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Tárgy: A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.032/2020/4. számú ítéletének a végrehajtása és 

a látvány-csapatsport támogatás szabálytalan igénybevételére vonatkozó 

közérdekű adatok kiadása 

Tisztelt Miniszter úr! 

Amint az nyilvánvalóan ön előtt is ismeretes, a Transparency International Magyarország 

Alapítvány az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény alapján 2018. év november hónap 12. napján kelt közérdekű adatigénylést 

terjesztett elő. Az alábbi közérdekű adatok kiadását kértük:  

„(Az adatkérésben, a könnyebb érthetőség érdekében a társasági adóról és az osztalékadóról 

szóló 1996. évi LXXXI. törvényt Tao. törvény, a látvány-csapatsport támogatását biztosító 

támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és 

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) 

kormányrendeletet kormányrendelet elnevezéssel használjuk.) 

A Transparency International Magyarország Alapítvány tájékoztatást kér a Tao. törvény 4. § 

44. pontja, illetve a 22/C. § (1) bekezdés szerinti látvány-csapatsport támogatás (a 

továbbiakban: támogatás) rendeltetésszerű felhasználása ellenőrzésének az eredményéről. 

Az alábbi konkrét kérdések megválaszolását kérjük: 

1) Az országos sportági szakszövetségek pontosan mely támogatott szervezetek esetében és 

pontosan mekkora összegű támogatásnak állapították meg a Kormányrendelet 15. § (1) 

bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott jogosulatlan igénybevételét. 

2) Az országos sportági szakszövetségek támogatott szervezetenként pontosan mekkora 

összegű jogosulatlanul igénybe vett támogatás Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése szerint 

történő befizetésének az elrendelésére irányuló javaslatot terjesztettek elő a sportpolitikáért 

felelős miniszternek. 

3) Kérem, hogy küldje meg a Transparency International Magyarország Alapítványnak az 

országos sportági szakszövetségek által az ellenőrzés eredményéről a sportpolitikáért felelős 

miniszter részére készített valamennyi összesítő elszámolást. 

4) Kérem, hogy küldje meg a Transparency International Magyarország Alapítványnak 

a. a sportpolitikáért felelős miniszter által a támogatás nem rendeltetésszerű igénybevétele 

miatt a támogatás és kamata állam részére történő befizetésére kötelezésről hozott 

valamennyi döntést 

b. a látvány-csapatsport támogatásból egyes támogatott szervezeteknek a kizárása tárgyában 

hozott valamennyi döntést. 

5) Kérem, hogy támogatott szervezetenkénti bontásban adjon tájékoztatást arról, hogy a 

sportpolitikáért felelős miniszter hány esetben és mekkora összegű befizetési kötelezettségre 

vonatkozóan kezdeményezte a szabálytalanul igénybe vett és be nem fizetett támogatás és 
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annak megnövelt összege, valamint kamata adók módjára történő behajtását 

Az 1) kérdésre a választ olyan módon kérem megadni, hogy egyértelműen kiderüljön az, 

hogy pontosan melyik országos sportági szakszövetség melyik támogatott szervezet esetében 

és az érintett támogatott szervezetenként pontosan mekkora összegű támogatás jogosulatlan 

igénybevételét állapította meg. 

A 2) kérdésre a választ olyan módon kérem megadni, hogy egyértelműen kiderüljön, hogy 

pontosan melyik országos sportági szakszövetség melyik támogatott szervezet esetében 

pontosan mekkora összegre vonatkozó befizetési kötelezettséget állapított meg.” 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről sem a kért adatok közérdekű volta, sem azok 

kiadhatósága, sem pedig az nem volt vitatott, hogy a kiadni kért közérdekű adatok az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma kezelésében állnak. Az adatok kiadásának akadályát egyedül az 

képezte, hogy a Transparency International Magyarország Alapítvány vitatta és ezért nem 

fizette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által megállapított 3 147 454 forint 

összegű költségtérítést. A Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.032/2020/4. számú ítéletében jogerősen 

lezárta a költségtérítés összege miatt a Transparency International Magyarország Alapítvány 

által kezdeményezett pert. 

A bíróság jogerős döntése értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Transparency 

International Magyarország Alapítvány által kért adatok kiadásáért nem állapíthat meg 

költségtérítést és meg kell fizessen összesen 294 ezer forint perköltséget. 

Erre figyelemmel a Transparency International Magyarország Alapítvány a Fővárosi 

Ítélőtábla 2.Pf.20.032/2020/4. számú ítéletének a végrehajtására, vagyis a kért közérdekű 

adatok költségtérítés megállapítása nélkül történő kiadására és a jelzett összegű 

perköltségnek a megfizetésére kéri az Emberi Erőforrások Minisztériumát. 

Az adatokat kérem késedelem nélkül megküldeni a Miklos.Ligeti@transparency.hu 

elektronikus levélcímre. 

A perköltséget kérem közvetlenül megfizetni a Transparency International Magyarország 

Alapítványt a perben képviselő Karsai Dániel Ügyvédi Irodának. 

Felhívom t. az Emberi Erőforrások Minisztériuma figyelmét arra a tényre, hogy a 

Transparency International Magyarország Alapítvány jelen levele nem tartalmaz új 

adatigénylést, hanem pusztán a Fővárosi Ítélőtábla 2.Pf.20.032/2020/4. számú ítéletének a 

végrehajtására irányuló felszólítást fogalmaz meg, ezért nincsen helye a 179/2020. (V. 4.) 

kormányrendeletben foglaltak alkalmazásának. 

Miniszter Úr szíves intézkedését előre is megköszönöm. 

Budapest, 2020. május 8. 

 Tisztelettel: 

 

 
 Ligeti Miklós 

 jogi vezető 
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