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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Vasas Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve

Vasas SC

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Bajnoki osztály:

NBI Női

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 tagdíjak, szponzori források, illetve egyes tárgyi eszközök esetében, olyan állami támogatások, amelyek nem vezetnek a legmagasabb támogatási intenzitás
túllépéséhez
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

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 30 968 12 00
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szabó-Pap Gergely

E-mail cím

+36 20 943 96 86

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

0

Felk. és versenyeztetés

Fáy utcai kézilabda edzőcsarnok

Magyar Állam

Vasas Sport Club

20

Felk. és versenyeztetés

ELMŰ Sporttelep

ELMŰ

ELMŰ

2

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):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2015

2016

2017

Önkormányzati támogatás

41 MFt

59 MFt

60 MFt

Állami támogatás

317 MFt

750 MFt

850 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

200 MFt

320 MFt

320 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

324 MFt

310 MFt

400 MFt

Egyéb támogatás

197 MFt

370 MFt

250 MFt

Összesen

1 079 MFt

1 809 MFt

1 880 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

563 MFt

760 MFt

800 MFt

Működési költségek (rezsi)

11 MFt

120 MFt

150 MFt

Anyagköltség

130 MFt

200 MFt

200 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

480 MFt

790 MFt

800 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

140 MFt

70 MFt

70 MFt

Összesen

1 324 MFt

1 940 MFt

2 020 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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30,44 MFt

2016
27,67 MFt

2017
41,19 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

6 141 015 Ft

122 820 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

30 871 905 Ft

513 422 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

34 280 843 Ft

685 617 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-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: 16 bajnoki és 12 MK címmel, és 1982es BEK-győzelemmel. A TAO-támogatás 2010-es
bevezetése óta várhatóan a 2017/18as szezon jelenti majd a legnagyobb és a leglátványosabb szakmai fejlődést a kézilabda szakosztály életében miután szinte
biztosnak tűnik a felnőtt csapat visszajutása az NBI-be. Ez a változás nagyban érinteni fogja az up nevelést és hatással lesz a működésünk egészére. A
programunkat ezért már az I. osztályú tagsággal együtt járó működési környezethez igazítottuk és a feljutás következtében átalakuló up struktúra követelményei
szerint dolgoztuk ki. A sportfejlesztési programunk három fő alkotó eleme: személyi és létesítmény feltételek, versenyeztetés. 1. megújul és egyben kibővül a
szakoszt.vezetés: a jövőben Fehér Tamás szakoszt elnökként, Gurics Attila szakoszt. ig-ként, míg Győrfi János stratégiai tanácsadóként vesz részt a szakoszt
operatív munkájában; a szakmai stábot, valamint a szakoszt-ban folyó szakmai munkát Kovács Péter EHF-mesteredző irányítja, Varga Márta, Vérten Orsolya és
Balogh Jutka segítségével, a stáb mellett működő támogató személyzet összetétele változatlan marad: orvos, masszőr, gyógytornász, intéző 2. a létesítményháttér
alapjaiban határozza meg az elvégezhető szakmai munka minőségét; ebből kifolyólag született meg az a döntés, hogy a teljes meglévő infrastruktúrát
professzionalizáljuk, melytől az eredményesség növelését reméljük; nyáron elindul a kézilabdacsarnok rekonstrukciója, majd szintén még a nyáron parkettára
cseréljük a Fáy u-i edzőcsarnok műanyag borítását és számos kisebb beruházást is megvalósítunk a csarnokon a felszereltség javítása érdekében; a felújításnak
köszönhetően az edzőlétesítmény valamennyi csapatunkat ki tudja szolgálni az átmeneti időszakban, így egyedül a fn csapat hazai mérkőzéseit kell külső helyszínre
vinni (ELMŰ pálya) 3. a versenyeztetés terén szakmai célunk, hogy a serdülőtől a teljes korosztályi vertikumot lefedjük és átjárást biztosítsunk a különböző szakmai
szintek, illetőleg 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 NEK-val kialakított átfogó partnerség is segít A tervezett NBI-es
szereplés ellenére programunk középpontjában az utánpótlás nevelés, a tehetséggondozás és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtése 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, az NB/I-es tagság
megszerzésével az up.csapatokat is kiemelt bajnokságba juttatjuk 4.NB II-es és/vagy NB/I B-s 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 NEKA-megállapodás 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
Prague Cup, Torrellano Cup), ezért szeretnénk a jövőben is elindulni külföldi tornákon 10.sportlétesítmények helyzetének javítása: a Vasas SC legfontosabb
küldetése, mely során átfogó létesítményfejlesztési programot menedzselünk 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.

2017-08-29 10:58

5 / 29

be/SFPHPM01-05013/2017/MKSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Edző

Kód

Név

42896

Csapatorvos

Kapusedző

Beszerzés
folyamatban

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Kovács Péter

Egyéb

8

12

616 000 Ft

125 750 Ft

8 901 000 Ft

Dr. Szontagh
Gáspár

EKHO

3

12

72 000 Ft

14 400 Ft

1 036 800 Ft

Kovácsné
Balogh Judit

EKHO

4

12

150 000 Ft

30 000 Ft

2 160 000 Ft

15

36

838 000 Ft

170 150 Ft

12 097 800 Ft

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Születési dátum

Licensz.

Kovács Péter

1955-04-08

A

Dr. Szontagh Gáspár

1962-12-02

N.r.

Kovácsné Balogh Judit

1967-12-26

C

2017/18 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)

5 956 785 Ft

61 410 Ft

122 820 Ft

6 141 015 Ft

6 141 015 Ft

12 220 620 Ft

12 282 030 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

34

11 000 Ft

374 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

34

9 000 Ft

306 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

4

14 000 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

4

14 000 Ft

56 000 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

szett

17

25 000 Ft

425 000 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

34

6 000 Ft

204 000 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

szett

17

30 000 Ft

510 000 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

17

40 000 Ft

680 000 Ft

Sportfelszerelés

zokni

pár

34

1 500 Ft

51 000 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

17

20 000 Ft

340 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda cipő

pár

17

40 000 Ft

680 000 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

34

9 000 Ft

306 000 Ft

Sporteszköz

labda

db

20

22 000 Ft

440 000 Ft

Sporteszköz

wax

doboz

20

9 000 Ft

180 000 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

liter

10

6 500 Ft

65 000 Ft

Egyéb

Jéggép (Egyedi)

db

1

622 300 Ft

622 300 Ft

Egyéb

Nyilatkozó fal (Egyedi)

db

1

17 018 000
Ft

17 018 000 Ft

Egyéb

Team2 Polar rendszer (Egyedi)

szett

2

1 630 000
Ft

3 260 000 Ft

Egyéb

Kiegészítő egységek Team2 Polar rendszerhez
(Egyedi)

szett

1

1 236 000
Ft

1 236 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

9 500 Ft

95 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

7 500 Ft

75 000 Ft

Sporteszköz

medicinlabda

db

10

5 500 Ft

55 000 Ft

Egyéb

Sony Next FS 700 kamera (Egyedi)

db

1

2 289 000
Ft

2 289 000 Ft

Egyéb

Wax leszedő gép (Egyedi)

db

1

1 500 000
Ft

1 500 000 Ft

Egyéb

Crossfit rázókötél (Egyedi)

db

5

30 480 Ft

152 400 Ft

Egyéb

Mini gát szett 30 cm magas 6 db-os (Egyedi)

szett

2

11 990 Ft

23 980 Ft

Egyéb

Mini gát szett 23 cm magas 6 db-os (Egyedi)

szett

2

10 500 Ft

21 000 Ft

Egyéb

Gyorsaságfejlesztő gumi derékövvel (Egyedi)

db

10

10 990 Ft

109 900 Ft

Egyéb

Mérkőzés elemző program (Egyedi)

db

1

150 000 Ft

150 000 Ft
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2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Személyszállítási
eszközök

Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése
Mikrobusz 8+1 fő

Mennyiségi
egység
db

Mennyisé
g
1

Egységár

12 000 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
12 000 000 Ft

43 280 580 Ft

2017/18 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.

szabadidőpóló

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

gálamelegítő

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.

rövidnadrág

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

labda

A felnőtt csapat sporteszköze.

wax

A felnőtt csapat sporteszköze.

wax lemosó

A felnőtt csapat sporteszköze.

Jéggép

A sportsérülések kezelésében fontos szerepe van a jégterápiának. A jég többféle hatással csökkenti a fájdalmat és a duzzadást.
A csapatsportok esetében szükséges jégmennyiség előállításához indokolt ipari méretű jéggép vásárlása, ami biztosítani tudja a
jég folyamatos rendelkezésre állását mind az edzések, mind pedig a mérkőzések idején.

Nyilatkozó fal

NB/I-es mérkőzésrendezést támogató LED-es eszköz osztható kijelzővel, könnyen felállítható, mobil kivitelben. A nyilatkozó fal a
modern, színvonalas szórakoztatás kelléke, olyan vizuális megjelenési felület, ami tetszőlegesen variálható, ill. programozható és
ezáltal a hirdetői igények kielégítésére specializálódott.

Team2 Polar rendszer

Professzionális csapat edzési rendszer, mely a játékosok fizikai állapotának felügyeletét segíti elő. A Polar-rendszer
használatával objektív alapokra helyezhető (mérhetővé és kontrollálhatóvá válik) a csapatoknak előírt szakmai munka egy része.

Kiegészítő egységek Team2
Polar rendszerhez

Kiegészítő egységek a Team Polar 2 rendszerhez.

medicinlabda

Polimetria váll rehabilitációhoz szükséges sporteszköz. (5 kg-os)

medicinlabda

Polimetria váll rehabilitációhoz szükséges sporteszköz. (3 kg-os)

medicinlabda

Polimetria váll rehabilitációhoz szükséges sporteszköz. (1 kg-os)

Sony Next FS 700 kamera

Speciális full hd kamera, ami Super Slow Motion funkcióval is rendelkezik vagyis 120 képkocka/másodperc vagy 240
képkocka/másodperc sebességgel rögzíti a videókat 1080p-ben. Ennek előnye a videóelemzésnél, ill. mozgáselemzésnél
jelentkezik.

2017-08-29 10:58
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2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Wax leszedő gép

A waxleszedő gép meleg levegőt fúj a labdára, melynek hatására a labdára száradt wax meglágyul. A beáramló levegő mögött
egy forgó nylon kefe van elhelyezve. Amikor a wax meglágyult, a labdát a forgó kefe felé kell irányítani, ami így ’’lesöpri’’ a waxot
a labda felületéről. A folyamatot addig kell végezni amíg az egész labda felülete nincs tisztára ’’söpörve’’, ami nagyjából 5 percig
tart labdánként. A labda felülete ismét tiszta lesz és egyúttal visszanyeri az eredeti puhaságát. A minősége ezáltal érezhetően
javul és mivel az eljárás nem károsítja a labda felületét, a folyamatot többször meg lehet ismételni. A wax leszedő gép tartós
használat esetén drasztikusan meghosszabbíthatja a labda élettartamát.

Crossfit rázókötél

Képességfejlesztő eszköz, mely az erőnlét növelését szolgálja.

Mini gát szett 30 cm magas 6
db-os

Képességfejlesztő eszköz, mely a dinamika növelését szolgálja.

Mini gát szett 23 cm magas 6
db-os

Képességfejlesztő eszköz, mely a dinamika növelését szolgálja.

Gyorsaságfejlesztő gumi
derékövvel

Képességfejlesztő eszköz, mely a gyorsaság növelését szolgálja.

Mérkőzés elemző program

A csapatok mérkőzésteljesítményének elemzését támogató rendszer.

Mikrobusz 8+1 fő

A felnőtt csapat az NB/I B-s bajnokság megnyerésével visszajutott az első osztályba. Ennek köszönhetően több versenyeztetési
kötelezettségnek is eleget kell majd tennünk a 2017/1-8as szezonban, melyhez nagyobb könnyebbséget jelentene egy olyan
gépjármű, amelyhez nem kell külön vezetői engedély. Szakmai indokoltságát az is alátámasztja, hogy az első osztályba való
feljutást követően több csapatot kívánunk versenyeztetni, mely még több személyszállítással járna.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

30 049 764 Ft

308 719 Ft

513 422 Ft

30 871 905 Ft

2017-08-29 10:58

Önrész (Ft)
13 230 816 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

43 794 002 Ft

44 102 721 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2017/18 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.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2017/18 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

2017-08-29 10:58
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
Korosztály

Női

Férfi

Bajnokságban szereplő csapatok

U7

0

0

0

U8

0

0

0

U9

0

0

0

U10

0

0

0

U11

4

0

0

U12

0

0

0

U13

1

0

0

U14

0

0

0

serdülő

7

0

0

ifjúsági

37

0

3

49

0

3

egyetemi/főiskolai
diákolimpia
ÖSSZESEN

2017-08-29 10:58
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz

orvosi táska
felszerelve

Ifjúsági

db

1

20 000 Ft

20 000 Ft

Diagnosztikai mérés

Teljesítmény
diagnosztika (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő

db

40

27 000 Ft

1 080 000 Ft

Vitamin

Izotóniás sportital
(Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő

csom

320

3 500 Ft

1 120 000 Ft

Vitamin

Regeneráló ital
(Egyedi)

Ifjúsági

csom

320

2 500 Ft

800 000 Ft

Vitamin

Energia szelet
(Egyedi)

Ifjúsági

csom

320

2 200 Ft

704 000 Ft

Vitamin

Vitaminok (Egyedi)

Ifjúsági, Serdülő

doboz

320

2 500 Ft

800 000 Ft

Gyógyszer

Tape

Ifjúsági, Serdülő

db

100

1 400 Ft

140 000 Ft

Gyógyszer

hűtő spray

Ifjúsági, Serdülő

db

30

2 000 Ft

60 000 Ft

Gyógyszer

ragtapasz

Ifjúsági, Serdülő

db

30

1 500 Ft

45 000 Ft

Gyógyszer

masszázs olaj

Ifjúsági, Serdülő

db

30

3 000 Ft

90 000 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan
megnevezés
ELMŰ

Korosztály
Ifjúsági

Bérleti díj / óra
(Ft)
25 000 Ft

Igénybevétel
(óra/hó)
2

Hónapok száma az
évadban
5

Igénybevett órák
száma/évad
10

Bérleti díj összesen
(Ft)
250 000 Ft

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

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Varga Márta

Egyéb

8

12

400 000 Ft

82 550 Ft

5 790 600 Ft

Technikai vezető

Venczkó Ferenc

Egyéb

8

12

350 000 Ft

72 550 Ft

5 070 600 Ft

Sportmunkatárs

Gurics Attlia

Egyéb

8

12

400 000 Ft

82 550 Ft

5 790 600 Ft

Sportmunkatárs

Vérten Orsolya

Egyéb

4

12

200 000 Ft

42 550 Ft

2 910 600 Ft

Masszőr

Berán Antal

EKHO

8

12

200 000 Ft

40 000 Ft

2 880 000 Ft

Gyógytornász

Vass Szilvia

EKHO

2

12

87 500 Ft

17 500 Ft

1 260 000 Ft

Edző

2017-08-29 10:58

Kód

870

Név

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
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2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Születési idő

Licensz

Testnevelő tanár

Foglalkoztatott korosztály

Varga Márta

1970-10-27

B

Nem rel.

Ifjúsági

Venczkó Ferenc

1964-09-10

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Gurics Attlia

1968-04-25

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Vérten Orsolya

1982-07-22

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Berán Antal

1946-11-25

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

Vass Szilvia

1986-08-04

Nem rel.

Nem rel.

Ifjúsági

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

1 750 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

4 859 000 Ft

Személyszállítási költségek

3 500 000 Ft

Nevezési költségek

150 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

300 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

50 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

250 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

2 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

23 702 400 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

37 061 400 Ft

2017/18 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)

33 252 417 Ft

342 808 Ft

685 617 Ft

34 280 843 Ft

3 808 983 Ft

37 747 017 Ft

38 089 825 Ft

2017-08-29 10:58
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Általános Képzés
2017/18 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

2017/18 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

2017-08-29 10:58
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Szakképzés
2017/18 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

2017/18 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

2017-08-29 10:58
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

122 820 Ft

122 820 Ft

61 410 Ft

184 230 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

513 422 Ft

618 926 Ft

308 719 Ft

822 141 Ft

Utánpótlás-nevelés

685 617 Ft

685 617 Ft

342 808 Ft

1 028 425 Ft

Összesen

1 321 859 Ft

2 034 797 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

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

2017-08-29 10:58
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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, 2017. 08. 29.

2017-08-29 10:58
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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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és
hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: Budapest, 2017. 08. 29.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Markovits László (hivatalos képviselő neve), 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 (kedvezményezett neve)
☐ 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 közhasznú 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

öner
ő

önerő típusa

tárgyi eszköz
beruházás, felújítás

☑ 30
%
☐ 50
%
☐ 70
%

☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: tagdíjak, szponzori források, illetve egyes tárgyi eszközök esetében, olyan állami támogatások, amelyek
nem vezetnek a legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez

képzéssel
összefüggő
feladatok

☐ 30
%
☑ 50
%
☐ 70
%

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű
ráfordítások

☑ 50
%

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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, 2017. 08. 29.
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..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.
2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.
3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.
4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

2017-08-29 10:58

20 / 29

be/SFPHPM01-05013/2017/MKSZ
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, 2017. 08. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-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.
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

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, 2017. 08. 29.
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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 2017. július 1. - 2018. 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 2017. július 1. és 2018. 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.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2015

28 532 284 Ft

HUF

TAO 50%

33 999 716 Ft

2016

7 411 614 Ft

HUF

TAO 50%

26 588 102 Ft

2017

20 710 051 Ft

HUF

TAO 50%

5 878 051 Ft

56 653 949 Ft

66 465 869 Ft
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Mellékletek
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: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 10:03:42
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:
2017-04-26 10:03:55
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-26 10:04:00
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:
2017-04-26 12:01:41
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 16:18:49
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2017-07-20 17:11:32
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-27 16:18:56
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 34
Utolsó feltöltés:
2017-07-20 17:08:38
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 09:47:12

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 32
Utolsó feltöltés:
2017-07-20 16:01:34
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-28 14:53:35
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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

7

10

43%

Licence-szel rendelkező edzők száma

fő

2

4

100%

Edzőtáborok száma

db

4

4

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

4

6

50%

Egyéb indikátorok:
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

0%
0%

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

U8

0

0

0%

U18

fő

U9

0

0

0%

U17

fő

U10

0

0

0%

U16

fő

serdülő

1

10

900%

U15

fő

ifjúsági

37

40

8%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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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

5 956 785 Ft

61 410 Ft

122 820 Ft

6 141 015 Ft

6 141 015 Ft

12 220 620 Ft

12 282 030 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

30 049 764 Ft

308 719 Ft

513 422 Ft

30 871 905 Ft

13 230 816 Ft

43 794 002 Ft

44 102 721 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

30 049 764 Ft

308 719 Ft

513 422 Ft

30 871 905 Ft

13 230 816 Ft

43 794 002 Ft

44 102 721 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

33 252 417 Ft

342 808 Ft

685 617 Ft

34 280 843 Ft

3 808 983 Ft

37 747 017 Ft

38 089 825 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

69 258 966 Ft

712 938 Ft

1 321 859 Ft

71 293 763 Ft

23 180 814 Ft

93 761 639 Ft

94 474 577 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-29 10:58

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (76 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa-nyilatkozat_1493302729.pdf (Szerkesztés alatt, 35 Kb, 2017-04-27 16:18:49) ec525a53ce43945259dbe9e84bdb5b424214a71581560d331d22105219af3e38
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi-nyilatkozat-20170220_1493193835.pdf (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2017-04-26 10:03:55)
a59b86456114e7c629c80d850efa4409e6d4ce94bd97eeff514d98a918db2d0b
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
nyilatkozat-sportletesitmenysport_1493384015.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2017-04-28 14:53:35)
3e1c133ae14d0c3b744486e71c1b97334ba54925a2dc4c831ef3478745dc7a8a
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
de-minimis-nyilatkozat_1493365632.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2017-04-28 09:47:12)
41c3c8caf33638ccf1702ae6cf08680a2570a4aa8a894a88e8557405dcd09846
Egyéb dokumentumok
arajanlat-fitlighttrainertm_1493747758.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2017-05-02 19:55:58)
7342b55a44cbbfba0be11fed35c458bb357c5248795dbb16394e6afd443522d2
arajanlat-gyorsasagfejleszto-gumi-d_1493747758.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-05-02 19:55:58)
b76164ac56dcd0747ef3f66942c26c44a699beeb672bf476c0a832c3bb8f1429
arajanlat-jeggep_1493747759.pdf (Szerkesztés alatt, 68 Kb, 2017-05-02 19:55:59) ff82dc9729184cbd8e1accac0e5aa2d395f87c666d7b98ebb378a9251eb34dea
arajanlat-kiegeszito-egysegek-team2_1493747759.pdf (Szerkesztés alatt, 466 Kb, 2017-05-02 19:55:59)
84f0512486a2208610549eb9af79553d9c4ac54320cbde5887c11c28f3f5f82b
arajanlat-mini-gat-szett-23-cm_1493747759.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-05-02 19:55:59)
400c53a53e48b86cd8a6b68ea2ccdc8d1d562ea312729b0dc600c92582d97941
arajanlat-mini-gat-szett-30-cm_1493747759.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2017-05-02 19:55:59)
7bc49748bd1f888eba2b70bb97de08b16ca36c351d3b5db8724d4bf9adc42386
arajanlat-nyilatkozo-fal_1493747760.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2017-05-02 19:56:00)
3a79800bae893d2502ac55393d2131c3db77d6561ccc068495d50383273ec911
arajanlat-razokotel_1493747760.pdf (Szerkesztés alatt, 125 Kb, 2017-05-02 19:56:00)
57c4c421da72ce016a098c3a4bce38294973e2bcce703fccfa73a29cacf75089
arajanlat-sonynex-fs700rhvideokam_1493747760.pdf (Szerkesztés alatt, 559 Kb, 2017-05-02 19:56:00)
ef7449d05fa26d827b9a2563aa698b8c1da7d8a0735f8ba2114fa837c681574f
arajanlat-team2-polar-rendszer_1493747761.pdf (Szerkesztés alatt, 468 Kb, 2017-05-02 19:56:01)
bde11c50b4af10ba96a102808c35c2f0a0ec9d06fa3e9b35c967417fceddd7bf
arajanlat-vaxtisztito-gep_1493747761.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2017-05-02 19:56:01)
15710d3698d91af9861371e838a8708d7aad25b7813acec15f2cac248737acee
fit-light-trainer-tm-systemoperati_1493747768.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-05-02 19:56:08)
19bea46b7faf48e5b273c70cf52f9b69778b12cbc7ccb57fa2db63535e289829
fitlighttrainertm_1493747840.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2017-05-02 19:57:20) a8bf815a0450cf90587dc69ac6b84c9048e90b7bb80cc27c124a6e1a8d952a97
koltsegterv-szemelyszallitas_1493383997.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2017-04-28 14:53:17)
70b12d3b0bf58e11733ab0ea4d0b702d1daae5e6742bba5d885cbad695540a99
koltsegterv-szallasetkezes_1493383997.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2017-04-28 14:53:17)
c0ffeea993078d2849331ce658a236424847d77f41d5efe68779914ff5fdaad4
nyilatkozat-deminimis_1493384010.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2017-04-28 14:53:30)
5be2432408776d55f6fd80b584eee8a3869b90c12858c96a57e89c4e37d81541
nyilatkozat-foglalkoztatott-koroszt_1493741041.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2017-05-02 18:04:01)
ac3dc1ba400bcc90553ae55d2288c7bc08b489e8050dab68509a071a82a52013
nyilatkozat-onresz-forrasahoz-kapcs_1500559360.pdf (Hiánypótlás melléklet, 306 Kb, 2017-07-20 16:02:40)
ded3c7d34b7a93efa192360ec9d2bcaa98d1a56874942548d08cbdfbb049eef4
nyilatkozat_hivatasos_deminimis_eg_1500559361.pdf (Hiánypótlás melléklet, 615 Kb, 2017-07-20 16:02:41)
702d9af9d2ed0c3426a483f2de0b1f0385d1d94601ced193c3c3eaf0a43bbba2
nyilatkozat_hivatasos_targyieszkoz_1500559361.pdf (Hiánypótlás melléklet, 416 Kb, 2017-07-20 16:02:41)
1f496aa4558d9ee764243b1a071101d579a410c4c158873c5e01e8a03d5a6fd3
nyilatkozat-81-fos-busz-arajanlata_1500559423.pdf (Hiánypótlás melléklet, 302 Kb, 2017-07-20 16:03:43)
b205fc1b82b87ab574c14d8e75c2803c37c74c891d9a363ecab5894178a8c7da
indoklas-targyi-eszkoz-egyeb-katego_1500559442.pdf (Hiánypótlás melléklet, 60 Kb, 2017-07-20 16:04:02)
8f705d3fac9ebb35f9ff0eb8c18f01b8b4c3632d816dfd9c8963e93797172aa4
indoklas-teljesitmeny-diagnosztikai_1500559473.pdf (Hiánypótlás melléklet, 326 Kb, 2017-07-20 16:04:33)
06cb57fa3791846a3713d0dc6d5482ef6ca7599fddc055ca872d56e5fe5261ae
arajanlat-taplalekkiegeszitok_1500559517.pdf (Hiánypótlás melléklet, 236 Kb, 2017-07-20 16:05:17)
a35a12220811871bd4d577c427b522aa49f51a425681a8a0d38e3400812229fc
indoklas-izotonias-regeneralo-energ_1500559517.pdf (Hiánypótlás melléklet, 437 Kb, 2017-07-20 16:05:17)
b466d642f0b1af9ef2578787b8d6ceed8ca11bc1fad9f8310fe5d97bfd88196e
orvosi-ajanlas_1500559517.pdf (Hiánypótlás melléklet, 213 Kb, 2017-07-20 16:05:17) d2e65e8705d5cfde6215bcf558633fb77403b922e6aa34eaaf05e21f6f31aebf
nyilatkozat-16-ev-alatti-sportolok-_1500559539.pdf (Hiánypótlás melléklet, 247 Kb, 2017-07-20 16:05:39)
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360bc58714f414e845d8c8deacb5bbe07e662ca78d9f4ce52905b05f4c730f37
nyilatkozat-verten-orsolya-sportsz_1500559559.pdf (Hiánypótlás melléklet, 327 Kb, 2017-07-20 16:05:59)
23a0b50a2343dc2f6fb9034517f00e02fce2d89a91d09a0edece5d944dad58d2
nyilatkozat-verten-orsolya-munkaido_1500559559.pdf (Hiánypótlás melléklet, 255 Kb, 2017-07-20 16:05:59)
e5cf861901c28b7ee462ca1820df88e8c64379afc823369618b32b90aeb1f229
nyilatkozat-gyorfi-janos-munkaido-f_1500559571.pdf (Hiánypótlás melléklet, 330 Kb, 2017-07-20 16:06:11)
621a52aef2d732b578c2fce3a6ee1a0673b3bbf3a037bc59b35c1e092b9ccc63
nyilatkozat-gurics-attila-munkaido-_1500559599.pdf (Hiánypótlás melléklet, 291 Kb, 2017-07-20 16:06:39)
960eb1c37b726d4f30f63032257dc64950b165e5da26453e9225c5a58f381588
arajanlat-merkozes-elemzo-program_1500563318.pdf (Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2017-07-20 17:08:38)
ae6ce74d3da7510dceb2eb47151ae32cd6adac2b9cc8397d0bdd73441f3f816f
indoklas-merkozes-elemzo-program_1500563318.pdf (Hiánypótlás melléklet, 36 Kb, 2017-07-20 17:08:38)
af2b395241f45a23d716e2b5fb177290b37770732d87e9171b18f357116706dd
jogviszony-igazolas-lyngby-cornelia_1496220990.pdf (Kér. kieg. szerk., 311 Kb, 2017-05-31 10:56:30)
3337005bf4ecd6b73d98ada6ae6be7fc69cf6a68093ab7318545dc2a9854b6de
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi-nyilatkozat_1493302733.pdf (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-27 16:18:53)
088a4aa3c637d42c7ab2114b5f94ee4041d40776a77d67303fc2f986234e5cbf
nyilatkozat-onresz-forrasahoz-kapcs_1500563492.pdf (Hiánypótlás melléklet, 306 Kb, 2017-07-20 17:11:32)
ded3c7d34b7a93efa192360ec9d2bcaa98d1a56874942548d08cbdfbb049eef4
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat-20170419_1493193822.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2017-04-26 10:03:42)
c75b0d3eb2e495bb3233d9532cb2aa0e09cf90661c8afa29b5a922408c3cdb1d
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igazgatasi-szolgaltatasi-dij_1493200901.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-26 12:01:41)
f2660997f38b1d44a964655b59a2b0c95ab3452535f36ea01f5b92ae6627232f
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
vsc-nav-koztartozasmentes_1493193840.pdf (Szerkesztés alatt, 69 Kb, 2017-04-26 10:04:00)
fc3bf671dbc3072decfd2ecabd454d92c783d25253ac307ae6b3e66fdd90bf07
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat-2_1493302736.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2017-04-27 16:18:56) b88ea52ab7b08e9125f25d31047dea4a496f09773603c738fb8b6efe46714691
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)
vass-szilvia-vasas-sc-munkaszerzode_1493362341.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2017-04-28 08:52:21)
42a7b5f2741670b36fbdba17161dc1263b43e2721ff8488418aeb193d9259c49
venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1493362341.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2017-04-28 08:52:21)
c59b611263d34affc83f54bb344c3488985abb6d643bdfce03428c25e82055fe
(1)venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1493362341.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2017-04-28 08:52:21)
c1ab66b36ce1d36958f3f6f8c01d165535c335646dd4b4d9c3ed8bc966c554a7
(2)venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1493362341.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2017-04-28 08:52:21)
15230d3e7e0b746480acd9ad9005c0166b9dbf33fcd3b7e20775d53bcd3cb92b
beran-antal-vasas-sc-munkaszerzodes_1493362343.pdf (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2017-04-28 08:52:23)
4c002c64d5c7fddeeaa57c5cfe386e7abcc88d5b475de21ed4e52c7a60dcd060
varga-marta-vasas-sc-munkaszerzodes_1493362343.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2017-04-28 08:52:23)
fbb62102d5480a0a88face4ccd9484e7c6e9172a13272a5aba8391bfb677e7c6
(1)varga-marta-vasas-sc-munkaszerzodes_1493362343.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2017-04-28 08:52:23)
e6a65b14755176b6c934683e03157fa8b5027af0099d5acbf03415cb285238ee
vass-szilvia-vasas-sc-munkaszerzode_1493362343.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2017-04-28 08:52:23)
721f0177702f3de8e554fa5e3750bd9bcbe73461c20505561d8cca4f53376da4
varga-marta-igazolasmesteredzotan_1493362765.pdf (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2017-04-28 08:59:25)
2441de9869778972e5a9741169482ba3f74ddc9b6efb206e2fdc125aa8218a0f
vassszilvia_1493362766.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 08:59:26) b1b5bd8e2ba9c4d18662b676eca9939446c1a88c0f00bb3a63b21a94d86df717
venczkoferencvegzettseg_1493362767.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 08:59:27)
ff1615ec7b9d1c051f410d2d763e4a52b3275d345f6cd26937e6c354e92705fe
beran-antal-oklevel-sportmasszor_1493362767.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2017-04-28 08:59:27)
1fa65e33a557c65a915e0c8ca749cd25075d02db66709a23fd37d171d8b4da10
varga_marta-edzoi-licence_1493362767.jpg (Szerkesztés alatt, 326 Kb, 2017-04-28 08:59:27)
81e4e7ae03c89fe353a3de998bcba1951cb1c4604238d6ab645722f126542d41
gyorfi-janos-mesteredzo_1493362978.pdf (Szerkesztés alatt, 241 Kb, 2017-04-28 09:02:58)
1f8653b4037ee13ca5b4e1a3d2005841de984f93c655f247c1349dca60159d8c
gyorfi-janos-mesteredzoi_1493362979.pdf (Szerkesztés alatt, 232 Kb, 2017-04-28 09:02:59)
218f7c377f02971225f9e58e109b09369768b88754e2ca40ff40efc0dae18329
gyorfijanos-kozalkalmazottijogvis_1493362979.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2017-04-28 09:02:59)
a463bfad25cb378141afb80cec24509eb890582cd19a61d8d5f9b6749102319a

2017-08-29 10:58

28 / 29

be/SFPHPM01-05013/2017/MKSZ
gyorfi-janos-diplomaelte_1493362979.bmp (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2017-04-28 09:02:59)
67195b880750c1b7e6c8ed8e55afad666a3cb085fcc96042f1d9d7da60685c4a
gyorfi-janos-diplomasemmelweis_1493362979.bmp (Szerkesztés alatt, 367 Kb, 2017-04-28 09:02:59)
cb8e2293fd2e83fdc8034a01188b6645f4d55608eaa1dc0134b7647136ae6910
gyorfi-janos-kozigszakvizsga_1493362979.tif (Szerkesztés alatt, 834 Kb, 2017-04-28 09:02:59)
27a42c8a1323ca3b677c405ce26414d4327994eb4ab79c2eb32e2d025db37832
kovacsnebalogh-sportedzoi-bizonyit_1493363230.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2017-04-28 09:07:10)
186d7516d81af25f60f87857502727d6ae27e56c81f2ccba5c068bc43a17e850
gyorfi-janos-vasas-sc-munkaszerzode_1493369378.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:49:38)
95df3bac2075ba718e6ec966d431ac93ab2d70578f4ebae0b1fae4d9efe02ae3
nyilatkozat-vertenorsolyamunkasze_1493384002.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2017-04-28 14:53:22)
be5f25f918765c707660f94741b36973afd42c64a89494d4cc77b062e1fff2d7
vsc-dr-szontagh-gaspar_munkaszerz_k_1493369869.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-28 10:57:49)
3d1543325a472a06e8bfe1a16d72c42c389d7ff6bf672d656513965f397f2e20
kovacsne-balogh-judit-vasas-sc-munk_1493275348.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2017-04-27 08:42:28)
376759ec32a42ac21f80b4f46d2e58ed6b6d3053381e96f5742b82a9a67da942
(1)kovacsne-balogh-judit-vasas-sc-munk_1493275348.pdf (Szerkesztés alatt, 93 Kb, 2017-04-27 08:42:28)
f4e0f8b4738db6d1d52a231765903ab0ad14213b9ed5ec2aa01d6ce6beb2bd33
kovacs-peter-vasas-sc-munkaszerzode_1493275354.pdf (Szerkesztés alatt, 176 Kb, 2017-04-27 08:42:34)
a7f60440cafbe0646797482343697d94c054cd0f2b32e0b40ebc72a8e83839c8
kovacs-peter-edzoi-licence_1493275456.jpg (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2017-04-27 08:44:16)
370fff777d5263c000cfeba8364cac9afa2fbf388be6c17342e9a0bad787e80b
dr.szontagh_latin_bizonyitvany_1493275490.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2017-04-27 08:44:50)
e6a467840b3711b7799642500718756ccaf0c7a428c0f1578eb5612ebbc8c0a5
dr.szontagh_szakorvosibizonyitvan_1493275490.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-04-27 08:44:50)
359b301050f8c0bdf0c7e2e8a5845f5da11d13e4cf19355f0e27e92a73e4fa7f
drszontagh_sebesz_szakkepesites_1493275490.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2017-04-27 08:44:50)
e94e748b7421ab31ac4fcea0d3fc772f677d7d4296418664ce758076802d5916
verten-orsolya-vsc_munkaszerz_munka_1500559294.pdf (Hiánypótlás melléklet, 8 Mb, 2017-07-20 16:01:34)
bb1cf5a0be6e92500324cc018a1e7985aab1a0f23a36ca97c25b6e2273e3229a
vsc-gurics-attila_munkaszerz_kezila_1493367705.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2017-04-28 10:21:45)
41bf8505611c09a977a0947ff4116c691d5e12a45495732f664494479c877d36
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