSZÁM: -folhcf

Dátum: 2019 JAN \k
Sorszám:

Szervezeti egyseg  
m egnevezése:

ÜGYINTÉZŐ:
Melléklet: db irattári

tételszám:

OLDALSZÁM:
1 / 1

FO-00170408



TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

Kőbányai Diákok SE
Székhelye; 1103 Budapest, Kada u. 27-29 
Adószám: 18159439-1-42 
Képviseli: Hajdú Péter elnök 

(továbbiakban: "Támogatott")

másrészről a

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Székhely: 1145.Szugló utca 9-15.
Cégjegyzékszám: 01-09 466332 
Adószám: 12109584-2-42 

képviseli: Kovács Balázs Norbert 
(továbbiakban: "Támogató")

között (Támogatott és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek) az alulírott napon és helyen, az 
alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

Felek előzményként rögzítik, hogy Támogató és Támogatott között a látvány-csapatsportág támogatás 
keretén belül támogatási szerződés jött létre 2018. december 19. napjától kezdődő hatállyal 
mindösszesen 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegben.

Támogatott kijelenti, hogy a Magyar Kosárlabda Szövetség tagjaként, a kosárlabda látvány-csapatsport 
keretében vagy érdekében működő sportszervezet.

Felek megállapítják, hogy 22/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján a látvány-csapatsport támogatás 
keretében nyújtott támogatás utáni adókedvezmény (továbbiakban Adókedvezmény) igénybevételének 
feltétele, hogy a támogató a támogatást a támogatott szervezet részére megfizesse, a Tao. 22/C. § (3a) 
és (3b) bekezdésben meghatározott kiegészítő sportfejlesztési támogatást az ott meghatározott jogosult 
részére megfizesse, és ezen támogatások megfizetését az állami adóhatóság részére igazolja.

Felek a fentiekre figyelemmel, a jogszabályban foglalt kötelezettségnek a jelen megállapodás 
megkötésével kívánnak eleget tenni, és a következőkben állapodnak meg:

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA

1.1 Felek rögzítik, hogy az Adókedvezmény igénybevétele érdekében Támogató a jelen
megállapodásban foglaltak szerint kiegészítő sportfejlesztési támogatást nyújt Támogatott 
részére.

1.2 Felek megállapítják, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértékét a Tao. 22/C. § (3a)
bekezdése szabályozza. Támogató a részére kibocsátott támogatási igazolásban meghatározott 
támogatási összeg Tao. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti adókulccsal számított értékének 
legalább 75%-át köteles kiegészítő sportfejlesztési támogatás jogcímén nyújtani Támogatott 
részére.

1.3 Felek rögzítik, hogy az 1.2 pontja foglaltakra tekintettel a jelen megállapodás keretében nyújtott 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 337.500 Ft, azaz háromszázharminchétezerötszáz 
forint összegben határozzák meg, melyet Támogató a Támogatott CIB Bank Zrt. által vezetett 
10700543-43769201-51100005 számú bankszámlájára köteles átutalni.
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1.4 Felek megállapodnak, hogy Támogató a kiegészítő sportfejlesztési támogatást kosárlabda 
sporttevékenység támogatására nyújtja. Felek rögzítik, hogy a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatás összegét Támogatott a jelen pontban meghatározott célra köteles felhasználni.

1.5 Támogató kijelenti, hogy az üzleti évének fordulónapja: 2018.12.31.

1.6 Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Támogató részére kiállított támogatási igazolás a 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét a jelen szerződéstől eltérően határozza meg, úgy 
a támogatási igazolás az irányadó.

2. A FELEK KOTELEZETTSEGEI

2.1 A T ámogatott köteles:

a. a Rendelet 7. § (2c) bekezdése alapján a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
felhasználásának és elosztásának szabályairól a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójának 
figyelembe vételével dönteni, figyelemmel a jelen szerződés 1.4. pontjára.

2.2 A Támogató köteles:

a. a jelen megállapodás 1.3. pontja szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét, 
mindösszesen 337.500 Ft-ot, azaz háromszázharminchétezerötszáz forintot a Támogatott 
CIB Bank Zrt. által vezetett 10700543-43769201-51100005 számú bankszámlájára átutalni.

b. a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás kifizetésének tényét annak teljesítését 
követő 8 napon belül a Tao. 22/C. § (3d) bekezdésének megfelelően az állami adóhatóság 
részére bejelenteni.

c. a jelen szerződés egy eredeti példányát a Magyar Kosárlabda Szövetség (székhely: 1146 
Budapest, Istvánmezei út 1-3. fszt. 13.) részére megküldeni az aláírást követő 8 napon belül.

d. a Támogatottat azonnal tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a kiegészítő 
sportfejlesztési támogatás összegét módosíthatja vagy határidőre történő rendelkezésre 
bocsátását megakadályozhatja;

e. kijelenteni, hogy a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásába semmilyen 
formában nem szól bele.

3. KAPCSOLATTARTÓ SZEMELTEK ES ERTESITESEK

3.1 Szerződő Felek, jelen megállapodásban foglalt feladatok és kötelezettségek ellátása és
teljesítése érdekében történő egymás közötti kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik meg 
kapcsolattartóként:

Támogatott részéről:

név: Hajdú Péter 
cím: 1103 Bp. Kada u. 27-29 
telefonszám: +36-30-999-4965 
e-mail: hpeterl954@gmail.com

mailto:hpeterl954@gmail.com


Támogató részéről:

név: Kovács Balázs Norbert
cím: 1145. Budapest, Szugló utca 9-15.
telefon: +36304866446
email: igazgato@kemenvsepro.hu

3.2 Amennyiben a fenti adatokban bármilyen változás várható vagy változás következik be, arról 
az érintett szerződő fél köteles a másik szerződő felet írásban 3 napon belül értesíteni.

3.3 A jelen megállapodással kapcsolatos bármilyen értesítés, közlés, igény, lemondás vagy kérés 
csak a 3.1 pontban megjelölt személyekhez intézett írásbeli nyilatkozat formájában érvényes.

4. TITOKTARTÁS

Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Felek a jelen Szerződés teljesítése során a 
másik Féllel, illetve különösen a nyújtott támogatással, a kiegészítő sportfejlesztési 
támogatással és az Adókedvezménnyel kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi tényt, 
információt, megoldást, adatot vagy dokumentumot kötelesek üzleti titokként megőrizni, azokat 
a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem közölhetik harmadik 
személlyel és nem hozhatják nyilvánosságra.

A jelen pontban meghatározott titoktartási kötelezettség a Feleket időbeli korlátozás nélkül 
terheli, és a jelen Szerződés megszűnése, vagy felmondása esetén is korlátlan ideig fennáll.

A jelen pontban meghatározott titoktartási kötelezettség nem korlátozza a Felek azon jogát, 
hogy a Sportszervezet részére nyújtott támogatással, kiegészítő sportfejlesztési támogatással és 
Adókedvezménnyel összefüggő hatósági eljárások -  így különösen a Magyar Kosárlabda 
Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal eljárásának 
-  keretében, az adott eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumokat a hatóságok részére 
bemutassák, a kért információkat megadják.

Amennyiben a Felek a jelen pontban meghatározott titoktartási kötelezettségüket megszegik, és 
ezzel a másik Félnek kárt okoznak, úgy kötelesek azt megtéríteni.

Felek rögzítik, hogy amennyiben valamelyikük jogszabályi előírás alapján köteles a támogatási 
szerződést, és az azokhoz kapcsolódó dokumentumokat közzétenni, úgy az nem minősül a jelen 
pontban foglaltak megsértésének.

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ES A TELJESÍTÉS LEHETETLENNE VALASA

5.1 Jelen szerződést a Felek a 2018/2019 évadra kötik meg, határozott időre, egyszeri támogatásra.

5.2 Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése az Adókedvezményre vonatkozó jogszabályváltozás, 
következtében lehetetlenné válik, a jelen Szerződés megszűnik a Ptk. 6:179. § bekezdésében 
foglaltak szerint.

6. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

6.1 A Felek kötelesek valamennyi, a jelen Szerződésben kifejezetten nem szabályozott kérdésben 
is szorosan együttműködni egymással annak érdekében, hogy a látvány-csapatsport támogatása 
vonatkozásában az Adókedvezmény igénybevételének feltételei teljesüljenek.

6.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog az irányadó.
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6.3 A Felek valamennyi, a jelen Szerződésből fakadó vitájukat megkísérlik békés úton rendezni. 
Amennyiben ésszerű időn belül, de legfeljebb a vita felmerülésétől számított 60 naptári napon 
belül, nem sikerül békés rendezést elérni, a Felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen 
Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, alávetik magukat az általános 
szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság kizárólagos illetőségének.

6.4 A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

6.5 A jelen Szerződés 3 (három) példányban került aláírásra, melyből 1 (egy) Támogatót, 2 (kettő) 
Támogatott-tat illet.

6.6 A jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon azt mindkét Fél aláírta.

Felek jelen megállapodást elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2018. december 19. Budapest, 2018. december 19.

Támogatott 
Kőbányai Diákok SE

képviseli: Hajdú Péter elnök

Támogató 
FÖKÉTÜSZ Kft. 

képviseli: Kovács Balázs Norbert

FÖKÉTÜSZ
Fővárosi Kéményscprőipat i K! ! 
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igylratszám: SFP 10178/2018 

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É SI M E G Á L L A PO D Á S

L Á T V Á N Y - C S A P A T S P O R T  T Á M O G A T Á S A  CÉLJÁ BÓ L

amelyet egyrészről

másrészről

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 
Székhely: 1145. Budapest, Szugló utca 9-15. 
Cégjegyzékszám: 01-09 466332 
Adószám: 12109584-2-42 
Képviselő: Kovács Balázs Norbert 
Képviselő beosztása: üg}A'ezető 
Bankszámlaszám: 10402142-21424005-00000000 
Üzleti év fordulónapjának dátuma: 2018.12.31 
E-mail cím: igazgato@kemenysepro.hu 
a továbbiakban: Támogató

Név: Kőbányai Diákok SE 
Székhely: 1103 Budapest, Kada u. 27-29. 
Nyilvántartási szám: 01-02-0007557 
Adószáma: 18159439-1-42 
Képviselő: Hajdú Péter
Bankszámlaszám: 10700543-43769201-52100008 
E-mail cím: hpeterl954@gmail.com 
a továbbiakban: Támogatott, együtt Felek

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A megállapodás előzményei, célja:

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO 
tv.) rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről, amely értelmében 
a Támogató a TAO-tv.-ben meghatározott mértékben csökkentheti társasági adóját. 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: Korm. rendelet) 
értelmében a támogatási igazolás kiállításának előzetes feltétele, hogy a támogatás 
igénybevételére jogosult szervezet a tervezett támogatással érintett sportfejlesztési programját 
aimak tervezett megvalósítását megelőzően a jóváhagyó szervezet részére jóváhagyás céljából 
benyújtsa.

Támogatott ezen kötelezettségének eleget tett és sportfejlesztési programját SFP 10178/2018
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nyilvántartási számon a jóváhagyó szervezet jóváhagyta.

Mindezekre tekintettel a felek az alábbi Megállapodást kötik:

2. A Megállapodás tárgya

A megállapodás tárgya vissza nem térítendő támogatás biztosítása a Támogatott részére 
sportfejlesztési programjának végrehajtása érdekében.

3. Nyilatkozatok

Felek rögzítik, hogy Támogató köteles a TAO tv. 22/C. § (3a) bekezdésében megbatározott 
kiegészítő sportfejlesztési támogatás vonatkozásában támogatási vagy szponzori szerződést 
kötni, mely jogszabályi kötelezettséget Támogató a jelen megállapodás aláírásával tudomásul 
vesz.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás mértéke a Támogató részére kibocsátott támogatási 
igazolásban megbatározott támogatási összeg TAG tv. 19. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
adókulccsal számított értékének legalább 75%-a.

A kiegészítő sportfejlesztési támogatás összege a jelen megállapodás 4. pontjában 
megbatározott Támogatás összegébe nem számít bele.

Támogató a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy az üzleti évének fordulónapja: 
2018.12.31.

Támogató kötelezettséget vállal, hogy a támogatás és a kiegészítő sportfejlesztési támogatás 
kifizetésének tényét annak teljesítését követő - jogszabály szerint- 8 vagy 30 napon belül a TAG 
tv. 22/C. § (3d) bekezdésének megfelelően az állami adóhatóság részére bejelenti.

4. A támogatás összege

A Támogató a TAG tv. alapján, a látvány-csapatsport támogatás keretén belül mindösszesen 
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére, 
utánpótlás nevelés feladatainak ellátása jogcímre

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

5. A támogatással összefüggésben ellátott hatósági és szolgáltatási feladatok 
támogatása

A támogató -  a Korm. rendelet alapján -  jelen Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal 
arra, hogy a támogatás megfizetésével egyidejűleg, a jóváhagyó szervezet által kiállított 
támogatási igazolás alapján a nyújtott támogatás - támogatási időszakonként számított - teljes 
összeg 1%-ának 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett fizetési 
számlára, 2/3 részét a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége által közzétett 
fizetési számlára fizeti be. A kapcsolódó bankszámlaszámokat a kézbezkapott Támogatási 
igazolás tartalmazza. A Támogató a befizetést a közlemény rovatban az alábbi információk



feltüntetésével egyidejűleg teljesíti: 1%, sportág, Támogatott megnevezése.

6. A folyósítás időtartama

Támogató a támogatást 2018. július 1 - 2019. június 30. közötti időtartamra biztosítja. A 
támogatást a Támogató a támogatási igazolás kézhezvételétől számított 30 napon belül 
folyósítja.

7. A támogatás felhasználása

A Támogatott a kapott támogatást a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége 
Szövetség, mint jóváhagyást végző szervezet által kiállított Támogatási Igazoláson 
feltüntetett jogcímen, a sportfejlesztési programjában rögzített célok elérése érdekében 
használhatja fel.

Kapcsolattartás

Támogató részéről:
név: Kovács Balázs Norbert
cím: 1145. Budapest, Szugló utca 9-15.
telefon: +36304866446
email: í gazgato@k-e:m.em-'' seprő .hu

Támogatott részéről: 
név: Hajdú Péter
cím: 1103 Budapest, Kada utca 27-29 
telefon: +36-30-999-4965 
email: hpeterl954@gmail.com

8. Egyéb rendelkezések:

A felek jelen megállapodás aláírásával kijelentik, hogy a Támogatott -  vagy a látvány
csapatsport támogatással kapcsolatos támogatási igazolás kiállítására vonatkozó kérelem 
benyújtásával egyidejűleg a Támogató -  igazolást nyújt be arról, hogy a támogatási igazolás 
kiállítására vonatkozó kérelemben szereplő Támogató -  a kérelem időpontjában -  
köztartozásmentes adózónak minősül és ezt 30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja, vagy 
a Támogató szerepel a köztartozásmentes adózói nyilvántartásban.

A támogatott kötelezi magát arra, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási 
igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 5. §-ának megfelelően, 
a jóváhagyást végző szervezethez kérelmet nyújt be a támogatási igazolás kiállítása iránt. 
Amennyiben a támogatási igazolás kiállítására nem kerül sor, vagy a támogatási igazolást a 
Támogatóhoz nem nyújtják be, a Támogató a támogatás folyósítására nem köteles.

Amennyiben a Támogató a támogatási igazolást kézhez vette, de az összeget a 6. pontban 
meghatározott időben, de legalább az üzleti év végéig (következő üzleti év fordulónapját
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megelőző napig) nem folyósítja, erről a támogatási igazolást kiállító szervezetet, továbbá a 
Emberi Erőforrások Minisztériuma haladéktalanul értesíti és a támogatási igazolást visszaküldi.

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.

A támogatás alapján végrehajtott fejlesztés szakmai és pénzügyi megvalósulásáért kizárólag a 
támogatott felelős, a támogatót semmilyen felelősség nem terheli.

A Támogató a támogatás pénzügyi folyósításért a támogatott részéről nem jogosult semmilyen 
ellenszolgáltatásra (ideértve különösen a reklámszolgáltatásokat), vagy kedvezményre.

A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai -  elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a TAO tv. 
rendelkezései -  az irányadók.

A felek a jelen, 4 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

A jelen megállapodás 3db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 1 db a Támogatónál, 2 db a Támogatottnál marad.

Budapest, 2018. december 19.

Támogató

FÖKÉTÜSZ _
Fővárosi Kéményseprőipari KFT. 
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TAMOGATOI SZÁNDÉKNYILATKOZAT 
A LÁTVÁNY-CSAPATSPORT TÁMOGATÁSÁHOZ

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 22/C. 
§ (3) bekezdés a) pontjában, valamint (5) bekezdés i) pontjában foglalt jogszabályi feltételeknek való 
megfelelés céljából, az alábbi támogatói szándéknyilatkozat kerül kiállításra.

I. TÁMOGATÓ ADATAI

FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprő ipari Kft.
Székhely: 1145. Budapest, Szugló utca 9-15.
Adószám: 12109584-2-42 
képviseli: Kovács Balázs Norbert

II. SPORTSZERVEZET ADATAI

Név: Kőbányai Diákok SE
Székhely: 1103 Budapest, Kada utca 27-29
Adószám: 18159439-1-42
Képviselő: Flajdu Péter elnök

III. TÁMOGATÁS ADATAI

Támogatási időszak: 2018/19 
Támogatás összege: 5.000.000 Ft.
A támogatás rendelkezésre bocsájtásának várható időpontja: 2018. december 21.

A Támogató kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a -  jelen támogatói szándéknyilatkozat és e 
szerinti kérelem alapján -  kiállított támogatási igazolás és a támogatás Sportszervezet részére történő 
rendelkezésre bocsájtása esetén -  a további jogszabályi feltételek fennállása mellett -  a Tao. törvény 
alapján adókedvezmény illeti meg.

A Támogató a támogatás pénzügyi folyósításáért a Sportszervezet részéről semmilyen 
ellenszolgáltatásra nem jogosult, az ezzel ellentétes megállapodás semmis.

Amennyiben a Sportszervezet Támogatás Igazolási kérelme elutasításra kerül, úgy ezen 
szándéknyilatkozat érvényét veszti.

A támogatói szándéknyilatkozat 2 eredeti példányban készült, amelyből 1 aláírt példány a Támogatót, 
1 pedig a Sportszervezetet illeti.

Kelt: Budapest, 2018. december 19.
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Támogató Kedvezményezett

FÖKÉTÜSZ  
Fővárosi Kéményseprőipari KM 
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