
Összefoglaló tájékoztatás a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft–nél 
a külső szervezetek által végzett vizsgálatokról 

1. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Munkavállaló nyugdíjjárulék köteles jövedelem vizsgálata 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem  
Vizsgálat időpontja 2014. szeptember 8. 
Vizsgálat alá vont időszak 2012. január 02. - 2013. szeptember 24. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

2. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Munkavállaló nyugdíjjárulék köteles jövedelem vizsgálata. 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem 
Vizsgálat időpontja 2016. december 19. 
Vizsgálat alá vont időszak 2011. január 1. - 2016. október 27. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a NAV által közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

3. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Munkavállaló nyugdíjjárulék köteles jövedelem vizsgálata 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem  
Vizsgálat időpontja 2016. január 04. 
Vizsgálat alá vont időszak 2012. szeptember 1. - 2013. december 31. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a NAV által közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  



4. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Nemzeti Adó és Vámhivatal 
  
Vizsgálat jellege: Egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellenőrzés 
  
Vizsgálat tárgya  
Vizsgálat időpontja 2017. április 24. 
Vizsgálat alá vont időszak 2016. január 1.- 2016. december 31. 
Főbb megállapítások A társaság az adategyeztetés során közölte az eltérések okát, 

az adminisztrációs hibából adódó eltérést javította. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

5. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Bérellenőrzés 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem  
Vizsgálat időpontja 2017. július 24. 
Vizsgálat alá vont időszak 2012. február 1.- 2017. május 31. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a NAV által közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

6. 

Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Bérellenőrzés 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem  
Vizsgálat időpontja 2018. szeptember 19. 
Vizsgálat alá vont időszak 2012. január 1. - 2018. augusztus 31. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a NAV által közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

 

7. 



Ellenőrző eljáró szerv neve: Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
  
Vizsgálat jellege: Bérellenőrzés 
  
Vizsgálat tárgya Biztosítási jogviszony, járulékköteles jövedelem  
Vizsgálat időpontja 2019. március 4. 
Vizsgálat alá vont időszak 2013. július 1. - 2014. június 30. 
Főbb megállapítások Az ellenőrzés során az ellenőrző szerv megállapította, hogy 

a NAV által közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
A megállapításnak van-e (várható) közvetlen pénzügyi 
vonzatai igen/nem 

nem 

Ha ennek van jogcíme, nagyságrendje - 
A megállapításnak van-e (várható) közvetett  pénzügyi 
vonzata igen/ nem 

nem 

Ha igen ennek, ennek jogcíme, nagyságrendje: - 
Élt-e észrevétellel, jogorvoslattal az eljárás során,: igen/nem nem 
Megtett intézkedések:  
  

 


