
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Miskolci Vasutas Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  MISKOLCI VASUTAS SPORTCLUB

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  NBII

Utánpótlás csapat:  Van

Új sportszervezetnek minősül?  nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19914169-1-05

Bankszámlaszám  11734004-22828770-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzat

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  3528  Város  Miskolc

Közterület neve  Csokonai Vitéz Mihály  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  3528  Város  Miskolc

Közterület neve  Csokonai Vitéz Mihály  Közterület jellege  utca

Házszám  3  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 70 408 56 14  Fax  0

Honlap  www.mvsc.eu  E-mail cím  mvsc@proxynet.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Illyés MIklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 70 263 14 77  E-mail cím  mvsc@proxynet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Miklós Enikő +36 70 408 56 14 penzugy.mvsc@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

MVSC Sporttelep Magyar Állam Nemzeti Sportközpontok 10 Felk. és
versenyeztetés

Hermann Ottó Gimnázium Magyar Állam Miskolci Tankerületi Központ 4,5 Felk. és
versenyeztetés

Kazinczy Ferenc Általános Iskola Magyar Állam Miskolci Tankerületi Központ 3 Felkészülés

Fráter György Katolikus
Gimnázium

Egyházmegye Fráter György Fatolikus
Gimnázium

3 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1911

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1947

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 21,5 MFt 16 MFt 13 MFt

Állami támogatás 3,5 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 6,4 MFt 4 MFt 4 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 113,449 MFt 70 MFt 70 MFt

Egyéb támogatás 0,3 MFt 0,4 MFt 6 MFt

Összesen 145,149 MFt 90,4 MFt 93 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 42,36 MFt 41 MFt 40 MFt

Működési költségek (rezsi) 7,372 MFt 6 MFt 7 MFt

Anyagköltség 16 MFt 33,9 MFt 28 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 24,197 MFt 7 MFt 16 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 2,57 MFt 2,5 MFt 2 MFt

Összesen 92,499 MFt 90,4 MFt 93 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2018 2019 2020

Működési költségek 73,045 MFt 68,9 MFt 56 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 3 196 447 Ft 63 929 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 368 654 Ft 27 373 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

29 000 000 Ft 580 000 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A Miskolci Vasutas Sport Club 1911-ben alakult, jelenleg 12 sportág utánpótlásképzését látja el. A röplabda szakosztály 1947-ben kapcsolódott be club sportágai közé.
A 2016/2017. bajnoki évben 86 igazolt utánpótlás korú röplabdázóval rendelkeztünk. A Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. egyesületével szoros szakmai
együttműködést ápolunk, ezért a fenti létszámból 59 sportolót igazoltunk át hozzájuk. A 2017/2018. bajnoki szezonban 12 fő női utánpótlás korú női játékossal indulunk
az U19 és az NBII felnőtt női bajnokságban. A 2019/2020. évi röplabda bajnokságokban már 1 mini, 1 serdülő, U-17, és 1 ifjúsági csapatot neveztünk a felnőtt
csapaton kívül a különböző bajnokságokra, valamint az OMK U13-ban egy csapatot indítunk. Szakosztályunk tornateremmel nem rendelkezik, ezért iskolai és egyéb
szervezetek termeit béreljük az edzések megtartásához és a versenyeztetéshez. Az MVSC röplabda szakosztályának távlati céljai vannak az utánpótlás nevelés
területén, jelenleg a fejlesztések kezdeti fázisában tartunk a felemelkedésben, most a stabil alapok megteremtésén dolgozunk. A megfelelő felszerelések és eszközök
nélkülözhetetlenek a gyerekek sportolásában a röplabdázásban való felkészítésükhöz. A jelen pályázatban megjelölt tevékenység célja, hogy bővítsük
sportfelszereléseink tárát, hogy a jövőben egyre többen kapjanak kedvet a röplabdázáshoz, és lehetőséget teremtsünk a fiatalok mind nagyobb számú bevonására,
ezáltal csapataink, korosztályaink további bővítésére. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A szöveges indoklás az MVSC röplabda csarnok padlózatának felújításához: ’’A Miskolci Vasutas Sport Club sok éven át adott helyet az Extraliga, az NB I., az NB II. és
különböző utánpótlás versenyeknek. A Magyar Röplabda Szövetség a terem méreteivel kapcsolatos elvárásainak változásai és a saját és az ellenfeleink sportolóinak
egészségmegóvása érdekében döntöttünk úgy, hogy a sportburkolat korszerűsítése az egyik legfontosabb és legsürgősebb feladatunk. Ennek érdekében vettük fel a
kapcsolatot a Floor Concept Kft.-vel, akik a szövetségünkkel együttműködő partner vállalkozásként működnek. Az előző évek során nagyon sok panasz érkezett a sok
évtizedes parketta burkolatú padlózat hiányosságaira és hibáira. Ebből a nézőpontból gondoltuk hogy az utánpótlásunk megérdemli, hogy biztonságos környezetben
edzhessen és versenyezhessen. Az elmúlt évben sikerült korszerűsíteni a röplabda csarnokot, sor került a nyílászárók cseréjére, a világítás korszerűsítésére és a
fűtésrendszer is megújításra került. Már csak egy minden igényt kielégítő sportburkolat kialakítása és megvalósítása szükséges ahhoz, hogy a sok röplabda sikert és a
rengeteg válogatott játékost ’’kitermelő’’ klub méltó körülményeket biztosíthasson a jövő nemzedékének sportolásához. Ezek a fejlesztések hosszú távon járulnak
hozzá az U13-U15-U17 és U19 korosztályos sportolóink korszerű körülmények közötti edzéseihez, edzőmérkőzéseinek megrendezéséhez, illetve a hazai rendezésű
MRSZ versenyek lebonyolításához. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Sportfejlesztési programunk teljes mértékben illeszkedik a szakszövetség stratégiájához, összhangban van az MRSZ célrendszerével, mely a helyi egyesületekben
utánpótlás korosztályos csapatok szervezését, versenyeztetését tekinti egyik kiemelt prioritásának. A leggyakrabban használt edzőhelyünk lakótelepi környezetben
fekszik, ahol a professzionális edzőpálya kiválóan alkalmas a sportág népszerűsítésére, és a csellengő gyerekek bevonására a röplabdázás szervezett utánpótlás
keretei közé. Sikerült elérnünk, hogy az MVSC röplabda csapataival szakképzett edzők foglalkozzanak, melynek eredményei már a versenyeztetésben is kezdenek
látszani. Erre a stabilizálódott helyzetre építhető a jövőben a korosztályok számának növelése, majd kiterjesztése új csoportok felé. A folyamatos fejlődésük érdekében
elengedhetetlen a támogatásuk, mely lehetőséget ad céljaink megvalósítására, amivel elősegítjük a röplabdázás széles körben való népszerűsítését, a sportolói
létszám növelését és az utánpótlás nevelésének sikerességét is. 

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

A sport célja az eredmények mellett nem is lehet más, minthogy minél több gyerek kezdjen el sportolni. A sportoló fiatalok pedig nagy valószínűséggel továbbadják ezt
az életformát a következő generációknak is. A jelen sportkoncepció keretében elkezdődött egy olyan építkező időszak, amelyben hatékonyan megszólítható Miskolc
ifjúsága, lakói. A város egyik sikeres csapatsportága a röplabdázás. A Miskolci Vasutas Sport Club kiemelt célja, hogy városunk perifériáján lévő felújított sporttelepe
ne pusztán csapataink telephelye, hanem a helyi társadalom számára a rekreáció egyik kiemelkedő helyszínévé váljon. Ennek társadalmi megtérülése kézzelfogható,
jelenleg közvetett gazdasági haszna (egészségfejlesztő hatás) pedig középtávon közvetlenül is prognosztizálható: kihasználtság növekedése, versenyeredmények és a
hirdetési bevételek értéknövekedése, helyi vállalkozások társadalmi felelősség programjába való bekapcsolódás lehetősége. Emellett a megnövekvő tömegbázis a
támogatók számára is olyan előnyöket biztosít, melynek köszönhetően a gazdasági szférából is komolyabb anyagi támogatáshoz juthat az egyesület röplabda
szakosztálya céljai elérése érdekében. Végül, de nem utolsósorban, a fejlesztések lehetővé teszik, hogy évente néhány olyan tehetséget neveljünk ki, akik városunk
felnőtt csapataiban megállják a helyüket.
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Személyi jellegű ráfordítások

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Megnevezés Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Szakosztályvezető Szakosztályvezető KA Normál 160 12 200 000 Ft 31 000 Ft 2 772 000 Ft

Szertáros Szertáros 1 EKHO 160 12 150 000 Ft 26 250 Ft 2 115 000 Ft

Statisztikus Statisztikus PD EKHO 70 10 120 000 Ft 21 000 Ft 1 410 000 Ft

390 34 470 000 Ft 78 250 Ft 6 297 000 Ft

2020/21 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés Végzettsé
g

Indoklás

Szakosztályvezető
KA

Nem
releváns

A szakosztályvezető feladatai: a) irányítja, összehangolja a szakosztály szakmai, adminisztrációs és gazdasági tevékenységét,
b) közvetlenül felelős a szakosztályi tagnyilvántartás vezetéséért, az évközi változásokat jelenti az Elnökségnek, c) felelős az
egyesületi tagdíjak küldöttközgyűlési határozatoknak megfelelő összegű és ütemezésű befizetéséért, d) figyelemmel kíséri az
elnökségi és sportági szakszövetségi határozatokból, állásfoglalásokból a szakosztályra vonatkozó tennivalókat, e) az
ügyvezető elnökkel a szakosztály ügyeit illetően munkakapcsolatban van, neki beszámol, f) képviseli az MVSC vezetése felé a
szakosztályt, g) felelős a szakosztályi éves beszámoló jelentés elkészítéséért. h) átigazolási ügyekben képviseli a szakosztály-v

Szertáros 1 Nem
releváns

A Miskolci Vasutas Sport Club Röplabda Szakosztály szertárosi, anyaggazdálkodási tevékenységét végzi. c) Nyilvántartást vezet
az eszközökről, a kiadásokat és a visszavételezéseket dokumentálja. d) A kiadott sporteszközök, sportfelszerelések, melegítők
és mezek mérkőzések utáni összegyűjtése. e) Közreműködik a leltározásban

Statisztikus PD Nem
releváns

A Miskolci Vasutas Sport Club Röplabda Szakosztály statisztikusi tevékenységét végzi.

2020/21 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

3 100 553 Ft 31 964 Ft 63 929 Ft 3 196 447 Ft 3 196 447 Ft 6 360 929 Ft 6 392 893 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz Vízzel tölthető erősítő edzőzsák db 4 24 500 Ft 98 000 Ft

Sporteszköz Széles párhuzam fogantyú db 1 18 000 Ft 18 000 Ft

Sporteszköz Olimpiai gumírozott súlyzótárcsa 2,5 kg db 2 3 700 Ft 7 400 Ft

Sporteszköz Olimpiai gumírozott súlyzótárcsa 5 kg db 2 7 300 Ft 14 600 Ft

Sporteszköz Olimpiai gumírozott súlyzótárcsa 10 kg db 2 14 300 Ft 28 600 Ft

Sporteszköz Olimpiai gumírozott súlyzótárcsa 15 kg db 2 20 900 Ft 41 800 Ft

Sporteszköz Olimpiai gumírozott súlyzótárcsa 20 kg db 2 27 500 Ft 55 000 Ft

Sporteszköz Súlyzórúd db 2 41 000 Ft 82 000 Ft

Sporteszköz Alumínium gyorszáras rögzítő pár 2 7 600 Ft 15 200 Ft

Sporteszköz 3 kg-os egykezes súlyzó db 4 6 870 Ft 27 480 Ft

Sporteszköz 4 kg-os egykezes súlyzó db 4 9 160 Ft 36 640 Ft

Sporteszköz 5 kg-os egykezes súlyzó db 4 11 450 Ft 45 800 Ft

Sporteszköz 6 kg-os egykezes súlyzó db 6 13 740 Ft 82 440 Ft

Sporteszköz 7 kg-os egykezes súlyzó db 4 16 030 Ft 64 120 Ft

Sporteszköz 8 kg-os egykezes súlyzó db 4 18 320 Ft 73 280 Ft

Sporteszköz Fitness kötél WaveRope 3,8 x 15 m db 1 42 500 Ft 42 500 Ft

Informatikai eszköz honlap fejlesztés db 1 150 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz Univerzális tricepsz-bicepszgép db 1 461 000 Ft 461 000 Ft

Sporteszköz Multipressz Body-solid db 1 570 300 Ft 570 300 Ft

1 914 160 Ft
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2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Vízzel tölthető erősítő
edzőzsák

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Széles párhuzam fogantyú Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Olimpiai gumírozott
súlyzótárcsa 2,5 kg

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Olimpiai gumírozott
súlyzótárcsa 5 kg

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Olimpiai gumírozott
súlyzótárcsa 10 kg

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Olimpiai gumírozott
súlyzótárcsa 15 kg

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Olimpiai gumírozott
súlyzótárcsa 20 kg

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Súlyzórúd Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Alumínium gyorszáras rögzítő Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

3 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

4 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

5 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

6 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

7 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

8 kg-os egykezes súlyzó Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Fitness kötél WaveRope 3,8 x
15 m

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

honlap fejlesztés A sportfejlesztési program és annak határozatának, valamint az eredmények közzétételéhez szükséges.

Univerzális tricepsz-
bicepszgép

Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

Multipressz Body-solid Az U19-U17-U15 korosztály általános és speciális erőfejlesztésének biztosításához szükséges tárgyi eszközök.

'.EVAD_ROVID . ' évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

1 327 594 Ft 13 687 Ft 27 373 Ft 1 368 654 Ft 586 566 Ft 1 941 533 Ft 1 955 220 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2020-02-28 13:54:04

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 19/20 indított
cs.

Férfi Férfi 19/20 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 0 0 0 0

U11 - szupermini 1 0 0 0

U13 - mini 18 1 0 0 1

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 27 1 0 0 1

U16 - serdülő (csak strand) 0 - 0 - 0

U17 - serdülő 15 1 0 0 1

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 - 0 - 0

U19 - ifjúsági 12 1 0 0 1

U20 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

U21 - junior 6 0 0 0 0

U22 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

Egyetemi/főiskolai 4 0 0 0 0

ÖSSZESEN 83 4 0 0 4

A teljes igazolt UP játékosok számának Részvétel StartUP eseményen Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

nincs strandröplabda UP játékosom
-

min. 1 eseményen

min. 2 eseményen

min. 3 eseményen

min. 4 eseményen

min. 5 eseményen

-

200 000 Ft/fő

275 000 Ft/fő

350 000 Ft/fő

425 000 Ft/fő

500 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Hány korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolót delegált a 2019/20-es bajnokság alatt: 0
Az U11-es korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 0
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 1
Az U15, U17, U19 korosztályos csapatai közül I. osztályos bajnokságban szereplő csapatok száma: 0

A megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is (vegyes igazolások száma terem röplabda
korosztályok alapján meghatározva):

U10:  0

U11, U13:  0

U15 és felett:  0

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők

Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2018-as Magyar Bajnokság) főtáblán (1-12.
hely), vagy válogatott szintű versenyrendszerben indulnak: 0
Versenyek rendezésének száma: 0
Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén, illetve hány válogatott kerettag van: 0
Hány olyan vegyes igazolással rendelkező sportolója van, aki az elmúlt évben teremröplabda versenyen nem lépett pályára? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás

U10-es játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft = 0 Ft

U10-es vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U11-es ,U13-as OMB játékosok után járó támogatás: 19 fő * 300 000 Ft = 5 700 000 Ft

U11-es ,U13-as OMB vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U11-es ,U13-as játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft = 0 Ft

U11-es ,U13-as vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 150 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U15-ös és feletti női játékosok után járó támogatás: 64 fő * 300 000 Ft = 19 200 000 Ft

U15-ös és feletti férfi játékosok után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti vegyes játékosok után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft * 0.2 = 0 Ft

U10-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U11-es OMB csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 2 000 000 Ft = 0 Ft

U11-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U13-as OMB csapatok után járó támogatás: 1 csapat * 4 000 000 Ft = 4 000 000 Ft

U13-as csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 1 500 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 6 000 000 Ft = 0 Ft

U15-ös és feletti csapatok után járó támogatás: 3 csapat * 4 000 000 Ft = 12 000 000 Ft

U21-es csapatok után járó támogatás: 0 csapat * 7 000 000 Ft = 0 Ft

Korosztályos vagy felnőtt válogatott sportolók után járó támogatás: 0 fő * 300 000 Ft = 0 Ft

Teremröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen: 40 900 000 Ft

Strandröplabda játékosok után járó támogatás: 0 fő * 0 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyek után járó támogatás: 0 fő * 250 000 Ft = 0 Ft

Versenyek rendezésének száma után járó támogatás: 0 db * 1 200 000 Ft = 0 Ft

5*-os versenyen induló játékosok után járó támogatás: 0 fő * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda csapatok és játékosok után járó támogatás összesen: 0 Ft

Összes támogatás: 40 900 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályatartozék Versenyháló /terem és strand) db 1 100 000
Ft

100 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sportfelszerelés U15 mérkőzés mez db 30 8 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés U15 mérkőzés nadrág db 30 4 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés U15 röplabda (terem, strand hivatalos
versenylabda)

db 20 19 000 Ft 380 000 Ft

Sportfelszerelés U10-U13 sportzokni db 20 2 500 Ft 50 000 Ft

Sportfelszerelés U10-U13 térdvédő /pár/ pár 20 12 000 Ft 240 000 Ft

Sportfelszerelés U10-U13 utazó póló db 30 6 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz Medicinlabda db 10 2 100 Ft 21 000 Ft

Sporteszköz Medicinlabda db 10 2 390 Ft 23 900 Ft

Sporteszköz Ugrókötél db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Táplálékkiegészítők Forever ARGI U17, U19 csom 5 26 376 Ft 131 880 Ft

2020/21 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok
1000 főig

U17 Budapest/megyei
jogú város

10 414 Ft 18 8 144 1 499 616 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U15 Budapest/megyei
jogú város

10 414 Ft 18 8 144 1 499 616 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U13 Budapest/megyei
jogú város

18 000 Ft 9 1 9 162 000 Ft

Terem U13 Budapest/megyei
jogú város

6 000 Ft 15 8 120 720 000 Ft

Terem U13 Egyéb telepules 2 000 Ft 32 10 320 640 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U19 Budapest/megyei
jogú város

18 000 Ft 12 7 84 1 512 000 Ft

2020/21 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Megnevezés Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif. h
ó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Sportszervező,
sportmunkatárs

Sportmunkatárs IM EKHO 160 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Edző U-19 edző SM Normál 100 10 300 000 Ft 52 500 Ft 3 525 000 Ft

Edző U-17 edző SI EKHO 100 10 200 000 Ft 35 000 Ft 2 350 000 Ft

Edző U-15 edző KCS EKHO 75 10 100 000 Ft 17 500 Ft 1 175 000 Ft

Edző U-13 edző KL EKHO 75 10 100 000 Ft 17 500 Ft 1 175 000 Ft

Másodedző U-15 edző VL EKHO 75 10 100 000 Ft 17 500 Ft 1 175 000 Ft

Technikai vezető Technikai vezető 1 KM EKHO 160 12 240 000 Ft 42 000 Ft 3 384 000 Ft

Technikai vezető Technikai vezető 2 ME EKHO 160 12 300 000 Ft 61 250 Ft 4 335 000 Ft
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2020/21 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Megnevezés Végzettség Foglalkoztatott korosztály

Sportmunkatárs IM Nem releváns U13, U15, U17, U19

U-19 edző SM Sportedző U19

U-17 edző SI Sportedző U17

U-15 edző KCS Testnevelő tanár U15

U-13 edző KL Testnevelő tanár U13

U-15 edző VL Testnevelő tanár U15

Technikai vezető 1 KM Nem releváns U19

Technikai vezető 2 ME Nem releváns U13, U15, U17

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 1 484 900 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 131 880 Ft

Személyszállítási költségek 1 011 808 Ft

Nevezési költségek 5 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 160 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 386 602 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 033 232 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 861 800 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 21 277 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 31 352 222 Ft

2020/21 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

28 130 000 Ft 290 000 Ft 580 000 Ft 29 000 000 Ft 3 222 222 Ft 31 932 222 Ft 32 222 222 Ft
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Képzés

2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2020/21 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

2020/21 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 63 929 Ft 63 929 Ft 31 964 Ft 95 893 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

27 373 Ft 27 373 Ft 13 687 Ft 41 060 Ft

Utánpótlás-nevelés 580 000 Ft 580 000 Ft 290 000 Ft 870 000 Ft

Összesen 671 302 Ft  1 006 953 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések,
teljesítés igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket.
Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és
járulékfizetések ellenőrzése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Tárgyi eszköz beszerzéshez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása,
beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, szerződéseket.

Utánpótlás-nevelés Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések,
teljesítés igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket.
Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és
járulékfizetések ellenőrzése.

be/SFPHP01-02284/2020/MRSZ

2020-05-13 21:53 16 / 29



Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Miskolc, 2020. 05. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Illyés MIklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint -
a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul
a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Miskolc, 2020. 05. 13.
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Nyilatkozat 3

NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Illyés MIklós, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Miskolci Vasutas Sport Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Miskolci Vasutas Sport Club

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.] 

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Önkormányzat

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: ..........

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll

hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
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használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan5

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

Alulírott Illyés MIklós, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Miskolci Vasutas Sport Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése .8]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, 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 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Miskolc, 2020. 05. 13.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az

érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Illyés MIklós (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Miskolc, 2020. 05. 13.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2020/2021-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be , arról a Magyar Röplabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: , 2020. 05. 13. Illyés MIklós 
elnök 

Miskolci Vasutas Sport Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

0 Ft 0 Ft

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2020. július 1. - 2021. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis)

támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2020. július 1. és 2021. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Kelt: Miskolc, 2020. 05. 13.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2020-05-13 10:49:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-26 15:57:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2020-05-13 10:51:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 13:36:56

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 14:08:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 14:10:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 14:11:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 21
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 11:59:08

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2020-02-28 14:12:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2020-05-05 14:42:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2020-02-27 11:00:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2020-05-05 13:31:13

Mellékletek

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem
régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

Kelt: Miskolc, 2020. 05. 13.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 3 100 553 Ft 31 964 Ft 63 929 Ft 3 196 447 Ft 3 196 447 Ft 6 360 929 Ft 6 392 893 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 327 594 Ft 13 687 Ft 27 373 Ft 1 368 654 Ft 586 566 Ft 1 941 533 Ft 1 955 220 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 327 594 Ft 13 687 Ft 27 373 Ft 1 368 654 Ft 586 566 Ft 1 941 533 Ft 1 955 220 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

28 130 000 Ft 290 000 Ft 580 000 Ft 29 000 000 Ft 3 222 222 Ft 31 932 222 Ft 32 222 222 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 32 558 147 Ft 335 651 Ft 671 302 Ft 33 565 101 Ft 7 005 235 Ft 40 234 684 Ft 40 570 335 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (60 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_alairt_1582895322.pdf (Szerkesztés alatt, 167 Kb, 2020-02-28 14:08:42)
6a85c7b75eba4482f99a4057c0f3b827f91c7a163869f0e3bbd6ed3cce6169ab

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

alairasi_cimpeldany_20191010_1582729021.pdf (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2020-02-26 15:57:01)
86421ef4946ae0d4e11c5e2da50726432a222acb57eb596cbeab5b2de24c48ee

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

frater_edzes_1582729095.pdf (Szerkesztés alatt, 881 Kb, 2020-02-26 15:58:15) 8d03b228ac5e0a2474e4e68667cff46c5bbb370b8ed35f1555dd20325d18e6f5

herman_edzes_1582729156.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-26 15:59:16) 2d7334e630bae431c69add0e0a51ec505e35517ad5af8694c256cd22e58d6769

herman_edzes_mod._1582729224.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-26 16:00:24)
ceaaabcfc4db4ee70e8dac21ec09c5c7a691a8b3a43371a0d81ec25d43124512

kazinczy_edzes_1582729327.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-26 16:02:07) 34f126327c09011e4e537ad223948a4a9fd910572d06a60dcf4ebf8063256caa

mvscpalya_edzes_1582797637.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2020-02-27 11:00:37) 305f6dc5b0b7cb382a879bf6ba447dd5d4ff0d0f18b0985a4722081707c45008

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_deminimis_alairt_1582895542.pdf (Szerkesztés alatt, 271 Kb, 2020-02-28 14:12:22)
4fe2eceee6597c59bc652b24760e94c318ca5e80ae2ac50c077022ebfe3ba543

Egyéb dokumentumok

multipressbody-solidgs348-insportline_1582878567.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2020-02-28 09:29:27)
87cd7c442777f3b6c83786e79e08bf42b6947cbc9c0c74821ae811cd93f98bac

univerzalistricepsz-bicepszgep138-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582878600.pdf (Szerkesztés alatt, 258 Kb, 2020-02-28 09:30:00)
39e775330be07e0a2cf09153dc2350892c8b852def7c029db90f47fb33d64e5a

vizzeltolthetoerositoedzozsakinsportlinetansarem-insportline_1582795846.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2020-02-27 10:30:46)
5cf1d24fa7f2c2dbee9ea2c404f274fbb64c59227458e9f3cd0e6b495f81ea40

olimpiaigumirozottsulyzotarcsainsportlineruberton25kg-insportline_1582795884.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2020-02-27 10:31:24)
dbf6b1ffef9cfcd9edf7f4a59b199a5b20b9ce56d2441265144bb80b44f24948

olimpiaigumirozottsulyzotarcsainsportlineruberton5kg-insportline_1582795918.pdf (Szerkesztés alatt, 201 Kb, 2020-02-27 10:31:58)
72d6877ad842c88fed18569388fb345603fda3c92270d1bcc8b6206dfa585be2

olimpiaigumirozottsulyzotarcsainsportlineruberton10kg-insportline_1582796056.pdf (Szerkesztés alatt, 204 Kb, 2020-02-27 10:34:16)
ae1f9556b2282a7ec85205a4884865ba51ed3edf5775883da3319cc80a9e480e

olimpiaigumirozottsulyzotarcsainsportlineruberton15kg-insportline_1582796091.pdf (Szerkesztés alatt, 209 Kb, 2020-02-27 10:34:51)
b24ecae6c096b1ce40497c1098fc55ba3dc3331284ed15b52da5fbb5d7ace086

olimpiaigumirozottsulyzotarcsainsportlineruberton20kg-insportline_1582796112.pdf (Szerkesztés alatt, 212 Kb, 2020-02-27 10:35:12)
af5d96d94bee4a74b188620c983b37865f42cfe8b33d34f97478f9d08db79846

sulyzorudinsportlineolympicob-86-insportline_1582796143.pdf (Szerkesztés alatt, 183 Kb, 2020-02-27 10:35:43)
3564813c9b2c7155739b417ca9006d89ff11460d78ebf16c265fdd92b5ed780a

aluminiumgyorszarasrogzitoinsportlinecl-21-insportline_1582796158.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2020-02-27 10:35:58)
faa434e889f06e8c3063c3bda6d524901a25482ecbba5914b6dbd5f7bde9147c

3kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796194.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2020-02-27 10:36:34)
f1e08970804fbfee8278e17d41b4a62e1b816409940a74b0deed153607690f5b

4kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796213.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2020-02-27 10:36:53)
dcf82f339188e1282e9f6885fde5f42880eedeac91b4513432237f2a69f82683

5kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796240.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2020-02-27 10:37:20)
dc37b323d0506d11e1f5c0ce52c73e2664f76edc211b6a4cd40def8a17606b9a

6kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796265.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2020-02-27 10:37:45)
c7e4f70cd73af48be738df3e6e7d3f87cd64fd6cdc074fa86179019d22e0d3f2

7kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796291.pdf (Szerkesztés alatt, 225 Kb, 2020-02-27 10:38:11)
27ae6388564bd181b3da626d1bd3648f6d8be4bd42f5243e581bf9e0662a3c28

8kg-osegykezessulyzo-edzotermisporteszkozgyartasesforgalmazas_1582796305.pdf (Szerkesztés alatt, 226 Kb, 2020-02-27 10:38:25)
10e4bc44137c39bbb715bb3835f240753c57cb3b863f99114e24ed0cf6fc9dea

fitnesskotelinsportlinewaverope38cmx15m-insportline_1582796481.pdf (Szerkesztés alatt, 455 Kb, 2020-02-27 10:41:21)
13fe208402325d395c5ac9b3c4699ea42808ff1ec502902e7afe29d73c106e83

argi_dopping_mentessegi_igazolas_1582887484.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2020-02-28 11:58:04)
22c98ab4c0442fed937e7399516e8009a78c6fab63f1cf7a4d93a36a1f0e87ef

argi_leiras_1582887517.pdf (Szerkesztés alatt, 532 Kb, 2020-02-28 11:58:37) 9ebb802b95b362b47de32da497a0ccb44f2ea7ab81a519d1ab568dc684434063

argi_sportorvosi_indoklas_1582887531.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2020-02-28 11:58:51)
9520724cd5f144d4e164584f0cc38f6f7b73cfc75fcc1035ee26038f1dea8771

argi_sportorvosi_javaslat_argi_1582887548.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2020-02-28 11:59:08)
c97db74711df8e8c199eb46c56d74a52903979c3dd9243fb08b38992d2d1a552

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_alairt_1582895400.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2020-02-28 14:10:00)
80fae620ec04f105a5d0552cdf71323e7f5ba3973eda07b3ba6be4b3fdd5262d

Aktív hallgatói jogviszonyt igazoló dokumentum

fulop_csenge_iskolalalatogatasi_1588668757.pdf (Hiánypótlás, 289 Kb, 2020-05-05 10:52:37)
c703ae557655e6654e19098f58980072f0735c8fc6432bf3687cc35a8b98cb3a
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kovacs_dorina_iskolalatogatasi_1588668770.pdf (Hiánypótlás, 172 Kb, 2020-05-05 10:52:50)
96d4d0abd31b86719141d157c51ea9cb5ba370c11017d25b508ad9618f2dc042

sajti_helga_iskolalatogatasi_1588668783.pdf (Hiánypótlás, 174 Kb, 2020-05-05 10:53:03)
262befa34ae3a6a09fae311a9999f677d126d4efc475190eb87ad9ce126dde9e

vincze_panna_iskolalatogatasi_1588668790.jpg (Hiánypótlás, 67 Kb, 2020-05-05 10:53:10)
cb1fdc513b0f051411edaf2d27cdc4c7c70769cf1043e42e6bd45b85c7bb583e

barna_greta_iskolalatogatasi_1588668812.jpg (Hiánypótlás, 559 Kb, 2020-05-05 10:53:32)
9bffbf83e2919f9b8d2c3c00f1ed4e527d8de20c528edf33c39188d4a5e9a153

nagy_flora_iskolalatogatasi_1588678273.pdf (Hiánypótlás, 156 Kb, 2020-05-05 13:31:13)
016fbc744121a888a96124af4046ad15b07af35437efe0b0ca7a3b069be053b3

nyilatkozat_beszerzesalatt_alairt_1582895974.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2020-02-28 14:19:34)
088f747f913f0c1b0d5bd01dc233a8d1f7fcd68e80b88b62da0107eb05bc9c34

bagi_alexandra_jogviszony_igazolas_1588589454.pdf (Hiánypótlás, 24 Kb, 2020-05-04 12:50:54)
73df7ab5e721c0135e62e8d90405f8a86104e2d20389f6fba679ea24ced3e7d7

braun_dora_iskolalatogatasi_1588589460.pdf (Hiánypótlás, 18 Kb, 2020-05-04 12:51:00)
6e6fb87a80b55958ad7e7cc6fa3cbce7b700de6f8a099fa421dd21c9981b59f8

szikoraevelinjogviszonyigazolas_1588589499.pdf (Hiánypótlás, 783 Kb, 2020-05-04 12:51:39)
b68f450d1cb1b2af053448192ed741a3f42a66a9298fc4d65301841f066e0b52

tolnai_eniko_mariann_iskolalatogatasi_igazolas_1588589541.pdf (Hiánypótlás, 536 Kb, 2020-05-04 12:52:21)
83d43a150732f3585b5ad17f8541e66364ddea9e44758116d5674db4f3eee2a3

zsofnyak_marta_jigviszony_igazolas_1588589575.pdf (Hiánypótlás, 495 Kb, 2020-05-04 12:52:55)
485be84d4d7fb03c6e5d634410fc93b9d231cfaa5ca55cbca2a37fe6d3e1d15d

kerepesi_zsofia_iskolalatogatasi_1588658263.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2020-05-05 07:57:43)
a48957dc0b1f632f4151bec0cbc3d1812b27c98a74fa98d7a695cc2c2a768ce6

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

cegkivonat_20200210_1582204812.pdf (Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2020-02-20 14:20:12)
a27e227decfbef6a491f37ae3070791bbfeca154bd8b289f96b6b5e7e9c4900b

cegkivonat_20200511_1589359787.pdf (Kér. kieg. szerk., 187 Kb, 2020-05-13 10:49:47)
6c11dec8133e2bd4f105773cce8f4769df71833d6300fd272c2e6238e9333ea2

cegkivonat_20200409_1588590121.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2020-05-04 13:02:01) 22385528cd4264795ccae56c935a426f6a1415a030a4e914d2ee78669ace15e7

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-
49020184)

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1582893416.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2020-02-28 13:36:56)
35261934cf3e9b6a7881578bb251e5dc3602f0cedad76e019c6aebed03e5e674

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)

koztart_opten_kerelem_001_02284_20200220_1582204689.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2020-02-20 14:18:09)
2dad68449e3ca199aa890bc3fe8057f524431a387b31244e190f0a4d0e15632b

koztart_opten_kerelem_004_02284_20200513_1589359889.pdf (Kér. kieg. szerk., 42 Kb, 2020-05-13 10:51:29)
15530ba3a53752aecf355433e27e8c5fd39f03ebe52ff44fe684555e3ba5e635

koztart_opten_kerelem_002_02284_20200504_1588590162.pdf (Hiánypótlás, 42 Kb, 2020-05-04 13:02:42)
9e8e8c1c2e5414f8330ef82ddf92c62753b9a0da5da3ac3c2c5a06632faf7d53

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_alairt_1582895508.pdf (Szerkesztés alatt, 639 Kb, 2020-02-28 14:11:48)
af9bde97a3450ac2e0240eb12070fcf9cf65b24d2ab0b33adb339064524b2719

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

k_l_diploma_1582875898.pdf (Szerkesztés alatt, 394 Kb, 2020-02-28 08:44:58) 6c3b775aa5d65793471aa5314f9b7548fc48142681750d3fc24ed6f7594cefce

k_a_licensz_1582875975.jpg (Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2020-02-28 08:46:15) eaa62f42dbe658716569c1c34fd8d04152effc8fc6f27e923dfea762d66787f2

k_cs_licensz_1582875985.jpg (Szerkesztés alatt, 117 Kb, 2020-02-28 08:46:25) c0974601222291a27b35be501ba7aff44a731d711c88b95ccedf4caf3d538441

s_i_licensz_1582875993.jpg (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2020-02-28 08:46:33) cf85011f16028165d591911bf37b614dd0ac2a4e6c84fe4c200838ec18b7fbb5

v_l_diploma_1582876014.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2020-02-28 08:46:54) 90e471b45da746fcb043f57d74afa8cd1546ba6d865fffafb837dc934b44c6ca

aszakosztalyvezetofeladatai_1588682545.pdf (Hiánypótlás, 54 Kb, 2020-05-05 14:42:25)
ed06cc55b57fe300176aac01fab28550392a32c4b75b1d5ecc27853a48118f99

km_techvez_munkakori_leiras_20200228_1582897662.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2020-02-28 14:47:42)
1f17f84b61c1c59d8f62b5502d0130ac0faeb8c469f4613b5c068f9d3cb63f41

me_techvez_munkakori_leiras_20200228_1582897679.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2020-02-28 14:47:59)
5ad3e21b408bffc599f3e8d9c9255f82b9135557cb87ee42164858e4d77532c5

i_m_ropl_sportm_megbizasi_szerzodes_tervezet_1582897971.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2020-02-28 14:52:51)
758b91399c9e421b8abbec2e14e2fb88516232fad35cca0690a70577e6a5a268

be/SFPHP01-02284/2020/MRSZ

2020-05-13 21:53 29 / 29

file:///sfp_nyilatkozat_letoltes/nyilatkozat_2

