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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

Ügyiratszám

be/SFPHP01-00069/2022/MJSZ

A kérelmező szervezet teljes neve

VASAS SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

VASAS SPORT CLUB

A sportszervezet jogállása:

Hivatásos

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19806574-2-41

Bankszámlaszám

10400968-00033467-00000007

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
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 1 361 32 94

Honlap

www.vasassc.hu

E-mail cím

g.szabopap@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 1 361 32 94
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Szabó-Pap Gergely

+36 20 943 96 86

g.szabopap@vasassc.hu

Harmatiné Menyhárt Vktória

+36 30 466 19 59

menyhart.viktoria@vjc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai - (Az itt feltüntetett létesítmények lesznek kiválaszthatók az UP Bérleti díj
táblázatban)
Létesítmény
neve
Vasas
Jégcentrum

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt

Átlagos heti használat
(óra)

VASAS Jégcentrum Kft

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1911-03-16

Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:

2011-06-30

változó

Használat célja

Felk. és
versenyeztetés

Sportszervezeti TAO
támogatás
Igen

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja (hónap, nap):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, vagy a látvány-csapatsport területén működő oktatási
intézménnyel, beleértve a fiókcsapatot és a kapcsolt vállalkozást is
Hivatalos név

2022-04-25 11:30

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Kapcsolt vállalkozás adatai
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2020

2021

2022

Önkormányzati támogatás

25 MFt

12 MFt

20 MFt

Állami támogatás

1 600 MFt

1 600 MFt

2 200 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

550 MFt

650 MFt

500 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

580 MFt

500 MFt

500 MFt

Egyéb támogatás

500 MFt

50 MFt

250 MFt

Összesen

3 255 MFt

2 812 MFt

3 470 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2020

2021

2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

1 250 MFt

1 250 MFt

1 300 MFt

Működési költségek (rezsi)

350 MFt

500 MFt

1 800 MFt

Anyagköltség

350 MFt

200 MFt

200 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

1 000 MFt

1 250 MFt

1 100 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

200 MFt

100 MFt

50 MFt

Összesen

3 150 MFt

3 300 MFt

4 450 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2020

2021

2022

Utánpótlásra fordított összeg

1 100 MFt

1 100 MFt

1 150 MFt

Működési költségek (rezsi)

350 MFt

500 MFt

1 800 MFt

2022-04-25 11:30
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 966 292 Ft

39 326 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

240 899 976 Ft

4 818 000 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
Összesen

2022-04-25 11:30

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)
242 866 268 Ft

4 857 326 Ft
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Egyesületünkben jelenleg közel 300 gyerek sportol, közülük 266-an rendelkeznek érvényes versenyengedéllyel és vesznek részt rendszeresen a különböző korosztályos
bajnokságokban. Az elmúlt évekhez hasonlóan U8-tól U21-ig minden korosztályban indítunk csapatot, a nagy gyerekszámnak köszönhetően ismét lesznek olyan korosztályok,
ahol többet is. A játékosok megfelelő felkészítéséhez edzőtáborokat szervezünk a Vasas Jégcentrumban, a táborok ideje alatt edzőmérkőzéseket is szervezünk csapatainknak.
Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az edzéseknek, edzőtáboroknak, tornáknak és a hazai mérkőzéseknek az ország egyik legkorszerűbb jégcsarnoka, a Vasas
Jégcentrum ad otthont, ahol a gyerekek számára 11 hónapon keresztül két pálya is rendelkezésre áll technikájuk, valamint képességeik fejlesztésére. A két pályára
mindenképpen szükségünk is van, hiszen az alsó korosztályokban a nagy létszámok miatt már több csoportra osztva kell megtartanunk az edzéseket. Az elmúlt években
lehetőségünk nyílt a csarnokban komolyabb felújításokat is eszközölni. Ennek során a két pálya önálló hűtési rendszert kapott, lecseréltük a pályát körülvevő plexit, a védőhálót,
a világítást, az edzőpályán pedig korszerű párátlanító rendszert építettünk ki. Beszereztünk egy új rolbát, új hangrendszer és új kijelzők kerültek a center pályára, valamint egy új,
modern video rendszer is beüzemelésre került. A megfelelő edzésmunka biztosítása érdekében az egyes korosztályok részére a Jégcentrum területén rendelkezésünkre áll egy
minden igényt kielégítő metodikai központ, több állásos lőpad és nyújtó szőnyeg is. A Vasasban az elmúlt években kialakult edzői stáb az egyik legerősebb az országban.
Fontosnak tartjuk az utánpótlásunkból kikerült fiatal magyar edzők foglalkoztatását, az ő munkájukat tapasztalt szakemberek segítik. Az optimális felkészülés elősegítése
érdekében a felső korosztályok mellé erőnléti edzőket, felszerelés menedzsert és masszőrt, valamint az összes többi korosztályhoz kapusedzőket is alkalmazunk. A 2022-2023as évadban több korosztályban is két csapatot tervezünk indítani, az ehhez szükséges edzői létszámmal rendelkezünk.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Nem pályázunk ingatlan beruházásra.

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 az MJSZ stratégiájához minden lehetséges módon alkalmazkodik, amihez az anyaegyesület maximálisan biztosítja a célok megvalósítása érdekében stabil
finanszírozási és menedzsment hátteret. Mindig igyekszünk biztosítani a folyamatos fejlődés lehetőségét játékosaink számára, amihez az osztrák bázisú bajnokságok kiváló
lehetőséget nyújtanak. Sajnos az utolsó két évben csak az U18-as korosztálynak indult el a bajnokság, de terveink szerint a jövőben is részt fogunk venni csapatainkkal a
ligában. Legfontosabb célunk, hogy az U18-as és U21-es csapatainkból minél több játékost be tudjunk építeni az ERSTE Ligában szereplő felnőtt csapatokba. Ezért folytatni
szeretnénk a szakmai együttműködést a Fehérvári Titánok csapatával, ahol az elmúlt idény során több játékosunk is játéklehetőséget kapott. Szeretnénk részt venni hazai és
külföldi nemzetközi tornákon, hogy játékosaink megismerkedjenek a különböző jégkorong kultúrákból érkező csapatokkal, és felmérjék, hol tartanak hozzájuk képest.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Fontosnak tartjuk, hogy a Vasas SC, mint az ország egyik legnagyobb múlttal rendelkező klubja, teljes vállszélességgel áll a jégkorong mögött is. Az utánpótláskorú gyermekek
sportolásra való ösztönzésével egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód minél szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. A TAO felhasználás rendszere páratlan
lehetőséggel ruházta fel a Magyar Jégkorongot, melynek szeretnénk méltósággal megfelelni. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda
munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve egyúttal az állami adóbevételek is látványosan
emelkednek, hiszen jelentős adó- és járulékbefizetés keletkezik. A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen olyan, elkötelezett, lelkes, megfelelően díjazott, szakmailag
kiváló edzők alkalmazása, akik csak a jégkorongra, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában koncentrálni.

2022-04-25 11:30
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Személyi jellegű ráfordítások
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Munkakör

Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

0

0

Havi
bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)
0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra
jutó ráfordítás összesen
(Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Szakember további adatai
Sportszakember neve
Új pozíció

Megbízás típusa

Adóazonosító
Születési dátum

Indoklás

2022/23 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 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/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Egyéb

Mozgáselemző eszköz STEVA

db

3

430 000 Ft

1 290 000 Ft

Egyéb

Formázó tüske

db

20

40 000 Ft

800 000 Ft

Egyéb

Köszörűkő élezőgéphez

db

20

18 000 Ft

360 000 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Laptop / Notebook

db

1

300 000 Ft

300 000 Ft

2 750 000 Ft

2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

Mozgáselemző eszköz STEVA

Mérkőzések elemzéséhez szükséges program.

Formázó tüske

Köszörűgép használatához szükséges.

Köszörűkő élezőgéphez

Köszörűgép használatához szükséges.

2022/23 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás
1 907 303 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
19 663 Ft

Közreműködői díj
39 326 Ft

Teljes támogatás (Ft)
1 966 292 Ft

Önrész (Ft)
842 697 Ft

Elszámolandó összeg
2 789 326 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
2 808 989 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
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.

Ép.
eng.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcím

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

2022-04-25 11:30
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.
2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munkaóra
0

Kif.
hó

0

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

0 Ft

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 Ft

2022/23 évad - 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

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások

0 Ft

Anyagköltség

0 Ft

Szerződéses szolgáltatások

0 Ft

Távközlés és energia

0 Ft

Karbantartási költségek

0 Ft

Bérleti díjak

0 Ft

Adminisztrációs költségek

0 Ft

Összesen

0 Ft

Alulírott Markovits László, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját
tulajdonában vagy a saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi
költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Beruházás/felújítás megnevezése

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
A kritériumrendszer alapján kalkulált teljes támogatás összege: 171 122 265 Ft

U18 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
U21 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
U25 korosztályban a mérkőzésszám nagyobb-e mint 50:
Akadémiai rendszeren kívüli klubból akadémiára feladott játékos képzési ideje:

Nem
Nem
Nem
60

Részvételi arány a sportszakmai képzéseken
Képzések száma a szezon során:
- ebből hány képzésen vett részt a klub:

38
29

Részvételi arány a technikai képzéseken
Képzések száma a szezon során:
- ebből hány képzésen vett részt a klub:

2
2

Egyesület - 2021/22 - bajnokságban az adott korosztályba nevezett és részt vett játékosok
Korosztály

Nevezett és részt vett játékosok

U8 (Szupermini)

39

U10 (Mini)

44

U12 3x3 (kispályás)

0

U12

49

U14 3x3 (kispályás)

0

U14

41

U16 3x3 (kispályás)

0

U16 férfi

29

U18 3x3 (kispályás)

0

U18 férfi

24

U21 férfi

30

Női játékos U20-U25

2

Összesen

1478

Tehetséggondozó program

1217

Klubban regisztrált női játékosok száma (U16-U25)

5

Kettős verseng. női játékosok

0

2022-04-25 11:30
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Csapatnevezések magyar bajnokság
Korosztály megnevezése

A

B

C

Összesen

U8 (Szupermini)

1

1

1

3

U10 (Mini)

1

1

1

3

U12 3x3 (kispályás)

0

U12

1

U14 3x3 (kispálya)

0

U14

1

U16 3x3 (kispályás)

0

U16

1

U18 3*3 (kispályás)

0

U18

1

0

0

1

U21

1

0

0

1

Női U25

0

0

0

0

OBIV/A (felnőtt amatőr)

0

0
2

0

3
0

1

0

2
0

0

0

1
0

0

OBIV/B (felnőtt amatőr)

0

OBIV/C (felnőtt amatőr)

0
0

0

OB III. (felnőtt amatőr)

0

0

OB II. (felnőtt amatőr)

0

0

Felnőtt

0

0

Összesen

7

Nemzetközi támogatásban
részesülő csapatok száma

Büntetések (végleges fegyelmi és
végleges kiállítás)

U21

0

U18

1

U25 Női

0

0

U16

1

U21

0

3

U14

0

U18

0

3

U12

0

U16

0

3

DEBL

0

U14

0

0

Női 25

0

U12

0

1

U10

0

0

U8

0

0

2022-04-25 11:30

Korosztály

Edzők

5

2

14

Újonnan toborzott játékosok száma

Edzők száma és minősége

Korosztály

Toborzott
játékosok
száma

Kispály/nagypálya

Edzők
száma

"A"
licenszes
edző

Erőnléti
edző

U8

3

Nagypálya

21

3

2

U10

0

Nagypálya

Összesen

3

Játékosok
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U8

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U10

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U12

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U14

db

1

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U16

db

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U18

db

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

U21

db

1

2 500 000 Ft

2 500 000 Ft

7

15 500 000 Ft

15 500 000 Ft

2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása
Megnevezés

Indoklás

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Táplálékkiegészítő, vitamin

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

Általános gyógyászati
segédeszköz

db

5

5 000 Ft

25 000 Ft

10

10 000 Ft

50 000 Ft

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés

Kategória

Mennyiségi egység

Mennyiség

Bérleti díj

Időszakok száma

Bérleti díj összesen

Vasas Jégcentrum

I. osztályú

óra

1797

65 000 Ft

1

116 805 000 Ft

Vasas Jégcentrum

I. osztályú

óra

720

8 970 Ft

1

6 458 400 Ft

2022/23 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan megnevezése

Indoklás

Vasas Jégcentrum

I.osztályú jégpálya.

Vasas Jégcentrum

I.osztályú jégpálya.

Szakemberek kigyűjtése

2022-04-25 11:30
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2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Adózás
módja

Licensz

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Gebora Zita

Vezetőedző

EKHO

B

160

12

397 000 Ft

51 610 Ft

5 383 320 Ft

Jókai-Szilágyi Gábor

Edző

EKHO

C

160

12

538 000 Ft

69 940 Ft

7 295 280 Ft

Haszonits-Kálmán Zita

Edző

EKHO

B

160

12

279 000 Ft

36 270 Ft

3 783 240 Ft

Keszthelyi Zoltán

Vezetőedző

EKHO

B

160

12

300 000 Ft

39 000 Ft

4 068 000 Ft

Hajek Norman

Edző

EKHO

B

160

12

256 000 Ft

33 280 Ft

3 471 360 Ft

Márkus Balázs

Vezetőedző

EKHO

B

160

12

397 000 Ft

51 610 Ft

5 383 320 Ft

Szabó Zsolt

Edző

EKHO

B

160

12

213 000 Ft

27 690 Ft

2 888 280 Ft

Sommer Tamás

Edző

EKHO

A

160

12

456 000 Ft

59 280 Ft

6 183 360 Ft

Kukucska Balázs

Vezetőedző

EKHO

B

160

12

515 000 Ft

66 950 Ft

6 983 400 Ft

Pápa Barnabás

Edző

EKHO

B

160

12

213 000 Ft

27 690 Ft

2 888 280 Ft

Hoffmann Attila

Vezetőedző

EKHO

B

160

12

514 000 Ft

66 820 Ft

6 969 840 Ft

Haluska Gábor

Edző

EKHO

B

160

12

350 000 Ft

45 500 Ft

4 746 000 Ft

Nagy László

Vezetőedző

EKHO

A

160

12

573 000 Ft

74 490 Ft

7 769 880 Ft

Surányi Zsolt

Edző

EKHO

B

160

12

213 000 Ft

27 690 Ft

2 888 280 Ft

Jánosi Csaba

Vezetőedző

EKHO

A

160

12

588 000 Ft

76 440 Ft

7 973 280 Ft

Székely-Mádai Gergő

Edző

EKHO

B

160

12

272 000 Ft

35 360 Ft

3 688 320 Ft

Perczel Gábor

Kapusedző

EKHO

B

160

12

397 000 Ft

51 610 Ft

5 383 320 Ft

Garbacz Máté

Kapusedző

EKHO

B

160

12

302 000 Ft

39 260 Ft

4 095 120 Ft

Vígh Zsolt

Erőnléti edző

EKHO

Nem releváns

160

12

118 000 Ft

15 340 Ft

1 600 080 Ft

Tornyi Gábor

Felszerelés
menedzser

EKHO

Nem releváns

160

12

338 000 Ft

43 940 Ft

4 583 280 Ft

Székely-Mádai László

Szakmai igazgató

EKHO

B

160

12

700 000 Ft

91 000 Ft

9 492 000 Ft

3360

252

7 929 000 Ft

1 030 770 Ft

107 517 240
Ft

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek – egyedi megnevezésű tételek indoklása
Sportszakember neve /
munkaköre

Gebora Zita
Vezetőedző

Szerződés típusa
Adóazonosító
Születési dátum

Foglalkoztatott
korosztályok

Napok száma

U8

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8371233000
1968-08-22

U8, U10

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8399753971
1976-06-13

U8

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8402225586
1977-02-15

U10

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

Új pozíció: Nem

Haszonits-Kálmán Zita
Edző
Új pozíció: Nem

Keszthelyi Zoltán
Vezetőedző
Új pozíció: Nem

2022-04-25 11:30

Egyéb

munkaszerződés
8423241157
1982-11-18

Új pozíció: Nem

Jókai-Szilágyi Gábor
Edző

Indoklás
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Sportszakember neve /
munkaköre

Hajek Norman
Edző

Szerződés típusa
Adóazonosító
Születési dátum

Foglalkoztatott
korosztályok

Napok száma

Indoklás

munkaszerződés
8455963026
1991-11-03

U10

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8476211228
1997-05-20

U12

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8485942612
2000-01-18

U12

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8458280493
1992-06-22

U12, U14

0

munkaszerződés
8462961505
1993-10-03

U14

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8486881331
2000-04-21

U14

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8407271977
1978-07-05

U16

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8404105278
1977-08-22

U16

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8413710340
1980-04-09

U18

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8480223286
1998-06-25

U18

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8417062947
1981-03-10

U21

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Igen

munkaszerződés
8479080639
1998-03-03

U21

0

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

munkaszerződés
8473491661
1996-08-21

U8, U10, U12, U14, U16,
U18, U21

0

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem releváns

munkaszerződés
8481472743
1998-10-28

U8, U10, U12, U14, U16,
U18, U21

0

Új pozíció: Nem

Márkus Balázs
Vezetőedző
Új pozíció: Nem

Szabó Zsolt
Edző
Új pozíció: Nem

Sommer Tamás
Edző
Új pozíció: Igen

Kukucska Balázs
Vezetőedző

A nagy játékos
létszám,és a csapatok
száma tette indokoltá az
új edzői pozíciót.

Új pozíció: Nem

Pápa Barnabás
Edző
Új pozíció: Nem

Hoffmann Attila
Vezetőedző
Új pozíció: Nem

Haluska Gábor
Edző
Új pozíció: Nem

Nagy László
Vezetőedző
Új pozíció: Nem

Surányi Zsolt
Edző
Új pozíció: Nem

Jánosi Csaba
Vezetőedző
Új pozíció: Nem

Székely-Mádai Gergő
Edző
Új pozíció: Nem

Perczel Gábor
Kapusedző
Új pozíció: Nem

Garbacz Máté
Kapusedző
Új pozíció: Igen

2022-04-25 11:30

Egyéb

Megemeltük a
kapusedzések
számát,ezért szükség
volt még egy
kapusedzőre.

Séra Miklós díj: Nem
Hall Of Fame tag: Nem
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem releváns
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Sportszakember neve /
munkaköre

Vígh Zsolt
Erőnléti edző

Szerződés típusa
Adóazonosító
Születési dátum

Foglalkoztatott
korosztályok

Napok száma

Indoklás

munkaszerződés
8382391397
1971-09-12

U16, U18, U21

0

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem releváns

munkaszerződés
8363952001
1966-08-25

U8, U10, U12, U14, U16,
U18, U21

0

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem releváns

munkaszerződés
8426311504
1983-09-21

U8, U10, U12, U14, U16,
U18, U21

0

Séra Miklós díj: Nem
releváns
Hall Of Fame tag: Nem
releváns
"A" csoportos VB-re
utazó válogatott játékos:
Nem releváns

Új pozíció: Nem

Tornyi Gábor
Felszerelés menedzser
Új pozíció: Nem

Székely-Mádai László
Szakmai igazgató

Egyéb

Új pozíció: Nem

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

15 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

50 000 Ft

Személyszállítási költségek

8 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

340 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

123 263 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

5 269 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

107 517 240 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

260 439 640 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen támogatás
233 672 976 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
2 409 000 Ft

Közreműködői díj
4 818 000 Ft

Teljes támogatás (Ft)
240 899 976 Ft

Önrész (Ft)
26 766 664 Ft

Elszámolandó összeg
265 257 640 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
267 666 640 Ft
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Képzés
2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft

17 / 34

be/SFPHP01-00069/2022/MJSZ

Versenyeztetés
22/23-as évad esetében a sportszervezetek versenyezetetés jogcímre nem pályázhatnak, mert azt a szövetség fogja megpályázni a saját sportfejlesztési programjában

A 2022/23-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi, nevezési
díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Versenyengedélyek,
játékengedélyek díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre kerülő
díjak

Összesen

Kitöltése akkor kötelező, ha az amatőr sportszervezet bajnokságban való részvétel díját, valamint verseny, mérkőzés nevezési díját kívánja tervezni felnőtt
korosztályú versenyzők számára, illetve utánpótlás korú versenyzők számára, amennyiben azt az Utánpótlás jogcím/nevezési díjak aljogcímen még nem tervezte be.

2022/23 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás
0 Ft

2022-04-25 11:30

Ell. szerv. fiz. díj
0 Ft

Közreműködői díj
0 Ft

Teljes támogatás (Ft)
0 Ft

Önrész (Ft)
0 Ft

Elszámolandó összeg
0 Ft

Teljes ráfordítás (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
üzemeltetés
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Sportcélú ingatlan
Képzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

39 326 Ft

39 326 Ft

19 663 Ft

58 989 Ft

Utánpótlás-nevelés

4 818 000 Ft

4 818 000 Ft

2 409 000 Ft

7 227 000 Ft

Összesen

4 857 326 Ft

7 285 989 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével,a támogatott program megvalósításával,a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi,valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

Utánpótlásnevelés

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével,a támogatott program megvalósításával,a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,jelentéstételi,valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.

2022-04-25 11:30
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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 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: Budapest, 2022. 04. 25.
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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 jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. 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;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó
szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszertörlési 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszaﬁzetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint
támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a
támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág
versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az
országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett,
vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett
sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást
– kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel
együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr
versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolaiegyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző
szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak
költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik
személynek ellenőrzés céljából átadja, 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 jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és 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
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlannyilvántartásba 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 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem,
ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. Amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy a beruházás üzembe
helyezését követő legalább 15 évben a 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
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.
16. 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;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett
bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által
előírt határidő végéig.
18. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. §
(1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban
működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú ingatlant a
tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell
használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket
nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és elszámolási
útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. § (3)
bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját
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használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra
központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
19. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
soránkötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
20. 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;

Jelen sportfejlesztési program elfogadására irányuló kérelem aláírásával egyidejűleg vállalom a kérelem részét képező nyilatkozatban meghatározott kötelezettségek
teljesítését, és tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban tett vállalások elmaradása esetén a következmények a Kérelmezőt terhelik.
Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.
..........................................................
aláírás
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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 sportolót 1 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☐ nincs 2
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs 4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☐ nincs 3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

☐ nincs 5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. 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. és 4. 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 hasznosításáról 6
☑ 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
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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 történő utánpótlás-, amatőr
(szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ 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.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
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.
☐ az alábbi 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 10 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.11]
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, 2022. 04. 25.

..........................................................
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 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, ﬁgyelemmel a Tao. tv. 30/I. §-ban

foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 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.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10Lásd a 3. pont szerint!
11Lásd 8. lábjegyzet!

2022-04-25 11:30

25 / 34

be/SFPHP01-00069/2022/MJSZ

ÁFA Nyilatkozat
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/2023-as 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.
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/2023-as 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.

Jogcím

Bruttó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Üzemeltetés támogatása

X

Közreműködői költségek támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Jégkorong Szövetséget
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 Jégkorong Szövetség az 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 Jégkorong Szövetség az általános
forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.
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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 és nem haladják meg De minimis Rendelet szerinti 200 000 euro összértéket.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2021. július 1. - 2022. 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.

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

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Adóév

A támogatás
igénybevételének
dátuma

Támogatás típusa

Támogató
megnevezése

Támogatás
összege
(Ft)

Támogatás
összege
(Euro)

Igénybe vehető ,,de
minimis” maradványérték
(Ft)

Igénybe vevő

2019

2019-07-05

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások összesen

TAO 50%

17 640 470
Ft

49260

53 981 530 Ft

Kérelmező maga

2019

2019-07-05

Egyéb REKLÁMADÓ

REKLÁMADÓ

3 000 000 Ft

8377

50 981 530 Ft

Kérelmező egy és
ugyanazon
vállalkozása

2020

2020-04-08

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások összesen

TAO 50%

18 372 944
Ft

51305

32 608 586 Ft

Kérelmező maga

2021

2021-04-16

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások összesen

TAO 50%

23 022 609
Ft

64289

9 585 977 Ft

Kérelmező maga

Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.
..........................................................
aláírás
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Nyilatkozat mérlegképes könyvelő alkalmazásáról
Nyilatkozom az alábbiak elfogadásáról:
1. A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező Egyesületek felé elvárás az ellenőrző szerv felé történő elszámoláskor, a minimum 5 éves gyakorlattal
rendelkező mérlegképes könyvelő alkalmazása.
2. A látvány-csapatsport szerinti támogatásban részesülni kívánó szervezet köteles legalább 1 fő mérlegképes könyvelői végzettséggel, illetőleg képesítéssel
rendelkező személyt (továbbiakban: 'Pénzügyi Szakember') akár munkaviszonyban, akár megbízási jogviszonyban foglalkoztatni, a támogatás igénybevétele,
teljesítése, illetőleg elszámolása során.

A nyilatkozatban foglaltakat tudomásul veszem, és elfogadom.
Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.
..........................................................
aláírás
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartó hatóság igazolása a szervezet adatairól

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-23 08:30:42
Feltöltés / Megtekintés

Aláírási címpéldány

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 20:49:36
Feltöltés / Megtekintés

Aláírási jogosultságot igazoló meghatalmazás, amennyiben szükséges

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-25 13:11:16
Feltöltés / Megtekintés

30 napnál nem régebbi NAV igazolás

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-19 16:50:58
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 11:54:41
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 11:56:25
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 15:25:16
Feltöltés / Megtekintés

Versenyiroda igazolása az edzői létszámokról

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 20:58:55
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat és kérelem, a további játékos létszám figyelembe vételére - dátum megjelölése szükséges

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-22 20:59:40
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2022-04-13 09:33:44
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 11:57:57
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2022-02-24 11:59:44
Feltöltés / Megtekintés

De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Nyilatkozat egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:
2022-04-25 09:52:16
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Kelt: Budapest, 2022. 04. 25.

2022-04-25 11:30

30 / 34

be/SFPHP01-00069/2022/MJSZ

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Output indikátorok
Szakemberek átlagfizetése

Ft

426655

426655

Teljes szakember állomány

fő

23

24

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

19

19

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma

fő

0

1

Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma

fő

5

5

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

Felújítással érintett szabadidő sportolók száma

fő

0

0

Nézőszám

fő

0

0

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U8

fő

39

45

U10

fő

44

50

U12

fő

49

50

U12 3x3

fő

0

0

U14

fő

41

44

U14 3x3

fő

0

0

U16

fő

25

26

U16 3x3

fő

0

0

U18

fő

27

27

U18 3x3

fő

0

0

U21

fő

29

29

U25

fő

0

0

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték (jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak vége)

Hatás indikátorok
Helyezés
U8

helyezés

0

0

U10

helyezés

0

0

U12

helyezés

0

0

U12 3x3

helyezés

0

0

U14

helyezés

4

1

U14 3x3

helyezés

0

0

U16

helyezés

5

3

U16 3x3

helyezés

0

0

U18

helyezés

4

4

U18

helyezés

0

0

U21

helyezés

4

2

U25

helyezés

0

0

Egyéb indikátorok
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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

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

1 907 303 Ft

19 663 Ft

39 326 Ft

1 966 292 Ft

842 697 Ft

2 789 326 Ft

2 808 989 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 907 303 Ft

19 663 Ft

39 326 Ft

1 966 292 Ft

842 697 Ft

2 789 326 Ft

2 808 989 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

233 672 976 Ft

2 409 000 Ft

4 818 000 Ft

240 899 976 Ft

26 766 664 Ft

265 257 640 Ft

267 666 640 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

235 580 279 Ft

2 428 663 Ft

4 857 326 Ft

242 866 268 Ft

27 609 361 Ft

268 046 966 Ft

270 475 629 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
15 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
30 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (22 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat-alairt_1645700081.pdf (Szerkesztés alatt, 759 Kb, 2022-02-24 11:54:41) c04b6fc8df38c61107cb71c3a7878933ea19b7210343181b2c7399dc794aaacb
Aláírási jogosultságot igazoló meghatalmazás, amennyiben szükséges
meghatalmazas-szabo-papgergely-alairt_1645791076.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2022-02-25 13:11:16)
c6c23cccb20689bf60c9c61aab8c78534479946c558e225c63c6dbef5aa5ff06
Aláírási címpéldány
vasasscmarkovitslaszloelnokalairasicimpeldany20210521_1645559376.pdf (Szerkesztés alatt, 439 Kb, 2022-02-22 20:49:36)
47eae47bb597f41583db894c9b603aaba0bd95f8d08fab3609f5fcd7752f95f7
De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozatdeminimis-alairt_1645700234.pdf (Szerkesztés alatt, 980 Kb, 2022-02-24 11:57:14) e9ccd59431b61ac93f54e206fddd3aa4f689989dbbc3a73806b4a182a5841b19
nyilatkozatdeminimis2.-alairt_1649835224.pdf (Hiánypótlás, 935 Kb, 2022-04-13 09:33:44) 024418bb56c6a1d7255b7e640cbc84f26e650eb5e9d9cc1de7faa66d6b1b4f0e
Versenyiroda igazolása az edzői létszámokról
edzoiigazolasvasas_1645559935.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2022-02-22 20:58:55) afb9ee1adb95bd5d950a518dbd80b0019c47a7a33f3f8ab411e5e8ed6f8d28ba
Egyéb dokumentumok
nyilatkozatok-oktatasiintezmenyek-korcsolyaoktatas_1650873136.pdf (Hiánypótlás, 9 Mb, 2022-04-25 09:52:16)
2be964e431aa59e088cde8b69f8907bd6b5a4c488470bbddbd5ba124b3c1c61e
egyesugyanazonvallalkozasnakminosulonyilatkozat2020-2021_1645625847.pdf (Szerkesztés alatt, 770 Kb, 2022-02-23 15:17:27)
f06971a34f8e9ddd9885fe7e416140ee72b1050a686cbf20842ec3ad7c418c2a
egyesugyanazonvallalkozasnakminosulonyilatkozat2021-2022_1645626018.pdf (Szerkesztés alatt, 613 Kb, 2022-02-23 15:20:18)
28b3b73812f35dcd10b6184fbb215046cb431230815f7351e9fe93d003bc0b3a
egyesugyanazonvallalkozasnakminosulonyilatkozat2022-2023_1645626048.pdf (Szerkesztés alatt, 615 Kb, 2022-02-23 15:20:48)
55a405838af0a90730e72cdd5b3e318a703bb3497f94fa634c6650247658d556
2022-02-11vasasscbirosagikivonat_1645560303.pdf (Szerkesztés alatt, 882 Kb, 2022-02-22 21:05:03)
26cb4ea7c6cd70c97741b9e58a34a2993dc039315de0f0e211666755e6b35292
vasassckoltsegekreszletezese2022-2023evitaopalyazathozvegleges_1646037714.xlsx (Szerkesztés alatt, 30 Kb, 2022-02-28 09:41:54)
3355adc586e2844ec96f44bc17f439709516dacffa462f3df45a5df6dbef68fc
laptopajanlat1_1646038744.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2022-02-28 09:59:04) 88a70652dfa08593138da2e6f375fb8f652194461662f943beb8f40aeb6dd915
laptopajanlat2_1646038754.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2022-02-28 09:59:14) 11d1b9c1c869f4471f844704ff17bdd2a5eb807f5e288fb0ee24ca4d685eb413
laptopajanlat3._1646038763.pdf (Szerkesztés alatt, 876 Kb, 2022-02-28 09:59:23) e11591076ebb1ac164c82a49163851dd1b358a5be4a5932fba7be5c63d70e208
Nyilatkozat egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozategyesugyanazonvallakozasnak-alairt_1645700384.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 11:59:44)
fc66acd898e1898a1f1b4a725338d8596a120c2f6960931a378e25c834fdb35b
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat-alairt_1645700185.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-24 11:56:25) 91c0b7b4525c5749f383f4aad38e39a8b0d1af3039e46334c3b7faae3e2c6cc2
30 napnál nem régebbi cégkivonat, nyilvántartó hatóság igazolása a szervezet adatairól
2022-02-11vasasscbirosagikivonat_1645601442.pdf (Szerkesztés alatt, 882 Kb, 2022-02-23 08:30:42)
26cb4ea7c6cd70c97741b9e58a34a2993dc039315de0f0e211666755e6b35292
(30 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasidij_1645712716.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2022-02-24 15:25:16) 64b7b02f2cdcd9013819a5ff347b5cdf1d480e1eee7423c615ccdc5b865cf634
30 napnál nem régebbi NAV igazolás
koztart_opten_kerelem_001_00069_20220219_1645285858.pdf (Szerkesztés alatt, 58 Kb, 2022-02-19 16:50:58)
591e3b08a658de3b1d21ea81d65c5f02a292fe4e3fdaad44a3f8e85c0a6976f6
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat2-markovitslaszlo-alairt_1645700277.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-24 11:57:57)
31240e7f1648f5ec93a8e985da26c056c4b84b3de1cf239b2aacebac95fafe01
Nyilatkozat és kérelem, a további játékos létszám figyelembe vételére - dátum megjelölése szükséges
nyilatkozatjatekosokletszamarolalairt_1645559980.pdf (Szerkesztés alatt, 328 Kb, 2022-02-22 20:59:40)
75e2efb4549ddf810a7f7ab0fd5f86d08c23f8da2fde672e80e54679ba8632e8
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