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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve

BUDAPESTI HONVÉD SE

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet
Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19806567-2-41

Bankszámlaszám

11100104-19806567-36000001

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás tagdíj, kigészítő támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás tagdíj, kigészítő támogatás
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

1134

Város

Budapest

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

utca

Házszám

53

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1134

Város

Budapest

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

utca

Házszám

53

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 791 15 55

Fax

+36 1 329 00 65

Honlap

www.honved.hu

E-mail cím

honved@honved.hu

E-mail cím

istvan.gergely@honved.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Gergely István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám

+36 70 333 01 10

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Mészáros István

2018-07-25 12:28

Mobiltelefonszám
+36 30 979 24 45

E-mail cím
meszaros.istvan@honved.hu
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve
Budapesti Honvéd Sporttelep

Létesítmény tulajdonosa
Magyar Állam

Létesítmény üzemeltetője
Budapesti Honvéd Sportegyesület

Átlagos heti használat (óra)
60

Használat célja
Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1949-12-17
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1949-12-17

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

17 MFt

19 MFt

54 MFt

Állami támogatás

1 164 MFt

1 280 MFt

1 413 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

123 MFt

135 MFt

138 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

314 MFt

180 MFt

260 MFt

Egyéb támogatás

200 MFt

220 MFt

164 MFt

Összesen

1 818 MFt

1 834 MFt

2 029 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

649 MFt

714 MFt

800 MFt

Működési költségek (rezsi)

338 MFt

372 MFt

414 MFt

Anyagköltség

416 MFt

458 MFt

368 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

465 MFt

511 MFt

565 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

95 MFt

104 MFt

118 MFt

Összesen

1 963 MFt

2 159 MFt

2 265 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

1 767 MFt

1 943 MFt

1 826 000 000 MFt

Működési költségek (rezsi)

338 000 000 MFt

372 000 000 MFt

414 000 000 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

19 292 497 Ft

385 850 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

31 646 788 Ft

632 936 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

137 440 684 Ft

2 748 814 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj

2018-07-25 12:28
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
A Budapesti Honvéd Sportegyesület jelenleg egy amatőr státuszú felnőtt NB I/B osztály piros csoportjában szereplő felnőtt csapat valamint a 2018-ban ismételten
megerősített kosárlabda akadémiai státusz keretein belül 15 utánpótlás csapat ( U-11-től U23-ig) sportoltatását szervezi és szakmai munkáját koordinálja.Ez
létszámban az igazolt versenyzők tekintetében megközelíti a 250 főt, illetve az előkészítő csoportokban még körülbelül 100 gyerek rendszeres sportolását jelenti.A
sportfejlesztési program elsődleges célja a versenyzői létszám növelése, illetve az edzők képzettségének magas szinten tartása.A tapasztalt munkatársak megfelelő
szakmai és anyagi motiválása, új,fiatal edzők felkutatása , képzése, és bevonása az akadémia minőségi munkájába.Célunk a minél jobb körülmények megteremtése
és az ehhez tartozó minőségi eszközök beszerzése.Célunk a korszerű edzésmódszerek elsajátítása, a gyerekanyag technikai és taktikai magas szinten történő
oktatása, naprakész tudás biztosítása.Szeretnénk az alsó,fiatal korosztályok létszámának bővítését, ehhez a vonzáskörzetünkön kívüli iskolákkal,csoportokkal
szeretnénk együttműködni.A Simon János Kosárlabda csarnok valamint több bérlemény biztosítja a munkát

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Nincs ingatlan beruházási és fejlesztési tervünk erre az évre.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2018.július 1.-től 2019.június 30.-ig tart.A személyi jellegű kifizetések üteme folyamatos havonta történik.Az egyéb tevékenységek megvalósítása
a támogatások beérkezése, valamint a sportesemények, mérkőzések,kupák időpontjaitól függenek.

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 Budapesti Honvéd SE kosárlabda akadémiája a korábban elindított utánpótlás nevelési és fejlesztési programját szeretné sikeres pályázat esetén folytatni.A 2012ben elnyert akadémiai akkreditációt 2017-ben sikeresen védtük meg és 2018 januárjától a Nemzeti Kosárlabda Akadémia kitüntető címmel és oklevéllel nevelhetjük
tovább minőségi versenyzőinket.Tudjuk,hogy edzőink felkészültsége naprakész, a szövetség által bármikor ellenőrizhető.Az MKOSZ TAO irodával konstruktív a
kapcsolatunk,minden jelentést, módosítást,esetleges hiánypótlást időben elkészítünk és elküldünk.Rendszeresen részt veszünk az MKOSZ utánpótlás
programjaiban.Jelentős számú korosztályos válogatott versenyzőnk van,mind a kosárlabda ,mind a B33 válogatottakban.A korábban beadott pályázataink és a
mostani között a legnagyobb különbség, hogy az akadémiai szintet kell egyre magasabbra tenni.Egyszerre kell érvényesülni a munkánkban a minőségi és mennyiségi
elemeknek is.Alapítói voltunk a Budapesti Kosárlabda Szövetség együttműködési programjának is, az akadémiák mellett a vonzáskörünkbe tartozó kisebb nevelő
egyesületekkel is szerződést kötöttünk, így szinte teljes lefedettséget tudunk biztosítani Észak és Közép Pest régiójában.Az utánpótlás vezetésében is jelen vagyunk.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A budapesti fiataloknak perspektívát kívánunk nyújtani az egészséges felnőtté,vagy válogatott sportolóvá váláshoz. A minőségi munkával jó hírnevet szerezve a
későbbiekben tovább szélesíthető az utánpótlás bázisa.Természetesen ez csak hosszútávú munkával érhető el.Akadémiánk válogatott játékosai alapját adhatják egy
későbbi, a legfelsőbb osztályban szereplő csapatnak.A jelenlegi NB I/B osztályú csapat átlagéletkora 20 év alatt van.Társadalmi hatása a sportfejlesztési
programnak,hogy sportolóink a rendszeres mozgás miatt egészségesebbek,fittebbek kortársaiknál,a súlyfelesleg, mint magyar népbetegség csökken, kevesebbet
járnak orvoshoz, és így a gyógyszerfogyasztás is kisebb lesz.Majdani szülőként később pozitív mintát tudnak adni saját gyerekeiknek is.Nem utolsó sorban új
munkahelyeket is teremtenek az új csoportok, és a támogatás révén az edzők végzettségüknek és tudásuknak megfelelő fizetéshez tudnak jutni.A sportfejlesztési
program a fiatalokról szól,akikből lesznek a jövő bajnokai.Az utánpótlás nevelő akadémiák meg fognak erősödni hosszú távon,ha jó feltételekkel, kiváló
szakemberekkel nevelik ki a válogatott szintű versenyzőket,és őket a profi klubok reális nevelési költségtérítési összeggel honorálják,az utánpótlás kor végén.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

szertáros

Alapfokú

Általános

74

12

139 800 Ft

22 995 Ft

1 953 540 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Megbízási

80

12

237 000 Ft

41 594 Ft

3 343 128 Ft

könyvelő

Felsőfokú

Általános

160

12

259 000 Ft

50 505 Ft

3 714 060 Ft

sportmunkatárs

Középfokú

Általános

160

12

376 500 Ft

73 418 Ft

5 399 016 Ft

gépkocsi vezető

Középfokú

Általános

160

12

400 000 Ft

78 000 Ft

5 736 000 Ft

gyógytornász

Középfokú

Egyéb

160

12

345 500 Ft

67 373 Ft

4 954 476 Ft

gépkocsi vezető

Középfokú

Általános

160

12

400 000 Ft

78 000 Ft

5 736 000 Ft

technikai vezető

Középfokú

Általános

160

12

500 000 Ft

97 500 Ft

7 170 000 Ft

1114

96

2 657 800 Ft

509 385 Ft

38 006 220 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

szertáros

Az egyesület kosárlabda szakosztályánál szükséges egy szertáros, aki a megvásárolt sporteszközöket és sportfelszereléseket szabályosan
nyilvántartja. A készletek egyedi nyilvántartó kartonokon történő mozgása, a kiadott és visszavételezett eszközök egyéni nyilvántartása
szükséges az egyesület szabályzata szerint.

sportmunkatárs

Feladata a társasági adóból történő támogatás megszerzésével megbízott céggel való kapcsolattartás, adatszolgáltatás, táblázatok készítése.

könyvelő

A kosárlabda szakosztály bejövő átutalásos számláit kikontírozza, engedélyezés után átutalja, illetve záradékolja az elfogadott sportfejlesztési
tervnek megfelelően. Feladata a támogatással kapcsolatos szerződések, megállapodások előkészítése. A készpénzben fizetett számlák
pénztárát vezeti, illetve záradékolja. Igény szerint kimutatásokat készít és sokszorosít.

sportmunkatárs

A sportmunkatárs nyilvántartja a versenyzők átigazolási okmányait, elszámolja és nyilvántartja a beszedett tagdíjakat. A mérkőzéseken
készített jegyzőkönyvekből eredményt nyilvántartást vezet. Kapcsolatot tart a kosárlabda szövetséggel, edzőkkel és a sportolók szüleivel.

gépkocsi
vezető

A kosárlabda szakosztály felnőtt és utánpótlás korú csapatai rendszeresen részt vesznek vidéki mérkőzéseken, illetve hazai és külföldi
edzőtáborokon, ezért szükséges sofőr alkalmazása.

gyógytornász

A 15 csapatunknak a folyamatos leterheltség miatt szükség van egy fő gyógytornászra, aki az utánpótlás korú versenyzők mellett a felnőtt
korosztályt is kezeli.

gépkocsi
vezető

A kosárlabda szakosztály felnőtt és utánpótlás korú csapatai rendszeresen részt vesznek vidéki mérkőzéseken, illetve hazai és külföldi
edzőtáborokon, ezért szükséges sofőr alkalmazása.

technikai
vezető

Munkáját a szakosztály igazgató közvetlen irányításával és ellenőrzésével végzi. Segítséget nyújt az edzőknek a sportolók képességeit, aktuális
erőnlétét, felkészültségét vizsgáló felmérésekben. Rendszeresen részt vesz az edzői értekezleten. Felelős a szakosztály versenyeinek
előkészítéséért, rendezéséért, lebonyolításáért. Megszervezi az edzőtáborokat.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

18 713 723 Ft

192 925 Ft

385 850 Ft

19 292 497 Ft

2018-07-25 12:28

Önrész (Ft)
19 292 497 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

38 392 070 Ft

38 584 995 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2018/19 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

60

8 000 Ft

480 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szenzoros labda

db

3

120 000 Ft

360 000 Ft

Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztés

db

1

200 000 Ft

200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Magas intenzitású lézer
készülék (Egyedi)

db

1

5 411 477 Ft

5 411 477 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Nyirokterápiás készülék
(Egyedi)

db

1

1 924 241 Ft

1 924 241 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

OE 302 Ultron home
utlrahang terápiás
készülék 2 kezelőfejjel
(Egyedi)

db

1

468 376 Ft

468 376 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

OE 308 Medinther
középfrekvenciás
elektroterápiás
készülék (Egyedi)

db

1

537 845 Ft

537 845 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Elektrother Combi
alacsonyfrekvenciás
elektroterápiás
készülék (Egyedi)

db

1

537 845 Ft

537 845 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Bioptron lámpa
(Egyedi)

db

1

818 470 Ft

818 470 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Jégkocka gép (Egyedi)

db

1

188 000 Ft

188 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Erőplató

db

1

3 500 000 Ft

3 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kosárállvány, fali
oldalra hajtható, palánk
nélkül

db

2

100 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

plexi palánk (180x105
cm) (Egyedi)

db

2

150 000 Ft

300 000 Ft

Szoftverfejlesztés,
szoftvervásárlás

video elemző szoftver
(Egyedi)

db

1

214 178 Ft

214 178 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Bodystat 1500 MDD
(Egyedi)

db

1

3 064 510 Ft

3 064 510 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Laktát teszter (Egyedi)

db

1

1 913 481 Ft

1 913 481 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

CrossFit tires (Egyedi)

db

1

1 587 500 Ft

1 587 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Climbing station
(Egyedi)

db

1

6 096 000 Ft

6 096 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Láb hajlító- és
feszítőizom erősítő gép
(Egyedi)

db

1

1 485 900 Ft

1 485 900 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Plate holder (Egyedi)

db

1

285 750 Ft

285 750 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Adjustabe Crunch
Bench pad (Egyedi)

db

1

571 500 Ft

571 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Scott Bench pad
(Egyedi)

db

1

330 200 Ft

330 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Ferde pad (Egyedi)

db

1

330 200 Ft

330 200 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Rúd súly tartó (Egyedi)

db

1

1 282 700 Ft

1 282 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellgép (Egyedi)

db

1

1 358 900 Ft

1 358 900 Ft
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Sporteszköz/sportfelszerelés

Vállerősítő gép
(Egyedi)

db

1

749 300 Ft

749 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Mellhezhúzó gép
(Egyedi)

db

1

990 600 Ft

990 600 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

DAP felsőtest
erősítésre alkalmas
csigás rendszer
(Egyedi)

db

1

1 168 400 Ft

1 168 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Comb erősítő gép
(Egyedi)

db

1

1 041 400 Ft

1 041 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Szobakerékpár
(Egyedi)

db

1

482 600 Ft

482 600 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Spinning gép
(Tomahawk) (Egyedi)

db

1

292 100 Ft

292 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Taposógép (Egyedi)

db

1

660 400 Ft

660 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Hasizomerősítő gép
(Egyedi)

db

1

749 300 Ft

749 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Calf machine vádli gép
(Egyedi)

db

1

749 300 Ft

749 300 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Assistent Chin/Dipe
húzódzkodó, olódzkodó
gép (Egyedi)

db

1

800 100 Ft

800 100 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Cross Trainer (Egyedi)

db

1

1 016 000 Ft

1 016 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Futógép (Egyedi)

db

1

1 041 400 Ft

1 041 400 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Guggoló keret (Egyedi)

db

1

647 700 Ft

647 700 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Gravitációs pad
(Egyedi)

db

1

96 500 Ft

96 500 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Egyensúlyozó korong
(Egyedi)

db

2

4 060 Ft

8 120 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kézisúlyzó

pár

16

20 000 Ft

320 000 Ft
44 260 293 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Utazó póló

A csapatok látványának emelése, csapatösszetartó jelleggel, csapat image emelés, egységes megjelenés az ország bármely pontján, az
egyesület képviselete

Szenzoros labda

Applikáción keresztül azonnali mérhető visszajelzést a dobás , labdavezetés felméréshez, oktatáshoz

Honlapfejlesztés

Az akadémia nyilvánosság felé kommunikálásának javítása , új technikai és látvány megoldások beépítése a régebbi rendszerhez.

Magas intenzitású
lézer készülék

Ezzel a professzionális készülékkel a rehabilitációs időt csökkenthetjük ezáltal játékosaink hamarabb visszatérhetnek. A megnövelt lézer
hullának köszönhetően mélyebben fejti ki hatását.

Nyirokterápiás
készülék

A nyirokrendszer nyomásterápiás készülék a sportolók sérülésé utáni felépülését és az egészséges sportoló regenerációját segíti elő.

OE 302 Ultron
home utlrahang
terápiás készülék 2
kezelőfejjel

A sérülések utáni rehabilitációs kezelések hasznos eszköze. Mely a bőr szövetek mélyebb rétegeiben is kifejti hatását. A két kezelőfej
méreténél fogva nagyobb illetve kisebb nehezen elérhető területek kezelésére alkalmas.

OE 308 Medinther
középfrekvenciás
elektroterápiás
készülék

A rehabilitáció fontos eszköze. a fizioterápiás kezelés-fajtákon belül interferencia terápiára és kétpólusú középfrekvenciás terápiára van
szükség. A készülék alkalmas kiterjedt, vagy mélyen fekvő beteg területek, krónikus és degeneratív folyamatok, valamint érzékeny betegek
ingeráram kezelésére. A készülék által keltett interferenciás áram a testfelszín alatti szövet-rétegekben keletkezik.

Elektrother Combi
alacsonyfrekvenciás
elektroterápiás
készülék

A készülék felhasználható ideghatás alapon gerjeszthető szövetek, motoros idegek, izmok, kötőszövetek mozgatására, idegek
stimulálására, mélyebben fekvő szervek kezelésére. Alkalmas sejtfunkció-aktivizálás koncentráció különbség ki-egyenlítődéssel ödéma
felszívódásának és egyéb regenerációs folyamatok meggyorsítására. Használható megfeszült izmok ellazítására, fájdalomcsillapító hatás
elérésére.

Bioptron lámpa

Egymagában vagy más eszközökkel együtt használt aktív eszköz amely sérülés kezelése vagy enyhítése kapcsán biológiai funkciók és
struktúrák megtartására, megváltoztatására vagy helyreállítására szolgál.

Jégkocka gép

Akut sérülések hűtésére szolgáló, jég előállítására alkalmas készülék.

Erőplató

A sportolók aktuális állapot felmérésére és terhelés minőségi és mennyiségi meghatározásra való eszköz, amely az akadémiák részére
ajánlott a szövetség által

Kosárállvány, fali
oldalra hajtható,
palánk nélkül

Az edzés hatékonyság növelésére egyszerre több palánk használatával

plexi palánk
(180x105 cm)

A fali , oldalra hajtható állvány tartozéka

video elemző
szoftver

DARTFISH professzionális kosárlabda elemző szoftver éves licensz díja

Bodystat 1500 MDD

Testösszetétel és testnedvesség tartalmának ellenőrzésére és megfigyelésére alkalmas berendezés

Laktát teszter

Terhelés hatására keletkező organikus sav ellenőrzésére szolgáló eszköz és tesztcsíkok

CrossFit tires

Kiegészítő edzések alkalmával használatos gumi eszköz, mellyel nagy intenzitású és terhelésű edzéseket lehet végre hajtani

Climbing station

A falmászás része az új testnevelésnek. Ez a dinamikus tevékenység minden gyereket meghódít. A mászófal lehetőséget biztosít a fizikai,
kognitív, szociális és érzelmi képességeink fejlesztésére.

Láb hajlító- és
feszítőizom erősítő
gép

Elengedhetetlen feltétele a combizmok erősítésének ez az erősítő gép. Mind hajlító, mind feszítő izmok terhelésére alkalmas.

Plate holder

A lapos és kerek formájú különböző méretű súlyok biztonságos elhelyezésére szolgáló eszköz.

Adjustabe Crunch
Bench pad

A különböző erősítő feladatokhoz alkalmazható állítható magasságú, dönthető pad.

Scott Bench pad

Bicepsz erősítő gép, ellenálló és stabil szerkezete biztos edzést garantál a sportolóknak

Ferde pad

A súlyzós gyakorlatokhoz szükséges állítható támlájú pad, mellyel biztonságosan végezhetőek a gyakorlatok

Rúd súly tartó

A különböző rudakhoz szükséges súlyok elhelyezésére szolgáló tartó állvány.

Mellgép

Mellizmok fejlesztésére, erősítésére szolgáló eszköz, állítható nehézségi fokozatokkal.

Vállerősítő gép

A vállizmok fejlesztésére, erősítésére szolgáló eszköz, állítható nehézségi fokozatokkal.

Mellhezhúzó gép

A hátizom és a vállöv szélesítésére szolgáló erőfejlesztő gép.

DAP felsőtest
erősítésre alkalmas
csigás rendszer

Dupla állítható csigás torony, felhasználása korlátlan lehetősséggel bír, egyszerű használhatóságának köszönhetően mind egyéni, mind
csoportos foglalkozások során használható.

Comb erősítő gép

A láb legfontosabb izmának erősítésére alkalmas eszköz, mellyel nagy terhelés mellett lehet fejleszteni a sportolók combizmait.

Szobakerékpár

Állóképesség fejlesztésére a rehabilitáció alkalmával is kiválóan alkalmazható eszköz, mely az ízületekre is kímélő hatással van.

2018-07-25 12:28
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Spinning gép
(Tomahawk)

Spinning gép, mely az intenzívebb edzések megvalósítására alkalmas kerékpár típus.

Taposógép

A kardio edzések egyik kiváló eszköze, mely folyamatos terhelést jelent a sportolónak.

Hasizomerősítő gép

A hastájék legfontosabb izmainak erősítésére alkalmas eszköz, mellyel nagy terhelés mellett lehet fejleszteni a sportolók izomzatát.

Calf machine vádli
gép

A lábszár izmainak fejlesztésére szolgáló gép, mely által az ugrások dinamikusabbakká válnak.

Assistent Chin/Dipe
húzódzkodó,
olódzkodó gép

A felsőtest izmainak erősítésére alkalmas eszköz, mely állíthatósága révén a kezdőtől a profiig mindenki munkáját segíti.

Cross Trainer

Ellipszis gép, mely kiválóan alkalmas az egész test átmozgatására, az állóképesség növelésére és a rehabilitáció kiegészítő eszköze.

Futógép

A futógép a konditermek alapvető készüléke, melyen előre beállított sebességű és idejű futás végezhető el.

Guggoló keret

Az erősítő edzések alkalmával használatos eszköz. A guggolás kivitelezése könnyebbé válik. Valamint a keret alkalmazásával a sérülés
veszély is csökkenthető.

Gravitációs pad

A gerinc tehermentesítésére szolgáló eszköz, mely az esetleges háti fájdalmak esetén nyújt segítséget az edzések során.

Egyensúlyozó
korong

A hát, váll, kéz és láb mikroizmainak fejlesztésére kiváló eszköz. A sérülések megelőzésére és a rehabilitációban is a sportolók segítségére
van.

Kézisúlyzó

A fizikai edzések elengedhetetlen eszköze. A szabad súlyzós edzések alkalmával használatos eszköz. 16 párkülönböző súlyú kézisúlyzó.

2018/19 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

30 697 384 Ft

316 468 Ft

632 936 Ft

31 646 788 Ft

2018-07-25 12:28

Önrész (Ft)
13 562 909 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

44 893 229 Ft

45 209 697 Ft

11 / 29

be/SFPHP01-10242/2018/MKOSZ
Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!
Előző SFP folytatása?

2018/19 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

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2017/2018

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2018/2019)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

0

1

0

0

Nincs

U11

47

32

65

4

Országos

U12

30

28

45

3

Országos

U14

35

14

38

2

Országos

U16

35

31

35

2

Országos

U18

30

30

32

2

Országos

U20

16

13

16

1

Országos

U23

15

4

15

1

Országos

U25

0

0

0

0

Nincs

Összesen

208

153

246

15

2018-07-25 12:28

Jelenlegi
szezon
tervadata
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai mérés

állapot felmérés (Egyedi)

db

40

30 000 Ft

1 200 000 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

doboz

140

3 500 Ft

490 000 Ft

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

doboz

100

5 000 Ft

500 000 Ft

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer,
diagnosztikai
eszköz
megnevezése

Indoklás

állapot felmérés

Biomechanikai vizsgálat, Humán biológia,spiroergometria,kardiológia, Testnevelési Egyetem Sporttudományi és Diagnosztikai Laboratórium
U14-U18 között 40 fő

Gyógyszer

A sportolók részére sérülés esetén alkalmazandó fájdalom csillapítók, gyulladás csökkentők, és a sérülések gyorsabb lefolyását elősegítő
gyógyszerek. Betegségek esetén alkalmazandó gyógyszerek. Az akadémia minden mérkőzésére orvosi táskát visz, melynek teljes
felszerelése biztosítja az azonnali ellátást , bármilyen rendkívüli esemény alkalmával

Táplálék
kiegészítő

A felkészüléshez, edzőtáborok alkalmával az edzések előtt és után használatosak. Különböző vitaminok, fehérje készítmények , valamint
izotóniás italporok tartoznak ebbe a kategóriába. Az akadémia minden csapata használhatja az erőnléti edzője ajánlása alapján és
felügyelete mellett.

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

13 050 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

2 190 000 Ft

Személyszállítási költségek

2 028 000 Ft

Nevezési költségek

280 800 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

4 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

300 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

20 210 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

11 350 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

94 679 850 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

148 588 650 Ft

2018-07-25 12:28

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Az utánpótlás csapatok (U13-U23) egységes felszerelésének biztosítása, illetve az edzések lebonyolításához
szükséges eszközök biztosítása

Személyszállítási költségek

Személyszállítási költségekre fordítanánk.

Nevezési költségek

A külföldi tornák csapat nevezési költségei. A hazai bajnoki és kupa utánpótlás tornák illetve döntők nevezési
költségei.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

A rendezési költségekbe tartoznak a korosztályos bajnoki mérkőzések játékvezetői költségei , illetve a hazai bajnoki
és kupa tornák rendezési költségei. Itt jelentkeznek a B33 országos bajnokságok költségei is, amelyben ettől az
évtől a szövetség kiírása értelmében kötelező a részvétel.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának
költségei

A leigazolások költségei érintik a TAO támogatást.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

A Budapesti Honvéd Akadémia utánpótlás csapatai részére a heti mindennapos edzés , valamint az egyéni munkák
biztosítására. A sporttelep közelében található általános iskolák jó minőségű tornatermei , valamint a kihelyezett
versenyző csoportjaink számára edzéslehetőség biztosítása.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

A versenyeztetés és felkészítés során edzőtáborok, kupák, versenyek szállás és étkezés költségeire fordítanánk.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A BHSE kosárlabda szakosztálya 15 országos bajnokságban induló csapatának eredményes szakmai munkáját
segítő sportszakemberek bérköltségeit és járulékait szeretné finanszírozni egyesületünk támogatásból.

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Tétel

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Új sor hozzáadása

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Új sor hozzáadása

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)
Megnevezés

Indoklás

Új sor hozzáadása

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség
Pozíció

Végzettség

Hónapok száma

Bruttó bér

Összesen

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

133 317 463 Ft

1 374 407 Ft

2 748 814 Ft

137 440 684 Ft

2018-07-25 12:28

Önrész (Ft)
15 271 187 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

151 337 464 Ft

152 711 871 Ft
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Általános Képzés
2018/19 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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2018/19 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

2018-07-25 12:28
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Szakképzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2018/19 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

2018-07-25 12:28
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

tagsági díj

0 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

0 Ft

Összesen

0 Ft

Indoklás

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2018-07-25 12:28

18 / 29

be/SFPHP01-10242/2018/MKOSZ
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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

385 850 Ft

385 850 Ft

192 925 Ft

578 775 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

632 936 Ft

632 936 Ft

316 468 Ft

949 404 Ft

Utánpótlás-nevelés

2 748 814 Ft

2 748 814 Ft

1 374 407 Ft

4 123 221 Ft

Összesen

3 767 600 Ft

5 651 400 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A 2018/2019-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
beruházások jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelésfejlesztés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vesszük
igénybe. A közreműködő vállalta a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem
benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közreműködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott
program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A 2018/2019-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
beruházások jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelésfejlesztés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vesszük
igénybe. A közreműködő vállalta a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem
benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közreműködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott
program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Utánpótlás-nevelés

A 2018/2019-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
beruházások jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelésfejlesztés jogcímhez egy külső közreműködő szolgáltatásait vesszük
igénybe. A közreműködő vállalta a sportfejlesztési program elkészítését, a pályázat mellékleteinek összeállítását, a negyedéves
előrehaladási jelentések elkészítését. Kezeli a hiánypótlással kapcsolatos teendőket, illetve a támogatási igazolás iránti kérelem
benyújtásához kapcsolódó feladatokat is elvégzi. A külső közreműködő az általa nyújtott szolgáltatásokért együttesen a benyújtott
program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

2018-07-25 12:28
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.
§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a
fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2018. 07. 25.

2018-07-25 12:28
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Nyilatkozat 2
Alulírott Gergely István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. 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 az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
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 –
igazolt módon – 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 – igazolt módon – 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 az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
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. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. 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;
17. 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, amely
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 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. 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 a jogszabályban meghatározott mértékben 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.
18. 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;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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, 2018. 07. 25.

2018-07-25 12:28

Gergely István
ügyvezető elnök
BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Gergely István (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem

tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a BUDAPESTI HONVÉD

SPORTEGYESÜLET (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 alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

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: tagdíj, kigészítő támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
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.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, 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]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
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.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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, 2018. 07. 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, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Gergely István (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2018. 07. 25.

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
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés 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
Kosárlabdázók Országos 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 Kosárlabdázók Országos Szövetsége 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
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2018. 07. 25.
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Gergely István
ügyvezető elnök
BUDAPESTI HONVÉD SPORTEGYESÜLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-18 13:05:47
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:
2018-04-12 13:57:38
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:
2018-04-12 13:56:59
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:
2018-04-25 15:16:23
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 14:26:27
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 14:26:35
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 14:26:51
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 22
Utolsó feltöltés:
2018-06-18 10:11:05

Kelt: Budapest, 2018. 07. 25.

2018-07-25 12:28

27 / 29

be/SFPHP01-10242/2018/MKOSZ
A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

18 713 723 Ft

192 925 Ft

385 850 Ft

19 292 497 Ft

19 292 497 Ft

38 392 070 Ft

38 584 995 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

30 697 384 Ft

316 468 Ft

632 936 Ft

31 646 788 Ft

13 562 909 Ft

44 893 229 Ft

45 209 697 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

30 697 384 Ft

316 468 Ft

632 936 Ft

31 646 788 Ft

13 562 909 Ft

44 893 229 Ft

45 209 697 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

133 317 463 Ft

1 374 407 Ft

2 748 814 Ft

137 440 684 Ft

15 271 187 Ft

151 337 464
Ft

152 711 871 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

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

182 728 569 Ft

1 883 800 Ft

3 767 600 Ft

188 379 969 Ft

48 126 594 Ft

234 622 763
Ft

236 506 563 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2018-07-25 12:28

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (29 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afanyilatkozat_1524659187.pdf (Szerkesztés alatt, 175 Kb, 2018-04-25 14:26:27) 7115ebfd4bb2ba5eacdb3db442d54110ab2fe7b8df7fc98e7082f8bc2aa36a0c
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)
gergelyistvan-alairasicimpeldany_1523534258.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2018-04-12 13:57:38)
8c98a4c68c846e7f379755839d116b99d2d43e6c405f39b0f2908b3d1dc45d82
Egyéb dokumentumok
1.magasintezzitasulezerkeszulek_1529309397.pdf (Hiánypótlás, 623 Kb, 2018-06-18 10:09:57)
ad334c6a3d1759ebffc52825e138cd18e79695b4356b11df0bc3c547a94681f0
2.ultrahangterapiaskeszulekek_1529309401.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-18 10:10:01)
1b2d6c922e515a08bc03f269c07a8d2179414234ab9cdb5647872bf3f1a8d3da
3.bioptronlampa_1529309407.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-18 10:10:07) b461c7d0a6c39e033ed81566cb6d590db67a3edbc301e8fc8c598f969957b67d
4.jegkockagep_1529309412.pdf (Hiánypótlás, 375 Kb, 2018-06-18 10:10:12) dadf2216d993a1ad81092f45b97e670fce96f808e23015cc3675e836da517bfa
5.videoelemzoszoftver_1529309417.pdf (Hiánypótlás, 418 Kb, 2018-06-18 10:10:17) 624bee6f777e45e3fedaa27f9679e104d0a7dd417f8fded8fc1c99ecc67d097e
6.catapultlpsrendszer_1529309423.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-06-18 10:10:23) 1e3c7a5be1fd952d5c86bdeacad10db927f884f8640f9d95886ba0ee9df4c130
7.bodystat1500mdd_1529309430.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-18 10:10:30) 683f42ffb8f120e49908cfc2dd25ca7022c2205620f598a22c2ff53c0537ac23
8.laktatteszter_1529309434.pdf (Hiánypótlás, 989 Kb, 2018-06-18 10:10:34) 5bc1c61f4642a120eeb8636bc40835358da57c8bc109ecfa174a8b3bfa971a57
22dblifefitnessgep_1529309441.pdf (Hiánypótlás, 5 Mb, 2018-06-18 10:10:41) b1992ad6314e75dd51776256382fc31a763ab1b9361cfa958d8cb47d68df741c
gravitaciospadegyensulyozokoron_1529309448.pdf (Hiánypótlás, 619 Kb, 2018-06-18 10:10:48)
e0dec437e15236d1fdd9eb3bf9e815512d480f43fb047a0a49397cc57eb1ea43
eroplato_1529309453.pdf (Hiánypótlás, 121 Kb, 2018-06-18 10:10:53) d5cbfe10d4ad26c88231dd8b4312ffecd41666baa3e42c98c15213241dafaa34
kezisulyzo_1529309465.pdf (Hiánypótlás, 108 Kb, 2018-06-18 10:11:05) 8c9fd7c8a2a4a92ae874c765811e4a74858684852c6738638202676fdb71d325
arajanlat-jeggep_1524726157.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2018-04-26 09:02:37) 01f857c6255aea1b1a69f5f93a60ed4d7026274275b1ebefab520f6476f2f4eb
arajanlat-ultrahangterapiasese_1524726164.pdf (Szerkesztés alatt, 250 Kb, 2018-04-26 09:02:44)
cd63fb527a42278037364cd9806449282ca02743bf305d2331eb883d7aa5c62f
arajanlat-magasintenzitasulezere_1524726169.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2018-04-26 09:02:49)
48f619c1a40e963567a5f6b44f37e71c86520945286ab9ac1de509af0da27619
arajanlat-bioptron1_1524726177.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2018-04-26 09:02:57)
c1b02be9106d6179cf73487326f3526deeb979d98c4158177b4fb884a2fcd034
arajanlat-bioptron2_1524726181.pdf (Szerkesztés alatt, 368 Kb, 2018-04-26 09:03:01)
5ee323573f165c4b348153439612d49f55dbec499c54714303fa4782ff015973
arajanlat-bodystat1500mdd_1524726186.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 09:03:06)
d380ea2d06feb27089ef05433b228b7b60dfc769f48a5e6cc05d6f1ae815ee99
arajanlat-catapult_1524726191.pdf (Szerkesztés alatt, 766 Kb, 2018-04-26 09:03:11) c3d569ad26cebb699fc349162c5240325eecf6c93405ef27a02ccaf3b7ce7536
arajanlat-fitnessgepek_1524726198.pdf (Szerkesztés alatt, 662 Kb, 2018-04-26 09:03:18)
a6c00cb74eaa5f50515fc013097d69d7ed3cf54251732c7981c5adabe4751b69
arajanlat-laktatrendszer_1524726202.pdf (Szerkesztés alatt, 800 Kb, 2018-04-26 09:03:22)
9a1b4d955db9234a1c9c879fbb948f74c140b65fa98a320812505694206ff8dc
arajanlat-sulyzokiegeszitokkelalv_1524726206.pdf (Szerkesztés alatt, 564 Kb, 2018-04-26 09:03:26)
978ef7d5ed0800e909d6b71d18634b558eee7e6632efd883046f0863167742ba
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emminyilatkozat_1524659195.pdf (Szerkesztés alatt, 573 Kb, 2018-04-25 14:26:35)
e9a532193b0c9d25eb480cc185b4cbd9e61b75121553694077d832ce21bc8857
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat2018.aprilis_1524049547.pdf (Szerkesztés alatt, 87 Kb, 2018-04-18 13:05:47) 8f62a3f1e63d56feb8d616d76c6045da7db0b9b17f90382f916b698d2b7fd5ee
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
180425140_1524662183.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2018-04-25 15:16:23) 5a44a2328b7e246ac65bf8629c98d55de0c030edbdff0cfb498b88960977e16c
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_10242_201_1523534219.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2018-04-12 13:56:59)
f0bd4f47901595090a2da2612a820ee48aceb9a1792f979b1aeb2a298d681f03
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.nyilatkozat_1524659211.pdf (Szerkesztés alatt, 626 Kb, 2018-04-25 14:26:51) 74c8bd22fe10e4094ec55c06fa367971ffb1bdf5f4fee7d43108d09465b20b3b
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