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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Budapesti Honvéd Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

BHSE

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 Támogatás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1134

Város

Budapest

Közterület neve

Dózsa György

Közterület jellege

út

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

út

Házszám

53

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 1 791 15 31

Fax

+36 1 329 00 65

Honlap

www.honved.hu

E-mail cím

honved@honved.hu

E-mail cím

honved@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
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Mészáros István

Mobiltelefonszám
+36 30 979 24 45

E-mail cím
meszaros.istvan@honved.hu

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 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

36 MFt

17 MFt

19 MFt

Állami támogatás

776 MFt

1 164 MFt

1 280 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

122 MFt

123 MFt

135 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

201 MFt

314 MFt

180 MFt

Egyéb támogatás

30 MFt

200 MFt

220 MFt

Összesen

1 165 MFt

1 818 MFt

1 834 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2015

2016

2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

483 MFt

649 MFt

714 MFt

Működési költségek (rezsi)

165 MFt

338 MFt

372 MFt

Anyagköltség

120 MFt

416 MFt

458 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

471 MFt

465 MFt

511 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

80 MFt

95 MFt

104 MFt

Összesen

1 319 MFt

1 963 MFt

2 159 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2015

2016

2017

Utánpótlásra fordított összeg

1 187 MFt

1 767 MFt

1 943 MFt

Működési költségek (rezsi)

165 MFt

338 MFt

372 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

3 177 685 Ft

63 554 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

13 320 593 Ft

266 412 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

99 902 637 Ft

1 998 053 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
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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 Budapesti Honvéd Sportegyesület kosárlabda szakosztály jelenleg egy amatőr státuszú felnőtt NB I/B osztályú (amelynek túlnyomó részét saját nevelésű játékosok
alkotják), valamint 11 utánpótlás korú csapat keretein belül ( U-11--U23-ig) valamivel több mint 200 fő folyamatos sportoltatását végzi.A sportfejlesztési program
elsődleges célja a tapasztalt sport munkatársak megtartása, fiatal, új, ambiciózus edzők bevonása,a minőségi munka ösztönzése A minőségi utánpótlás nevelés
kulcsa a magasan képzett szakemberek szisztematikus,átgondolt, korosztályoknak megfelelő munkája, illetve a szerződtetett edzők motiválása , folyamatos
képzése,munkakörülmények javítása. Utánpótlás nevelési jogcím: A sportfejlesztési program célja,az összes korosztályt felölelő utánpótlás csapataink képzési
színvonalának emelése és az ehhez tartozó jobb körülmények megteremtése. Célunk a korszerű edzésmódszerek alkalmazása és a program segítségével
szeretnénk hozzájutni az ehhez szükséges legmodernebb eszközökhöz. Szeretnénk a sportfejlesztési programunk keretében az alsó korosztályok létszámát (U-11,U-12,m U-14) jelentősen növelni,ezzel egy időben tehát új csoportok beindítását tervezzük olyan területen, ahol eddig még nem volt kosárlabda csoportunk, és a
klub vonzáskörzetébe tartozik. Ehhez kapcsolódóan a feladatunk a több edzésidő ,azaz új termek bérlése. Szeretnénk kiterjeszteni a versenyzési lehetőségeinket
saját tornák rendezésével,illetve a nemzetközi kapcsolataink kiterjesztésével.Új nemzetközi kapcsolatok kiépítésével szeretnénk felzárkózni a hazai és nemzetközi
élmezőnyhöz. Az idén U-17 csapatunkkal részt vettünk az EYBL ( Nemzetközi Ifjúsági Kosárlabda Liga ) versenyén, ezt bővíteni szeretnénk a továbbiakban. Tornát is
szeretnénk rendezni az EYBL keretein belül.-A saját létesítményünk alkalmas az utánpótlás nevelésre, de de lehetőségünk van és szükségünk is van több megfelelő
terem bérlésére,használatára is.További, minőségi termek bérlésére folynak tárgyalások.A Budapesti Kosárlabda Szövetség által szervezett budapesti összefogás
vrészei vagyunk, emellett több kisebb utánpótlás nevelő műhellyel is együtt működési szerződést írtunk alá.

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

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A projekt időtartama 2017. július 1.-től 2018. június 30.-ig tart. A személyi jellegű kifizetések üteme folyamatos, havonta történik. Az egyéb tevékenységek
megvalósítása a támogatások beérkezése , illetve 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 Sportegyesület kosárlabda szakosztálya a korábban elindított utánpótlás nevelési és fejlesztési programot szeretné a sportfejlesztési program
keretében szereplő feltételek teljesülése estén folytatni. a szakosztály nevelése az első támogatási időszak után magasabb szintre minősült. 2012. augusztusában
megkaptuk a kosárlabda akadémiai akkreditációt, teljesítettük ennek feltételeit.A minőségileg meghatározott rendszeresen ellenőr5zött színvonalat azóta is sikeresen
tartjuk.Ez mindenképpen szorosabb és ellenőrizhetőbb kapcsolatot feltételez a szakszövetséggel. A 2015-16-os szezonban elvégzett átvilágítási program túlnyomóan
pozitív eredménnyel zárult, további irány mutatást adva a hiányosságaink pótlására. Tudjuk,hogy edzőink felkészültsége, pontos naprakész tervek alapján bármikor
ellenőrizhető. A mérkőzéseken,országos bajnokságokon idén is jól teljesítettünk. Az MKOSZ TAO irodával konstruktív a kapcsolat. Rendszeresen kommunikálunk
egymással, időben és pontosan elküldjük, a jelentéseket és az esetleges hiánypótlásokat, így szinte napi kapcsolatban vagyunk az MKOSZ-szel mind információ mind
ellenőrzés terén. Rendszeresen részt veszünk az MKOSZ utánpótlás programjaiban. Játékosaink részt vesznek a korosztályos utánpótlás válogatottak programjain. A
korábban beadott pályázataink és a mostani között az a legnagyobb különbség, hogy , hogy az akadémiai szintet kell egyre feljebb tolnunk. Egyszerre kell
érvényesülni a munkánkban a mennyiségi és a minőségi elemeknek.A legkisebbekkel is szeretnénk megkedveltetni ezt a sportágat,így olyan helyeken szeretnénk
csoportokat indítani ahol még nem igazán felderített a gyerek anyag.A TAO támogatásaink eredményeképpen most már több éve rendszeres szereplői vagyunk az
akadémiai korosztályok,valamint az U-20 döntőinek is.A Budapesti Kosárlabda Szövetség akadémiaii együttműködési programjának alapító aláírói voltunk,
tevékenyen részt veszünk a Budapest-válogatottak munkájában mind játékosok ,mind edzők, mind edzés lehetőség terén, illetve megkötöttük az együttműködési
szerződéseket a területünkhöz tartozó kisebb utánpótlás nevelő műhelyekkel is, így Budapest Észak-és Közép Pesti régiójában szinte teljes lefedettséget tudunk
biztosítani a kosárlabdázni vágyó gyerekeknek.

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,kosárlabdázóvá váláshoz. A minőségi munkával jó hírnevet
szerezve, a későbbiekben tovább szélesíthető az utánpótlás bázisa.Természetesen ez csak hosszútávú munkával érhető el.Ezek az utánpótlás korú gyerekek a
későbbiek folyamán alapját adhatják egy,a legfelsőbb osztályban szereplő csapatnak is.Jelen pillanatban a szakosztály első csapata a magyar NB I/B osztályban
szerepel huzamosabb ideje, de az utóbbi két-három évben sikerült elérni szisztematikus munkával,hogy a csapat átlag életkora húsz év alá került és a saját nevelésű
játékosaink aránya 90%. Társadalmi hatása kell,hogy legyen a sportfejlesztési programnak,hogy egészségesebbek lesznek ezek a fiatalok , a súlyfelesleg ,mint
magyar népbetegség csökken, kevesebbet látogatják az orvosokat és csökken a gyógyszer fogyasztás is.Később szülőként pozitív mintát tudnak adni a saját
gyermekeiknek az egészséges életmódról. Nem utolsó sorban munkahelyeket teremt, mivel újabb és újabb csoportok jönnek létre a sportfejlesztési program keretein
belül és az edzőknek többek között anyagilag is megéri pontosan,precízen dolgozni a rájuk bízott fiatalokkal. A sportfejlesztési program természetesen mégis a
fiatalokról szól, akikből a jövő bajnokai lehetnek. Az utánpótlás nevelő klubok meg fognak erősödni hosszú távon,ha jó feltételekkel,megfelelően megfizetett kiváló
végzettségű szakemberek nevelik ki a válogatott szintű versenyzőket és őket a profi klubok reális nevelési költségtérítéssel honorálják,amikor véget ér a versenyző
utánpótlás képzése

2017-08-21 15:46

5 / 27

be/SFP-08242/2017/MKOSZ
Személyi jellegű ráfordítások
2017/18 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)

Pszichológus

Felsőfokú

EKHO1

88

6

120 000 Ft

24 000 Ft

864 000 Ft

Sportmunkatárs

Középfokú

Megbízási

40

12

237 000 Ft

46 926 Ft

3 407 112 Ft

Szertáros

Alapfokú

Általános

74

12

139 800 Ft

25 944 Ft

1 988 928 Ft

202

30

496 800 Ft

96 870 Ft

6 260 040 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Pszichológus

Feladata a versenyekre való egyéni és csoportos mentális felkészítés, stresszkezelési technikák tanítása, versenyszorongás,
teljesítményszorongás csökkentése, csapatépítés, edzőkkel való konzultáció.

Sportmunkatárs

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

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.

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 082 355 Ft

31 777 Ft

63 554 Ft

3 177 685 Ft

3 177 685 Ft

6 323 594 Ft

6 355 371 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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Magic Table zsűriasztal
(Egyedi)

db

1

1 143 000 Ft

1 143 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép

db

1

80 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Verseny kosárgyűrű,
rugós FIBA szabvány

db

2

35 000 Ft

70 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

105

3 000 Ft

315 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

LED eredményjelző
(Egyedi)

db

1

5 130 800 Ft

5 130 800 Ft

Szoftverfejlesztés,
szoftvervásárlás

adatbázis
kezelő,működést
segítő,ellenörző
szoftver (Egyedi)

db

1

0 Ft

0 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Busz 17-18 fő (Egyedi)

db

1

11 891 000 Ft

11 891 000 Ft

18 629 800 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Magic Table
zsűriasztal

A Simon János kosárlabda csarnok felújításának része. A zsűri asztal része 2 db LED TV , amelyen információkat, reklámokat, közérdekű
közleményeket lehet kommunikálni a közönséggel. Támadási irány jelző, beépített hálózati aljzatok, szivacs borítás körbe,speciális méretre
gyártott fa, plexi és szivacsból áll. A tavalyi programban szerepelt ez a tétel tervezett beszerzése, de abban az időszakban nem valósult meg
a vásárlás, ezért a jelenlegi idényben tervezzük megvásárolni.

Táblagép

Elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez, valamint információk tárolására, ezenkívül az internet használatára a kosárlabda sportágban.

Verseny
kosárgyűrű,
rugós FIBA
szabvány

Az NB I/B osztályra hitelesített Simon János kosárlabda csarnokban használandó kosárlabda rugós verseny gyűrű, amely a csarnok összes
mérkőzésén rendelkezésre áll. a nemzetközi hivatalos szabvány szerint

Utazó póló

A Budapesti Honvéd Akadémia kosárlabda logójával ellátott pólóban utaznak a csapatok a hivatalos bajnoki mérkőzésekre, egységesen a klub
arculatában.

LED
eredményjelző

A Simon János Sportcsarnokban a régi eredményjelző készülék több mint 25 év működés után mára elavult. A legmodernebb eredményjelző
készülék látványosan, élénk színekkel informál a nézők számára, a LED technika pedig minimum újabb 20 évre biztosítja a készülék
használatát

adatbázis
kezelő,működést
segítő,ellenörző
szoftver

A szakosztály teljes adminisztrációs feladatait kezeli tárolja , értékeli. 10 funkcióval működik, amelybe többek között beletartozik az
edzéstervezés napi,havi éves szinten, tagdíj befizetés, video elemzés, felmérések eredményeinek tárolása, grafikus elemzése,

Busz 17-18 fő

Egyesületünk egy autókereskedő cégtől olyan kedvező árajánlatot kapott a 17-18 fős buszra, amelynek bruttó összege nem éri el a
Benchmarkban szereplő kisebb kapacitású autóbusz bruttó értékét. Az ülések száma lehetővé teszi egyszerre 2 csapat és a hozzá tartozó
sportmunkatársak, illetve a sportruházat és felszerelések egyidejű szállítását.
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2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

12 920 975 Ft

133 206 Ft

266 412 Ft

13 320 593 Ft

5 708 825 Ft

18 896 212 Ft

19 029 418 Ft

2017-08-21 15:46
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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!

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

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

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
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

U9

0

0

0

Nincs

U11

47

70

3

Országos

U12

30

0

2

Országos

U14

35

0

2

Országos

U16

35

0

2

Országos

U18

30

0

2

Országos

U20

16

0

1

Országos

U23

15

0

1

Országos

U25

0

0

0

Nincs

Összesen

208

70

13

2017-08-21 15:46

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszer

doboz

1

97 910 Ft

97 910 Ft

Gyógyszer

Gyógyszer

db

1

381 955 Ft

381 955 Ft

Táplálék kiegészítő

vitaminok (Egyedi)

doboz

1

257 000 Ft

257 000 Ft

Diagnosztikai mérés

állapot felmérés (Egyedi)

db

30

32 000 Ft

960 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása
Gyógyszer,
diagnosztikai
eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer

Utánpótlás korú versenyzők gyógyszer beszerzésére fordítanánk.

Gyógyszer

Utánpótlás korú versenyzők gyógyszer beszerzésére fordítanánk.

vitaminok

Vitaminok és táplálékkiegészítők beszerzését tervezzük.

állapot
felmérés

Utánpótlás játékosok antropometriai, terheléses és fizikai állapot vizsgálata szezon előtt , közben és után. Az antropometriai vizsgálat a várható
testmagasság, testalkat, izom-zsír arány és esetleges súly felesleg kimutatására alkalmas vizsgálat. A vizsgálat eredményeképpen
megállapítható, hogy az adott sportoló adottságai megfelelnek e a sportágnak. Futószőnyeges terheléses vizsgálat magába foglalja a
tüdőkapacitás-légzésfunkciós mérést,a terhelés alatti EKG vizsgálatot, illetve a terhelés előtti és utáni fizikai állapotot. Helyszín: Testnevelési
Egyetem Terhelésélettani Laboratórium A vizsgálat elvégzését 1999-2001-ben született játékosok részére tervezzük.

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

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

4 500 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1 696 865 Ft

Személyszállítási költségek

2 000 000 Ft

Nevezési költségek

500 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

2 570 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

7 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

12 250 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

77 088 986 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

108 005 851 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím
megnevezése
Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Indoklás

A szakosztály sportfelszerelés kontingense, amely tartalmazza a minőségi sportoláshoz szükséges eszközöket,felszerelést , és kiegészítőket.
Így mindenki akadémiai szinten kapja a hozzávalókat, csökkenteni tudjuk a szülők költségeit, illetve az arra rászorulókat szociálisan is tudjuk
támogatni. A modern edzésmódszerek megkövetelte eszközöket is tudjuk így használni. A technikai, taktikai, és fizikai állapotot jelentősen
növelő eszközök ,gyors, ugrásszerű fejlődést eredményeznek az azt használók körében. Akadémiai arculatot is tudunk adni a felszerelésekkel

2017-08-21 15:46
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím megnevezése

Indoklás

Személyszállítási költségek

Személyszállítási költségekre fordítanánk.

Nevezési költségek

Az MKOSZ által szervezett bajnokságokra nevezési díjak biztosítása ebből a keretből amely az utánpótlás országos
bajnokságban induló csapatokra vonatkozik, valamint a Budapest-bajnokságban induló csapatainkat érintik. Ezenkívül a
kvalifikációs tornák, valamint az egyéb utánpótlás tornák nevezési díjai tartoznak ide , amit a versenykiírások mellékelésével,
illetve az MKOSZ engedélyével tudunk elszámolni.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Az MKOSZ díjtábla alapján ide tartozik az összes játékvezetői kifizetés,ellenőrök, versenybírók, jegyzők,
időmérők,statisztikusok minden mérkőzésre vetített költségtérítése, ami MKOSZ naptárban szereplő hivatalos bajnoki
mérkőzés , illetve a Budapest-bajnoki mérkőzések költsége. Torna rendezése esetén a versenykiírás alapján az összes
mérkőzés versenybírói költsége.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Az MKOSZ Díjfizetési Szabályzatában meghatározott díjtételek az irányadóak

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 ( U-11 , U-12 )

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 szakosztály 13 országos bajnokságban induló csapatának eredményes szakmai munkáját segítő
sportszakemberek bérköltségeit és járulékait szeretné finanszírozni egyesületünk támogatásból.

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

96 905 558 Ft

999 026 Ft

1 998 053 Ft

99 902 637 Ft

2017-08-21 15:46

Önrész (Ft)
11 100 293 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

110 003 904 Ft

111 002 930 Ft
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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
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

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

2017-08-21 15:46
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Szakképzés
2017/18 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

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
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Versenyeztetés
2017/18 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

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

63 554 Ft

63 554 Ft

31 777 Ft

95 331 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

266 412 Ft

266 412 Ft

133 206 Ft

399 618 Ft

Utánpótlás-nevelés

1 998 053 Ft

1 998 053 Ft

999 026 Ft

2 997 079 Ft

Összesen

2 328 019 Ft

3 492 028 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A 2017/2018-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelés-fejlesztés 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 közremüködő az általa nyújtott
szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A 2017/2018-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelés-fejlesztés 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 közremüködő az általa nyújtott
szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.

Utánpótlás-nevelés

A 2017/2018-es évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban a személyi jellegű ráfordítás jogcímhez, a tárgyi eszköz
előfinanszírozott(nem ingatlan) jogcímhez, illetve az utánpótlás nevelés-fejlesztés 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 közremüködő az általa nyújtott
szolgáltatásokért együttesen a benyújtott program megvalósítására nyújtott támogatás 2%-át számítja fel díjként.
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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. 21.
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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 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 –
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. 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, 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.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a 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;
18. 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;
19. 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;
20. 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. 21.
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Gergely István
ügyvezető elnök
Budapesti Honvéd Sportegyesület

18 / 27

be/SFP-08242/2017/MKOSZ
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 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 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

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

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. 21.

..........................................................
aláírás
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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!
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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, 2017. 08. 21.

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 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.

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, 2017. 08. 21.

2017-08-21 15:46

Gergely István
ügyvezető elnök
Budapesti Honvéd Sportegyesület
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be/SFP-08242/2017/MKOSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.

2017-08-21 15:46
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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:
2017-04-24 12:53:44
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:
2017-04-19 16:20:59
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:
2017-04-24 10:07:05
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 08:29:01
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 16:20:09
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 16:20:28
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2017-04-19 16:20:43
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2017-08-10 15:15:17

Kelt: Budapest, 2017. 08. 21.

2017-08-21 15:46
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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

15

18

20%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

12

12

0%

Edzőtáborok száma

db

5

6

20%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0%

Egyéb indikátorok:
0%
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

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

0%

U18

fő

15

17

13%

U17

fő

15

17

13%

U16

fő

18

21

17%

U15

fő

17

20

18%

5

7

40%

Egyéb indikátorok
Felnőtt NBI/B

fő

U20

fő

13

16

23%

U23

fő

6

9

50%

2017-08-21 15:46

A felnőtt csapatot kiegészítik mérkőzésenként az U20
és U23-ból átvett 10-12 fő
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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

3 082 355 Ft

31 777 Ft

63 554 Ft

3 177 685 Ft

3 177 685 Ft

6 323 594 Ft

6 355 371 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

12 920 975 Ft

133 206 Ft

266 412 Ft

13 320 593 Ft

5 708 825 Ft

18 896 212 Ft

19 029 418 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

12 920 975 Ft

133 206 Ft

266 412 Ft

13 320 593 Ft

5 708 825 Ft

18 896 212 Ft

19 029 418 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

96 905 558 Ft

999 026 Ft

1 998 053 Ft

99 902 637 Ft

11 100 293 Ft

110 003 904
Ft

111 002 930 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

112 908 887 Ft

1 164 009 Ft

2 328 019 Ft

116 400 915 Ft

19 986 804 Ft

135 223 710
Ft

136 387 719 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2017-08-21 15:46

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 (14 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kosar-afanyilatkozat_1492611609.pdf (Szerkesztés alatt, 37 Kb, 2017-04-19 16:20:09)
0123e15f3b8c930756d3dcaf0ea237830766bf0cbd7735217375301dbae15b87
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)
gergely-alairascimpeldany_1492611659.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2017-04-19 16:20:59)
3a83811bcdc16f35eab9ee1458ae4857900c1dcb32ef8cfc58a2fa24de721249
Egyéb dokumentumok
gepjarmunyilatkozat_1502370183.pdf (Kér. kieg. szerk., 16 Kb, 2017-08-10 15:03:03)
7e6e4fa2ee2be4fbcec88b97692b297d395695a8771e897e8a405ef7c5251baa
nemzetkozitornareszletezes_1502370188.pdf (Kér. kieg. szerk., 26 Kb, 2017-08-10 15:03:08)
f9f24e775d6e87185213d1e8ad8a9aff1640056f2790bf81570179ac5fae3752
lederedmenyjelzo_1502370193.pdf (Kér. kieg. szerk., 85 Kb, 2017-08-10 15:03:13)
4b477767e7494b44501da68d48f174dab4a6838a15159e7b9b2c1586ae23930a
bankkivonat2_1502370906.pdf (Kér. kieg. szerk., 45 Kb, 2017-08-10 15:15:06) 16676301e5543d6af720e4d5d077078986ba4f6fca38ab62c92ff894d1223079
bankkivonat3_1502370910.pdf (Kér. kieg. szerk., 44 Kb, 2017-08-10 15:15:10) 891cf69edbcbd9946b19a8c4db31da7a80248d2de0d9bf96eb049d4ef4cb0b5b
bankkivonat4_1502370917.pdf (Kér. kieg. szerk., 107 Kb, 2017-08-10 15:15:17) 0a90213eb35d37ef3e3f90facc396abbb1349e2ff3fde672a74d3f0c91f2c4be
transitminibuszlimitaltfelszerel_1493119944.pdf (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2017-04-25 13:32:24)
77500e728f77a89352c9bbf799ce6995a08cd51ffc9b46670b601174eb9237b9
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kosar-nyilatkozat3._1492611628.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2017-04-19 16:20:28)
04dedf54e997d75a1af55916fbc73f9670e3aa2961b18195be5260a65fa198d6
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat-aprilis_1493031224.pdf (Szerkesztés alatt, 85 Kb, 2017-04-24 12:53:44) 8ae0eaefbd8dc8cc56fe6a3b50e7f4e76af7775d603e80c8073eac2ebcc585e6
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
170425140_1493188141.pdf (Szerkesztés alatt, 242 Kb, 2017-04-26 08:29:01) 5b7bc6a8b8df7bb3224201f7c24600a351f851edc7faaba47bb4e72e7b0a6572
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
kosarlabdaadoigazolasaprilis_1493021225.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2017-04-24 10:07:05)
0af2fab1c72b3cfdc18a653f29c855d4af1019d28ad4420bcc079d110ab204cd
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
kosar-nyilatkozat2._1492611643.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2017-04-19 16:20:43)
009e7efc9416dbacf6d5b8814c61f747a74190583ceb33f121360362a428c8b3
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