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A kérelmező adatai
Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

VASAS SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

VASAS SPORT CLUB

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Bajnoki osztály:

NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19806574-2-41

Bankszámlaszám

18203332-06012965-40010037

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

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
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

1139

Város

Budapest

Közterület neve

Fáy

Közterület jellege

utca

Házszám

58

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

1139

Város

Budapest

Közterület neve

Fáy

Közterület jellege

utca

Házszám

58

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 329 40 74

Fax

+36 1 329 60 73

Honlap

www.vasassc.hu

E-mail cím

elnokseg@vasassc.hu

E-mail cím

l.markovits@vasassc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Markovits László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 20 968 12 00

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

2019-08-09 11:30

Mobiltelefonszám

E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szabó-Pap Gergely

+36 20 943 96 86

E-mail cím
g.szabopap@vasassc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Fáy utcai kézilabda csarnok

Magyar Állam

Vasas Sport Club

20

Felk. és versenyeztetés

Fáy utcai kézilabda edzőcsarnok

Magyar Állam

Vasas Sport Club

20

Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1911-03-16
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1911-03-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2019-08-09 11:30
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

33 MFt

24 MFt

24 MFt

Állami támogatás

1 200 MFt

1 140 MFt

1 200 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

425 MFt

360 MFt

400 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

400 MFt

500 MFt

500 MFt

Egyéb támogatás

150 MFt

390 MFt

400 MFt

Összesen

2 208 MFt

2 414 MFt

2 524 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

960 MFt

820 MFt

900 MFt

Működési költségek (rezsi)

130 MFt

130 MFt

150 MFt

Anyagköltség

215 MFt

150 MFt

175 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

980 MFt

870 MFt

1 000 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

150 MFt

200 MFt

200 MFt

Összesen

2 435 MFt

2 170 MFt

2 425 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
Működési költségek
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2017
30,83 MFt

2018
30,47 MFt

2019
42 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

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

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

8 369 246 Ft

167 385 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

7 178 897 Ft

143 578 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

45 744 031 Ft

914 881 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2019-08-09 11:30

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A női kézilabda a Vasas SC második legeredményesebb csapatsportága. A 2010-es bevezetés óta a TAO egyre nagyobb mértékben járul hozzá a működés
fenntarthatóságához, valamint a sportsikerek érdekében szükséges szakmai fejlesztések megvalósításához. Ebből kifolyólag az elmúlt években fő prioritássá vált az
ún. TAO-programok eredményes végrehajtása. Részben a TAO indokolja, részben a felnőtt csapat anyagi lehetőségei miatt a működés irányai is ennek megfelelően
alakultak az elmúlt időszakban: hangsúlyos cél az up. színvonalának folyamatos emelése és a fiatalok kiemelt menedzselése. Ennek érdekében számos
sportfejlesztéshez kapcsolódó fontos intézkedés született. Pl. változott a stábok személyi összetétele és függelmi viszonyai, munkaviszonyra módosult a
foglalkoztatás típusa. Kialakult egy jelentős létszámú és kapacitású támogató személyzet, amelynek kiemelt feladata az up.játékosok támogatása. A TAO-nak
köszönhetően sikerült felépíteni egy olyan szakosztályi és szakmai struktúrát, ami lehetővé teszi, hogy a tehetséges versenyzők kiemelt figyelemben részesüljenek és
előmenetelük a korábbinál eredményesebben történjen. A programunkat az I. osztályú tagsággal együtt járó működési környezethez igazítottuk, annak ellenére, hogy
a bajnokság jelenlegi állása szerint a csapat jövőre is az NB/I B-s bajnokságban lesz érdekelt. A sfp-unk három fő alkotó eleme: személyi és létesítmény feltételek,
versenyeztetés, mely során 2019-ben is folytatni kívánjuk a szakmai megújulást az alábbiak szerint: 1.megújul és egyben kibővül az edzői stáb: Penszki G., Papp Gy.,
Nagy Z., Varga D. foglalkoztatását tervezzük új belépőként 2.meglévő infrastruktúra professzionalizálása: 06.15-én átadásra kerül a felújított kézilabdacsarnok, így az
eddig elvégzett és a folyamatban lévő fejlesztéseknek köszönhetően teljes körűen versenyképes létesítmények fogják várni a csapatokat a Fáy u.ban
3.versenyeztetés: szakmai célunk, hogy a serdülőtől a teljes korosztályi vertikumot lefedjük és átjárást biztosítsunk a különböző szakmai szintek, bajnoki osztályok
között, melybe beleértjük az NBII és NBI B-s bajnokságokat is; ezen belül lényegi szempont marad az up. és a felnőtt csapat egymásra épülése, amit az ASI DSE-vel
hosszú évek óta folytatott együttműködés, valamint a NEKA-val kialakított átfogó partnerség is segít A középtávon tervezett NBI-es szereplés ellenére programunk
középpontjában az up.nevelés, a tehetséggondozás és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése (az ASI-val közösen) áll.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nem lesz ingatlan beruházás.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A Vasas SC programja, összhangban az MKSZ sportágfejlesztési stratégiájával, fő célként a képzés feltételrendszerének további javítását határozza meg. A főbb
azonosulási pontok: 1.egységes up.-nevelési rendszer: folyamatos az előrelépés, fontos szempont a korosztályok eredményessége, figyelemmel a fennálló
együttműködéseinkre 2.up.bázis bővítése: növeljük a taglétszámunkat, és ezzel párhuzamosan terjesztjük ki versenyzési lehetőségeinket 3.képzés minősége:
edzőtáborok szervezésével és a képzési módszerek, ill. eszközök további fejlesztésével járulunk hozzá az eredményes szerepléshez, up.csapatainkat a kiemelt
bajnokságban indítjuk el 4.NB II-es bajnokságban való részvétel: a sportolók egyéni előmenetele és fejlesztése érdekében indítunk utánpótlás korosztályokat a felnőtt
bajnokságokban 5.sporteü.-i és doppingellenes tevékenység megerősítése: az ASI-val közösen tervezzük szakemberek alkalmazását, korszerű gyógyító-megelőző
és rehabilitációs intézkedések bevezetését, ehhez kapcsolódóan folyamatos az eszközfejlesztés 6.kooperatív folyamatok létrehozása és menedzselése: hosszú évek
óta együttműködünk az ASI-val, az angyalföldi klub biztosítja a Vasasnak a legfőbb up.bázist mialatt kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját, a NEKAmegállapodás értelmében a legtehetségesebb fiatalok pedig átkerülve az Akadémiára a legmagasabb szintű tehetséggondozásban részesülhetnek
7.szakemberháttér szélesítése: folyamatos a rekrutáció és a bérek fejlesztése 8.szakemberképzés: ilyen téren is együttműködünk az ASI-val, rendszeres szakmai
párbeszédeket tartunk, mindamellett szorgalmazzuk edzőink továbbtanulását, amelynek hátterét a NEKA adja 9.nemzetközi versenyek és nemzetközi kapcsolatok:
idén jelentős szakmai előrelépés volt, hogy bekapcsolódtunk a nemzetközi versenyrendszerekbe (lásd pl. Prague Cup), ezért szeretnénk a jövőben is elindulni külföldi
tornákon 10.sportlétesítmények helyzetének javítása: a Vasas SC legfontosabb küldetése, mely során átfogó létesítményfejlesztési programot menedzselünk
11.minőség- és teljesítményorientáltság: megfelelés a különböző központi minősítési rendszereknek A korábbi és a jelen program közötti kapcsolat: hagyományőrzés,
sportág népszerűségének megőrzése, utánpótlás-nevelés színvonalának növelése, szakemberbázis szélesítése, versenyeztetés hatékonyságának növelés,
munkakörülmények javítása, létesítményháttér fejlesztése.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Programunk összköltségvetése alapvetően a tárgyi eszköz és utánpótlás fejlesztés és kis részben személyi ráfordítás költségeiből áll, amelyhez a szükséges önerőt
az anyaegyesület teszi hozzá. A fent megjelölt célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club évről évre növeli költségvetését, folyamatosan bővíti a közreműködő
stábokat, új munkahelyeket teremt. Ezzel a klub kedvező gazdasági hatásokat ér el. A programunk előnyeként kiemeljük az előző támogatási időszakokban elindított
pozitív folyamatok fenntarthatóságát és azok következetes javítását, a szinergikus kapcsolatokból eredő többleteredményeket. Ezen felül további előnyt remélünk hosszú távon - a megkezdődő létesítményfejlesztéstől, ami nagyban hozzájárulhat a szakosztály működésének további modernizáláshoz és az edzői-versenyzőiszurkolói igények magas színvonalon történő együttes kielégítéséhez. Legnagyobb kockázati tényezőnek a hivatásos sport fővárosi finanszírozhatóságának
bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai
elérésében, elsősorban az I. osztálybeli versenyképesség terén. További kockázatnak látjuk más sportág térnyerését, ill. elszívó erejét. A válogatottbeli sportsikerek
tartós elmaradása esetén pedig előfordulhat, hogy oly mértékben veszít a sportág népszerűségéből, ami akár súlyosabb létszámproblémákat is jelenthet egyes
évjáratoknál.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Edző

Kód és
születési dátum

1451
1981-04-13

Masszőr

1989-03-26

Csapatorvos

1989-04-27

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

PENSZKI
GERGELY

Egyéb

8

12

750 000 Ft

146 250 Ft

10 755 000 Ft

Varga Dénes

Egyéb

8

11

327 000 Ft

63 765 Ft

4 298 415 Ft

Dr Szekeres
Eszter

EKHO

3

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

19

35

1 177 000 Ft

229 515 Ft

16 487 415 Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adóazonosító

Nyilvántartási szám

Licensz.

PENSZKI GERGELY

8417403523

B

Varga Dénes

8446442515

N.r.

Dr Szekeres Eszter

8446760533

111741

N.r.

evad_rovid 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)

8 118 169 Ft

83 692 Ft

167 385 Ft

8 369 246 Ft

8 369 246 Ft

16 654 800 Ft

16 738 492 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2019/20 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)

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

44

12 700 Ft

558 800 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

44

10 000 Ft

440 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

15 000 Ft

60 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

szett

22

25 000 Ft

550 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

szett

22

35 000 Ft

770 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

44

8 000 Ft

352 000 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

44

9 000 Ft

396 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

22

45 000 Ft

990 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

44

1 500 Ft

66 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

22

22 900 Ft

503 800 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

22

45 000 Ft

990 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

22

22 000 Ft

484 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

21

14 000 Ft

294 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Sporteszköz

SMR szivacshenger

db

22

5 500 Ft

121 000 Ft

Sporteszköz

ugrókötél

db

22

4 000 Ft

88 000 Ft

Sporteszköz

D-bands

db

22

12 700 Ft

279 400 Ft

Sporteszköz

gumiszalagok

db

44

10 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszköz

Miniband

szett

22

4 100 Ft

90 200 Ft

Sporteszköz

Masszázslabda

szett

11

5 000 Ft

55 000 Ft

Sporteszköz

Akupresszúrás matrac

db

22

8 000 Ft

176 000 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra, 4 m

db

4

7 000 Ft

28 000 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra, 8 m

db

2

9 500 Ft

19 000 Ft

Sporteszköz

Koordinációs létra, 9 m

db

2

17 000 Ft

34 000 Ft

Sporteszköz

Balance trainer

db

28

67 000 Ft

1 876 000 Ft

Sporteszköz

Balance trainer tartó állvány

db

2

127 000 Ft

254 000 Ft
10 040 200 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda mez (meccs)

A felnőtt csapat sportfelszerelése

kézilabda nadrág (meccs)

A felnőtt csapat sportfelszerelése

kapusmez

A felnőtt csapat sportfelszerelése

kapusnadrág

A felnőtt csapat sportfelszerelése

bemelegítő jogging

A felnőtt csapat sportfelszerelése

gálamelegítő

A felnőtt csapat sportfelszerelése

szabadidőpóló

A felnőtt csapat sportfelszerelése

rövidnadrág

A felnőtt csapat sportfelszerelése

kabát

A felnőtt csapat sportfelszerelése

zokni

A felnőtt csapat sportfelszerelése

sporttáska nagy

A felnőtt csapat sportfelszerelése

kézilabda cipő

A felnőtt csapat sportfelszerelése

labda

A felnőtt csapat sporteszköze

wax

A felnőtt csapat sporteszköze

wax lemosó

A felnőtt csapat sporteszköze

SMR szivacshenger

Edzéseken használt sporteszköz. Erős és folyamatos nyomást gyakorol a testre, ennek hatására a kézzel nem elérhető izmokat
is könnyedén képesek vagyunk vele megmasszírozni. A hengeren kialakított különböző felületek hasonlítanak leginkább az
ember tenyér, ujjbegyek és ujjak mintáihoz. Így többféle nyomási ingert kapnak az izmok használat közben. Masszázs, edzés,
lazítás, feszültségoldás egy eszközzel.

ugrókötél

Képességfejlesztő eszköz edzéshez

D-bands

Képességfejlesztő/rehabilitációs/prevenciós eszköz edzéshez

gumiszalagok

Képességfejlesztő/rehabilitációs/prevenciós eszköz edzéshez

Miniband

Képességfejlesztő/rehabilitációs/prevenciós eszköz edzéshez

Masszázslabda

Képességfejlesztő/rehabilitációs/prevenciós eszköz edzéshez

Akupresszúrás matrac

Rehabilitációs/prevenciós eszköz edzéshez

Koordinációs létra, 4 m

Képességfejlesztő eszköz edzéshez

Koordinációs létra, 8 m

Képességfejlesztő eszköz edzéshez

Koordinációs létra, 9 m

Képességfejlesztő eszköz edzéshez

Balance trainer

Edzéseken használt sporteszköz. Hatékonyságát az instabilitás jelenti, mely folyamatos koncentrációra és tudatos testmozgásra
késztet. Fontos szerepet játszik a gerincoszlop stabilizációjában, a hát és törzsizmok erősítésében is.

Balance trainer tartó állvány

A megvásárolt Bosu eszközök raktározásához tartozó alkalmatosság

Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési
program jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

6 963 530 Ft

71 789 Ft

143 578 Ft

7 178 897 Ft

3 076 670 Ft

10 183 778 Ft

10 255 567 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
kategória

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

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

2019/20 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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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 11:18:10

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

0

0

U11

0

0

0

0

U12

0

0

0

0

U13

0

0

0

0

U14

4

0

0

0

U15

1

0

0

0

serdülő

0

0

0

0

ifjúsági

45

38

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

50

38

0

0
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 11:18:56

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2018/19
Női

Versenyeztett csapatok száma 2019/20 (terv)

Férfi

Női

Férfi

U8

0

0

0

0

U9

0

0

0

0

U10

0

0

0

0

U11

0

0

0

0

0

0

0

U12
U13

0
0

0

0

0

U14

0

0

0

0

U15

-

0

0

0

serdülő

1

0

1

0

ifjúsági

2

0

2

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

3

0

3

0
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

Teljesítmény
diagnosztikai mérés

Ifjúsági, Serdülő

db

31

30 000 Ft

930 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

Izotóniás sportital

Ifjúsági, Serdülő

db

400

3 062 Ft

1 224 800 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Ingatlan
megnevezés

Férőhely

Igénybevétel
típusa

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Technikai vezető

Masszőr

Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési
dátum
2141
1964-09-10

1994-05-01

Gyógytornász

Edző

1994-12-23
1091
1967-06-23

Masszőr

1946-11-25

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

VENCZKÓ FERENC

Egyéb

8

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

Peszeki Dorottya

Egyéb

8

12

268 000 Ft

52 260 Ft

3 843 120 Ft

Tóth Borbála Angyalka

Egyéb

4

12

115 000 Ft

22 425 Ft

1 649 100 Ft

GÉBER ZSOLT

EKHO

8

12

412 000 Ft

80 340 Ft

5 908 080 Ft

Berán Antal

Egyéb

3

12

59 000 Ft

0 Ft

708 000 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosító

Nyilvántartási szám

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

VENCZKÓ FERENC

8356810329

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Peszeki Dorottya

8465062714

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Tóth Borbála Angyalka

8467420804

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

GÉBER ZSOLT

8366972550

B

Nem rel.

Ifjúsági

Berán Antal

8291820368

Nem rel.

Nem rel.

Serdülő

Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési
program jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

9 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 154 800 Ft

Személyszállítási költségek

9 000 000 Ft

Nevezési költségek

100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

25 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

8 547 280 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

17 127 300 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

49 454 380 Ft

2019/20 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)

44 371 710 Ft

457 440 Ft

914 881 Ft

45 744 031 Ft

5 082 670 Ft

50 369 261 Ft

50 826 701 Ft
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Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános 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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Szakképzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés 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?
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.” Itt is legyenek figyelemmel erre, ha be akarják pipálni a különböző jogcímeket.
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

167 385 Ft

167 385 Ft

83 692 Ft

251 077 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

143 578 Ft

143 578 Ft

71 789 Ft

215 367 Ft

Utánpótlás-nevelés

914 881 Ft

914 881 Ft

457 440 Ft

1 372 321 Ft

Összesen

1 225 844 Ft

1 838 766 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Utánpótlás-nevelés

Elszámolások jogi és pénzügyi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2019. 08. 09.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Markovits László (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 elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
7. 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;
8. 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;
9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.
10. 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 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. 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);
15. 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;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. 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;
19. 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;
20. 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.
21. 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;
22. 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;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.
24. 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: Budapest, 2019. 08. 09.
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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 kedvezményezett státuszáról
Alulírott Markovits László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VASAS 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

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák 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 hasznosításáról3
☐ 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
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
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történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4
☐ 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.5]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
Alulírott Markovits László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható.
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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]
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: Budapest, 2019. 08. 09.

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

1 Hivatásos 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).
2 Abban 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.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az 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.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Markovits László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Budapest , 2019. 08. 09.

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).

Hivatásos 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 (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat
ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/20-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 alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Közreműködői díj

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda 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 Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2019. 08. 09.
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Markovits László
elnök
VASAS SPORT CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
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 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. 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.

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más
sportágban hivatásos sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a kézilabdán kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre is.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017

20 528 174 Ft

HUF

TAO 50%

43 629 826 Ft

2018

20 629 219 Ft

HUF

TAO 50%

23 000 607 Ft

2019

19 557 358 Ft

HUF

TAO 50%

3 443 249 Ft

60 714 751 Ft

70 073 682 Ft

Kelt: Budapest, 2019. 08. 09.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2019-08-07 15:25:06
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-26 13:55:04
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2019-07-26 09:40:52
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 08:16:21
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 14:23:59

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 14:24:26

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 14:24:43

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 14:24:59

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 26
Utolsó feltöltés:
2019-08-02 10:36:21
Feltöltés / Megtekintés

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2019-07-25 16:30:58

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 14:25:18

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat hazai nevelésű játékosokról

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 08:38:24
Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Fájlok száma: 28
Utolsó feltöltés:
2019-08-08 10:33:58
Működéshez szükséges szabályzatok
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Feltöltés / Megtekintés

Működéshez szükséges szabályzatok

Fájlok száma: 11
Utolsó feltöltés:
2019-07-25 16:30:23

Kelt: Budapest, 2019. 08. 09.
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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

6

10

67%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

4

4

0%

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

1

10

900%

U14

fő

4

10

150%

ifjúsági

fő

45

40

-11%

Egyéb indikátorok

-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

8 118 169 Ft

83 692 Ft

167 385 Ft

8 369 246 Ft

8 369 246 Ft

16 654 800 Ft

16 738 492 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

6 963 530 Ft

71 789 Ft

143 578 Ft

7 178 897 Ft

3 076 670 Ft

10 183 778 Ft

10 255 567 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

6 963 530 Ft

71 789 Ft

143 578 Ft

7 178 897 Ft

3 076 670 Ft

10 183 778 Ft

10 255 567 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

44 371 710 Ft

457 440 Ft

914 881 Ft

45 744 031 Ft

5 082 670 Ft

50 369 261 Ft

50 826 701 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

59 453 409 Ft

612 922 Ft

1 225 844 Ft

61 292 174 Ft

16 528 586 Ft

77 207 839 Ft

77 820 761 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2019-08-09 11:30

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (84 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
0_AFA_afa-nyilatkozat_1556540639.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2019-04-29 14:23:59)
63c570302b7b1df2a2ebddb8dc6eb7dbdeb9861a4f18eb01d502e6dbeb71d42f
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)
markovits-laszlo-alairasicimpeldan_1556279704.pdf (Szerkesztés alatt, 433 Kb, 2019-04-26 13:55:04)
821aa8f401400aca01209fce2f5b8fac6aa4796def4f3d97d16a8825f8c61027
Amatőr/hivatásos nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
amator-hivatasos-nyilatkozat_1556540666.pdf (Szerkesztés alatt, 50 Kb, 2019-04-29 14:24:26)
2218b0e7c15349c7cedfed8e16675904fb5717c59ae53d34279cd060851f317d
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat-de-minimis-tamogatasok-_1556540718.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2019-04-29 14:25:18)
cb129d6d159d768934d3dd51f389ddc6462913a2c8531555bcdc7d4a3970e33e
Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
egyesugyanazonvallalkozasnakmin_1564065058.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2019-07-25 16:30:58)
2d27a4d93d925c42d06e717beea3ffdfa28102a53b7ed9915eeb700d6cadc599
(1)egyesugyanazonvallalkozasnakmin_1564065058.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2019-07-25 16:30:58)
df9febb455facd19478bc8840acc249799215230b6209a3fcecebbcfbb7aa04a
nyilatkozat-egy-es-ugyanazon-vallal_1556540775.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2019-04-29 14:26:15)
41ab13427dd540b45a2bb19f2cc88218c0b84d82e4ebe9bf8ede59532c0f6c41
(1)nyilatkozat-egy-es-ugyanazon-vallal_1556540775.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2019-04-29 14:26:15)
768c8cebf45973b4c81fb1af6613a55f1b802162d1f37f1ef91985f740307f61
Egyéb dokumentumok
nyilatkozat-hercz-paula-kovacsne-ba_1564139546.pdf (Hiánypótlás, 96 Kb, 2019-07-26 13:12:26)
2d7bfcccd46384819f14b12736f1b99f25ca432e86c1a8c926d7f33dba591768
nyilatkozat-csapatorvos-nyilvantart_1564065115.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2019-07-25 16:31:55)
3bfb7e14e7d2f71206100ccb415018ec8cec64820ccffdfba5fc7b3454489e15
nyilatkozat-dr-szekeres-eszter-spor_1564065116.jpg (Hiánypótlás, 3 Mb, 2019-07-25 16:31:56)
af27cfde6e5d0680bb059920158197b7324cb829f4c0315c02d5c9c51981ff7f
nyilatkozat-akupresszuras-matrac-ar_1564065126.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2019-07-25 16:32:06)
4d6da274ac072184e16a162662cb674cbd43730f1e3edbbbb1da9806e9ef549c
arajanlat-diagnosztikai-meres-kezil_1564065159.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2019-07-25 16:32:39)
8c3f75d534f4d8b11a12a63b6973719589f3681bb1cc6a9b3b18395df37c1e91
indoklas-osszefoglalo-diagnosztika-_1564065159.pdf (Hiánypótlás, 234 Kb, 2019-07-25 16:32:39)
b92a3ac4b62d79a37105ee2a069fa53ba8525ab7b25e389cddcc783de8560b06
nyilatkozat-diagnosztika-arajanlath_1564065159.pdf (Hiánypótlás, 188 Kb, 2019-07-25 16:32:39)
7b98a4d725e2d91a39f2aa92704d34ddc18ad41403104912ec83c97e24f8aba0
ajanlas-sportorvos-altal-hitelesite_1564065159.pdf (Hiánypótlás, 442 Kb, 2019-07-25 16:32:39)
2858d7df09035402ba24efefde663487074b7e6a9e6559325e0f546a2e4d6116
arajanlat-diagnosztikai-meres-kezil_1564065160.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2019-07-25 16:32:40)
d8c8b3f83254c5e360e3bbb84c2dc5dc721f02515dbd62a55679a3a07e53fe11
sportorvosi-ajanlas-izotonias-sport_1564065212.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2019-07-25 16:33:32)
acca72219a7c10d8c47cb3ab9a2d2ac535d828be1193f41a8093148e20d3fbfd
arajanlat-isotonic-ital_1564065212.jpg (Hiánypótlás, 272 Kb, 2019-07-25 16:33:32)
071b5149d40b0b31521e4c2729aa7947049cca5dbad7b5632965c5e6137e3720
indoklas-izotonias-sportital_1564065212.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2019-07-25 16:33:32)
0f0d7d10eee48822f103e884cde235196b81430b116594729aad1f3f34972ccf
nyilatkozat_geberzsoltvsdmunkaid_1564065252.pdf (Hiánypótlás, 214 Kb, 2019-07-25 16:34:12)
fab1b6aa7dbdecc65407f05280a322c8bdcc0bd3899bb3f876549f6a66fd0931
nyilatkozat-geber-zsolt-munkaora-ra_1564125910.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2019-07-26 09:25:10)
947ebe6374866f2b0d98630b1b75cc4ada90ef2f15149c91b97bed9dea2bc9ac
nyilatkozat_egyedi_tetel_igenyre_1564734958.pdf (Hiánypótlás, 32 Kb, 2019-08-02 10:35:58)
97d62c5f37b88cfcdb213e49a1e038971f3bac43d4c6dd0ccd4d62a513c14b20
indoklas_egyedi_tetelekre_1564734981.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2019-08-02 10:36:21)
f11ba8d1a0c86bbc65dff0bf9721b8103be7a508158185861c4e973ddc7e7b9b
arajanlat-akupresszuras-matrac_1556545153.pdf (Szerkesztés alatt, 686 Kb, 2019-04-29 15:39:13)
696c9cc447788d2b140b6f19b5dbd102e0664e49761cd225ece77f34fc186a5b
arajanlat-balance-trainer_1556541996.pdf (Szerkesztés alatt, 399 Kb, 2019-04-29 14:46:36)
c60e4ba257bd13a02fc1b60cd7a4f342d8ddce4fdfc95de1c98aa6b8e1e4fc10
arajanlat-balance-trainer-tarto-all_1556541996.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2019-04-29 14:46:36)
5d8d98fb6aef5a8ff55d9c1d1d67e141bf5cfb0db21b0e5507ce3f3408078fea
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arajanlat-koordinacios-letra-4-m_1_1556541996.pdf (Szerkesztés alatt, 370 Kb, 2019-04-29 14:46:36)
f1370da8d1849a17f632495561decfca3a57c7787cffcd5db6fd3eae44fe7673
arajanlat-koordinacios-letra-4-m_2_1556541996.pdf (Szerkesztés alatt, 358 Kb, 2019-04-29 14:46:36)
b7355a6d66a2a42c1575284da478565c8ff9698c8a6a169d9d100db0bc0e30f2
arajanlat-koordinacios-letra-8-m_1556541997.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2019-04-29 14:46:37)
354225a5738693b56bdc396c5eaae73722a5867f60fc1dbf8ce18858fca446cf
arajanlat-koordinacios-letra-9-m_1556541997.pdf (Szerkesztés alatt, 388 Kb, 2019-04-29 14:46:37)
6b0bd8940fe14d7200cad4304009762c25dc8ec5b4a2b8288f7f02e01c840008
arajanlat-masszazslabda_1556541997.pdf (Szerkesztés alatt, 380 Kb, 2019-04-29 14:46:37)
0fc38732971b607ae12bb0d5333b54c9b99a390d854f12fc83bf3cc8cfbc6a73
arajanlat-miniband-szett_1556541997.pdf (Szerkesztés alatt, 409 Kb, 2019-04-29 14:46:37)
a53ed3220d378b4826f92dcc9b7ece3bfa845df32b314bdbe519f6931a6ee449
arajanlat-teniszlabda_1556541997.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2019-04-29 14:46:37)
e2078bc79963aa1a961c0a1f612c9af1b8badd6225ffa2e9ebcedbdaacf04809
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi-nyilatkozat_1556540683.pdf (Szerkesztés alatt, 215 Kb, 2019-04-29 14:24:43) f8f3183a41d6448557c9f06bc79bda66a7057781fb39339d0c66ed617af872b3
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
2019-07-04vasasscbirosagikivona_1562684179.pdf (Hiánypótlás, 451 Kb, 2019-07-09 16:56:19)
b6243b0731694325846c51bf6a584602679cad521a89c25d65f9e8c7fc4c6d17
2019-08-07vasasscbirosagikivona_1565184306.pdf (Hiánypótlás, 95 Kb, 2019-08-07 15:25:06)
7a484822359525672d4dd31502909595c4c213f446bdaa87795c4ca4150eee90
2019-07-04vasasscbirosagikivona_1562684179.pdf (Hiánypótlás, 451 Kb, 2019-07-09 16:56:19)
b6243b0731694325846c51bf6a584602679cad521a89c25d65f9e8c7fc4c6d17
2019-04-08vasasscbirosagikivona_1555315215.pdf (Szerkesztés alatt, 478 Kb, 2019-04-15 10:00:15)
3aa2c6d268eb564eeb66c78c8951a4ab0273f910127928c98cce53fe1a08da0f
Nyilatkozat hazai nevelésű játékosokról
nyilatkozat-hazai-nevelesu-jaatekos_1556606304.pdf (Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2019-04-30 08:38:24)
d78874a106ff4c507a0f912ab4edf62c3d1b2d3a428178010e2c925473bc1b6a
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1556604981.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2019-04-30 08:16:21)
d1ba80fb049ff911a624a70868177f2b143d0ffbd87783c35583084284ae3b5f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_003_07013_201_1564126852.pdf (Hiánypótlás, 134 Kb, 2019-07-26 09:40:52)
9a5435cb93f28b8e691c162503982e842950312d55c1783357b3bd435844cfbc
koztart_opten_kerelem_001_07013_201_1555315090.pdf (Szerkesztés alatt, 133 Kb, 2019-04-15 09:58:10)
71f615ab20bfc3da077fa73425323c60cb87067403c133404105cb08d718de8f
koztart_opten_kerelem_003_07013_201_1564126852.pdf (Hiánypótlás, 134 Kb, 2019-07-26 09:40:52)
9a5435cb93f28b8e691c162503982e842950312d55c1783357b3bd435844cfbc
Működéshez szükséges szabályzatok
nyilatkozat-szabalyzatokhoz_1564065023.pdf (Hiánypótlás, 47 Kb, 2019-07-25 16:30:23)
06647b6d0372d0f56ce748b5ab8e8a7e773c2d59c3a4243b9b92aa5ef517303c
vasas-sport-club-eszkozok-es-forras_1556607099.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 08:51:39)
8933c6daa54414f4de346c0fa7204f8c8e0026a9e8c1c5db191013b8d16a9bd2
(1)vasas-sport-club-eszkozok-es-forras_1556607099.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 08:51:39)
0318d83672ea27de2cc46fbbc9eefb7ce4165daed391a5ac2d30d999647ca16d
vasas-sport-club-penztarkezelesi-sz_1556607099.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 08:51:39)
bded3b6a68ca7b6ca4491e6e6972c9bc82aac5eb68c96f571c4635804ba2f459
vasas-sport-club-szamlarend_1556607101.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Mb, 2019-04-30 08:51:41)
f8787262eb35e8c243385cec611e5606cdd5ec6e99e53656a60a5467d34855ff
vasas-sport-club-szamviteli-politik_1556607102.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 08:51:42)
5ddbbfce3c9e90d462beebd524be294600702437db5384fc4b85a63ab7255cc8
(1)vasas-sport-club-szamviteli-politik_1556607102.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2019-04-30 08:51:42)
5362c1d6240b8ff49058f1f43b89d8f733b6a329d71f0e6f8d64d0be04805dba
nyilatkozat-vasas-sport-club-bizony_1556607102.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2019-04-30 08:51:42)
fea64b02f1358a52d0761567f66fdacfd64dcd0a557c30edb78fb489c823cd5a
nyilatkozat-vasas-sport-club-onkolt_1556607102.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2019-04-30 08:51:42)
f3fffac13c82f800eb8f035c251214fe11da415e5a273325e98d2a75b7079923
vasas-sport-club-adatkezelesi-szaba_1556607102.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 08:51:42)
b94a51bceaac330d6ec8bdbdb6a1eb23b950c322d9642e01c2d254cfa4c758ea
vasas-sport-club-adatvedelmi-tajeko_1556607103.pdf (Szerkesztés alatt, 428 Kb, 2019-04-30 08:51:43)
a44deb1f79eec04cf183be4b73bc65fcb0bde174131abfb41b2c87bc3cb58290
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat-2_1556540699.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2019-04-29 14:24:59) 684e53670d1e8eb3376ab68c8765ecc83b34feb247732969bee3585a3df088c7
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Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok
jelentkezesi-lap-dr-szekeres-eszter_1565253238.pdf (Hiánypótlás, 197 Kb, 2019-08-08 10:33:58)
8708183d324d54a54881a22f201abb541a30340282687d7d5947a0b40dce86f1
nyilatkozat-dr-szekeres-eszter-spor_1565253238.pdf (Hiánypótlás, 27 Kb, 2019-08-08 10:33:58)
2ac88349aaf9affbca251a229e528e7a55cf125692b36e55f84b54568e09eaab
beran_antal_vasas_sport_club_munkas_1564065485.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2019-07-25 16:38:05)
e14efadc9ccd18ebbce785c13f5f63c0ed71f5211c85f8cf2e35a759b493ab3d
beran-antal-oklevel-sportmasszor_1564065485.pdf (Hiánypótlás, 24 Kb, 2019-07-25 16:38:05)
1fa65e33a557c65a915e0c8ca749cd25075d02db66709a23fd37d171d8b4da10
dr-szekeres-eszter-diplomhun_1556541309.pdf (Szerkesztés alatt, 449 Kb, 2019-04-29 14:35:09)
649b16fc078657d3d17ec6ed491ab9d84ce6e5f9ddef97fda6ec71916e8700be
geber_zsolt_licensz_1556541309.jpg (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2019-04-29 14:35:09)
9e2800b9d5eda3c942f2f04ba469c15efd96ee0f49a14916a3bd0926af59a799
hercz-paula-vegzettseg_1556541310.pdf (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2019-04-29 14:35:10)
dfc4b35c0ed765e518a8506b5613c3f660fb00f7373a9ba760bbdf56768da500
penszky-gergely-licensz_1556541322.jpg (Szerkesztés alatt, 711 Kb, 2019-04-29 14:35:22)
9ae59ab1185ba33fcdff59798ecdb8aa3cadd757d5c9639cddbbe5e6c7a471e3
penszky-gergely-vegzettseg_1556541323.pdf (Szerkesztés alatt, 366 Kb, 2019-04-29 14:35:23)
3b5f9378f7a0e066cc81bf24f1d21f0d7dafb7b2be8f4a26762e5e1af6273699
peszekidorottya-vegzettseg_1556541323.pdf (Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2019-04-29 14:35:23)
2a5e46c74e377ccf191de9c96c3412113d969262870d638c02b085427b482884
toth-borbala-angyalka-vegzettseg_1556541323.pdf (Szerkesztés alatt, 389 Kb, 2019-04-29 14:35:23)
c535dcc66298b110cbda1e78383c2754f85f85d240ccc67ae156a4f7445f3bad
vargadenesdiploma_1556541324.jpg (Szerkesztés alatt, 987 Kb, 2019-04-29 14:35:24)
f3070f72b83f31620c9c1bfb69ecd0be12ea2b25c3c59428f733781b4a7b0a1d
varga-denes-okjgyogy-essportmassz_1556541324.jpg (Szerkesztés alatt, 1020 Kb, 2019-04-29 14:35:24)
3141a32f11f879dc3db83158c36544a73db7b4777612a38199068c50c199eb2b
venczkoferencvegzettseg_1556541325.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 14:35:25)
ff1615ec7b9d1c051f410d2d763e4a52b3275d345f6cd26937e6c354e92705fe
geber_zsolt_vasas_sc_munkaszerzodes_1556541389.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 14:36:29)
28262b4abb2cb0d00d9058d34518506f7ec28815c940fef908e95b59ced28547
hercz_paula_vasas_sport_club_munkas_1556541389.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 14:36:29)
b9f3a1fdf87b59f05177568e1cfbc0acc35fbd881d8e4288d2b5d80651a2887d
kovacsne-balogh-judit-vasas-sc-munk_1556541390.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2019-04-29 14:36:30)
bf403a340dd78ce41acd2816388aa5b3812724038c8f8df89aceb5a7c26d829e
kovacsne-balogh-judit-vsc_munkaszer_1556541390.pdf (Szerkesztés alatt, 238 Kb, 2019-04-29 14:36:30)
811f6116c611ff4e3d85a8d19a61a45c6812c336de6dc061c857712820ac9e3f
penszki_gergely_vasas_sport_club_mu_1556541390.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 14:36:30)
b2799fd9e96a1615f087b0cf14f6932af005607135b8d030c0a6fe059266343a
peszeki_dorottya_vasas_sport_club_m_1556541390.pdf (Szerkesztés alatt, 228 Kb, 2019-04-29 14:36:30)
7160b864a666c0ed3b022598f20474d72718d104a276bb2bdd83717e7a4e9797
peszeki_dorottya-vsc_munkaszerzodes_1556541392.pdf (Szerkesztés alatt, 8 Mb, 2019-04-29 14:36:32)
4b6d21e369e4c23b6f43110c3e6e8dd2a7e5eaf3eb59e47a5cf63be03c421c9a
toth_borbala_angyalka_vasas_sc_2018_1556541393.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2019-04-29 14:36:33)
3a8b69c27c5ea0852e8e216b85dd8ef219437a97a0bb2fbc938fa074c925db23
toth_borbala_angyalka_vasas_sc_munk_1556541394.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2019-04-29 14:36:34)
f55e7302f11ae4e0a5da98d8eb30d756284287e07db0495330929cfaeace06e5
venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1556541394.pdf (Szerkesztés alatt, 185 Kb, 2019-04-29 14:36:34)
b68fc4051e62640898d65038dd245ce37b4c3255f3bb2ec5b29ad25273b4e187
venczko-ferenc-vsc_munkaszerz-modos_1556541394.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-29 14:36:34)
292eb74fd03af0ffc8294e77f0a08ea43261249339c74a081f0efcd61ca46a27
dr-szekeres-eszter-vasas-sc-munkasz_1556605703.pdf (Szerkesztés alatt, 216 Kb, 2019-04-30 08:28:23)
a4ae0a4a7ba43da3f49e3d14cd960ad3a4761b1c0be834f2f4039c64d75505c3
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