
be/SFPHPM01-03431/2015/MKSZ 

2016-03-01 10:19 1 / 19 

 

A kérelmező szervezet teljes neve  XXII. INDEX Lakóhelyi Szabadidő Közhasznú Sportegyesület 

A kérelmező szervezet rövidített neve  XXII. INDEX NSE 

Gazdálkodási formakód  521 

Bajnoki osztály: 

Áfa levonásra a pályázatban igényelt 

 Gyermekbajnokság 

költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (nem alanya az Áfának) 

Adószám  18258710-1-43 

Bankszámlaszám  11600006-00000000-20793823 

 

 Irányítószám 
 
1223 

 
Helység 

 
Budapest 

 

 Irányítószám 
 
1223 

 
Helység 

 
Budapest 

 Út / utca 
 
Aszály utca 

 
Házszám 

 
15/a földszint 1/a 

 Telefon 
 
+36 20 331 38 94 

 
Fax 

 
+36 20 331 38 94 

 Honlap 
 
www.www.hu 

 
E-mail cím 

 
apatiancsi@gmail.com 

 

 A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Friss András 

 A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök 

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy 

oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani 
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 Mobiltelefonszám 
 
+36 20 331 38 94 

 
E-mail cím 

 
apatiancsi@gmail.com 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai 
 

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím 

Apáti Anikó +36 20 331 38 94 apatiancsi@gmail.com 

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai 
   

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja 

BMTE Sporttelep Budafoki MTE Sportegyesület Budafoki MTE Sportegyesület 1 Felkészülés 

Kempelen Farkas Gimnázium tornaterme Kempelen Farkas Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium 3 Felkészülés 

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2006-08-14 

 A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2006-08-14 

 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  - 

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 2006-08-14 

 

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben) Ha valamely 

érték üres, kérjük írjon be 0-át. 

 

Bevétel 2013 2014 2015 

Önkormányzati támogatás 5 MFt 5 MFt 5 MFt 

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt 

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1,313 MFt 0 MFt 0 MFt 

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 20 MFt 20 MFt 

Egyéb támogatás 0,3 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt 

Összesen 6,613 MFt 25,3 MFt 25,3 MFt 

Kiadások alakulása az egyes évadokban 
   

Kiadás 2013 2014 2015 

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 0,142 MFt 7 MFt 7 MFt 

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 3,2 MFt 3,2 MFt 

Anyagköltség 0,58 MFt 0 MFt 0 MFt 

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 5 MFt 5 MFt 

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt 

Összesen 0,722 MFt 15,2 MFt 15,2 MFt 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája 
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Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.   

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői 

Személyi jellegű ráfordítások  1 563 986 Ft 31 280 Ft 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Előfinanszírozott (nem ingatlan)  
3 399 934 Ft 67 999 Ft 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Előfinanszírozott (ingatlan)  

0 Ft 0 Ft 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Utófinanszírozott  

0 Ft 0 Ft 

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás  5 299 230 Ft 105 985 Ft 

Általános képzés  0 Ft 0 Ft 

Szakképzés  0 Ft 0 Ft 

Közreműködői díj    
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban: 

 

Egyesületünk serdülő és felnőtt csapatokkal rendelkezik. Az utánpótlás korosztályú játékosainknak eddig meglehetősen mostoha körülmények között kellett elvégezniük a felkészülést. Ezen 
az állapoton szeretnénk egy sikeres TAO sportfejlesztési programmal változtatni. Az edzések megtartásához szükséges tornatermet bérelni nem tudtunk, csak egy kinti, szabadtéri, beton 
pályán készíthettük fel játékosainkat. Ezen mindenképpen javítani szeretnénk, ezért jelen programban bérleti díjat is kalkuláltunk. Edzőink jelenleg óriási áldozattal, anyagi szempontból csak 
hobbi szinten segítették a gyerekek munkáját, amiért semmilyen juttatást nem kaphattak. Ez a hozzáállás az edzők részéről, bár igen nagy vonalú, ám mégis tarthatatlan. Utánpótlás jogcímre 
tehát edzői díjakat is felvezettünk. A megfelelő felszerelések és eszközök nélkülözhetetlenek a sportolók megfelelő felkészülésében. Ezeket a bajnoki évad elején kívánjuk beszerezni. 
Sporteszköz és felszerelés soron vásárolnánk sportruházatot; sporteszközöket. Ezeken kívül beszereznénk gyógyászati, valamint diagnosztikai segédeszközöket. A béreket, edzőknek (2 fő) és 
2 fő gazdasági munkatársnak, továbbá a bérleti díjakat 12 hónapon át folyamatosan biztosítanánk. Ezen felül versenyengedélyek, személyszállítási díjak, edzőtáborok költségeinek 

finanszírozására kerülne sor.  

 

Nem releváns.  

 

A béreket, valamint a bérleti díjakat 12 hónapon át folyamatosan biztosítanánk, amely költségek mellett versenyengedélyek, személyszállítási díjak, edzőtáborok költségei is felmerülnek. 
Természetesen a megfelelő edzésmunka elvégzéséhez és a csapategység elősegítése érdekében sporteszközöket, valamint sportfelszereléseket is beterveztünk programunkba. Ezek 
beszerzése már a nyár folyamán megkezdődne, hogy minél hamarabb használatba vehessék játékosaink. Ahhoz, hogy a sportolók a megfelelő fejlődést és eredményességet elérjék szükséges 
a kiemelkedő immunrendszer és állóképesség. Ezek fejlesztését segítik a beszerzendő vitaminok, így a sportolók kisseb eséllyel lesznek betegek és emiatt kevesebb felkészülési alkalom és 
mérkőzés kihagyására kényszerülnek, valamint ahhoz, hogy a csapataink megfelelő teljesítményt tudjanak nyújtani, és a mérkőzésekre való felkészülés során is a legjobb formában legyenek 
fontos az egészségi állapotuk védelme és az egészségük megőrzése. A csapat együttes utaztatásának megkönnyítése érdekében egy busz vásárlását tervezzük. Mind az edzőtáborokba, mind 
pedig a mérkőzésekre való eljutáskor nagy könnyebbséget okozna egy saját autóbusz megléte. Ezzel kiküszöbölhetnénk az utazásainkkor egyébként elkerülhetetlen rezsikilométereket. A 
csapat együttes utaztatása pedig gazdaságosabb, mint az egyénenkénti szállítás. Ráadásul ezzel jelentős terhet vennénk le a szülők válláról. Csapataink edzőjének egy szakmai továbbképzést 
is szeretnénk megvalósítani, mellyel nagyon sokat lendíthetnénk csapataink felkészítésein, és ezáltal az eredmények javításán.  

 

Egyesületünk sportfejlesztési programja összhangban van a Magyar Kézilabda Szövetség szakszövetségi stratégiájával. Egyesületünk célul tűzte ki az utánpótlásnevelés fejlesztését, a fiatalok 
egészséges és sportos életmódra nevelését. Szeretnénk, ha minél több gyermek kapna kedvet a kézilabda sportág űzéséhez. Ez ugyanis jelentős mértékben hozzájárulna a sportág 
színvonalának további fejlődéséhez. A mindenkori szövetségi kapitány nagyobb létszámú és még több tehetséges sportolóból álló „mezőnyből” válogathatna, mely által kiéleződne a 
versengés a játékosok között. Sok kiemelkedő játékosból válogatva még erősebb csapatot lehet összeállítani. Toborzó programok keretében szeretnénk népszerűsíteni a sportágat, ezzel 
hozzájárulva a kézilabda sikeresebbé tételéhez. Szeretnénk, ha a gyermekek sportolása nem jelentene anyagi terhet a szülők számára. Ezért igyekszünk minél több költséget átvállalni. A 
program keretében minden játékosunk számára szeretnénk egységes sportöltözetet biztosítani. Az edzőtáborok megrendezése mind szakmai részről, mind pedig csapatformáló szerepe miatt 
elengedhetetlen. Ezek során lehetőség nyílik az intenzív edzésmunka elvégzésére, melynek segítségével a fizikális, a technikai, taktikai és a szellemi képességek egyaránt fejleszthetők. A 
játékosok az együtt töltött idő alatt még jobban megismerik egymást, tehát az ilyen táborok elősegítik a csapategység kiépítését, illetve elősegítik annak megerősödését. Fontos számunkra 
sportolóink egészsége. Ezért szem előtt tartjuk ennek védelmét, és a minél gyorsabb és hatékonyabb rehabilitációban is segítséget nyújtunk sportolóinknak. Ennek megfelelően a 
programban gyógyszerek és diagnosztikai eszközök vásárlásával terveztünk.  

 

Társadalmi hatások: A projekt megvalósulása pozitív társadalmi hatásokat eredményez. Egyre több gyermek kezd el sportolni. A térségben meghonosodik az egészséges és sportos életmód. A 
sportoló fiatalok pedig még nagyobb valószínűséggel adják tovább ezt az életformát a következő generációknak. A sportág népszerűsítése által egyre több néző fog kilátogatni a 
mérkőzésekre. Idővel esetleg szurkolói klubok is szerveződhetnek, amelyekben hasonló felfogású és világnézetű emberek oszthatják meg egymással gondolataikat és cserélhetnek véleményt. 
Ezzel pedig a sporton túl a társasági élet is fellendül. A kézilabda pedig a térség sikersportjává válhat. Napjainkban Európa szerte elterjedt a szabadidő passzív eltöltése. Ez kockázatot 
jelenthet. Hiszen félő, hogy az emberek szívesebben ülnek le a televízió elé, vagy választanak más kevésbé aktív tevékenységet, mint mozgásosat. Ez a hatás azonban egészségtudatosító és 
toborzó programok megszervezésével mérsékelhető. Gazdasági hatások: A rendszeres testmozgás bizonyítottan egészségmegőrző hatású. Amennyiben az emberek egészséges életmódot 
folytatnak, kevésbé lesznek hajlamosak az egyes betegségekre. Ezáltal a társadalombiztosítót és a munkáltatóikat is jelentős kiadásoktól óvják meg, hiszen kevesebb alkalommal kell 
betegszabadságra menniük. A sikeres program pozitív hatással van a sportszergyártókra. Hiszen ezáltal megnő a kereslet az általuk gyártott, illetve forgalmazott termékek iránt. A támogatók, 
szponzorok távolmaradása jelenti a fő kockázatot, gazdasági szempontból. Amennyiben az egyesület nem kap elegendő anyagi támogatást, úgy félő, hogy a projekt nem, vagy csak részeiben 
tud megvalósulni. Ez azonban megfelelő tervezéssel és pontos számolással kiküszöbölhető. 

 

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások 
        

Név Születési dátum Kategória Lic. Adózás 

módja 

N. 

ó. 

Kif. 

hó Havi bruttó bér 

és egyéb 

juttatások 

(Ft/hó) 

Munkál- 

tatói 

járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 

ráfordítás 

összesen (Ft) 

Apáti Anikó 1990-06-28 Ügyv. Elnök N.r. Normál 4 12    

 

 

 

 

 

 

 

 



be/SFPHPM01-03431/2015/MKSZ 

2016-03-01 10:19 5 / 19 

Kercsula Vivien 1987-06-29 Csapatmen. N.r. EKHO 4 12    

     
8 24    

2015/16 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása 

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 

1 517 066 Ft 15 640 Ft 31 280 Ft 1 563 986 Ft 1 563 986 Ft 3 112 333 Ft 3 127 973 Ft 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!) 

Kategória 

Tárgyi eszköz beruházás megnevezése 
Mennyiségi egysé 

g 
Mennyisé g 

Egységár 
Tervezett beruházási, felújítási érték 

(Ft) 

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 31 20 000 Ft 620 000 Ft 

Sportfelszerelés zokni pár 29 1 200 Ft 34 800 Ft 

Sportfelszerelés kabát db 31 20 000 Ft 620 000 Ft 

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 31 20 000 Ft 620 000 Ft 

Sporteszköz labda db 29 17 000 Ft 493 000 Ft 

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 58 6 000 Ft 348 000 Ft 

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 58 6 000 Ft 348 000 Ft 

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 31 15 000 Ft 465 000 Ft 

Sportfelszerelés edzőpóló db 31 6 350 Ft 196 850 Ft 

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 6 000 Ft 12 000 Ft 

Sportfelszerelés kapusmez db 2 6 000 Ft 12 000 Ft 

Sporteszköz labdazsák db 2 12 700 Ft 25 400 Ft 

Sporteszköz labdapumpa db 2 3 000 Ft 6 000 Ft 

Sporteszköz síp db 1 3 000 Ft 3 000 Ft 

Sporteszköz sport bólya db 2 5 000 Ft 10 000 Ft 

Sportfelszerelés rövidnadrág db 29 9 000 Ft 261 000 Ft 

Sporteszköz stopperóra db 1 15 000 Ft 15 000 Ft 

Sporteszköz medicinlabda db 10 5 000 Ft 50 000 Ft 

Sporteszköz kapu pár 1 
100 000 

Ft 

100 000 Ft 

Sporteszköz kapuháló pár 1 15 000 Ft 15 000 Ft 

Informatikai eszközök Laptop db 2 
250 000 

Ft 
500 000 Ft 

     
4 755 050 Ft 
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2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása 

Tárgyi eszköz megnevezése 

Indoklás 

kézilabda cipő A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

zokni A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

kabát A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

bemelegítő jogging A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

labda Az edzéseken elvégzett feladatokhoz szükséges. 

kézilabda mez (meccs) A mérkőzések lebonyolításához szükséges. 

 

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása 

Tárgyi eszköz megnevezése 

Indoklás 

kézilabda nadrág (meccs) A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

sporttáska nagy A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

edzőpóló A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

kapusnadrág A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

kapusmez A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

labdazsák A labdák tárolásához és szállításához szükséges. 

labdapumpa A labdák karbantartásához szükséges. 

síp Az edzések lebonyolításához szükséges. 

sport bólya Az edzések lebonyolításához szükséges. 

rövidnadrág A sportolók edzésen és mérkőzésen való részvételéhez szükséges sportfelszerelés. 

stopperóra Az edzések lebonyolításához szükséges. 

medicinlabda Az edzések lebonyolításához szükséges. 

kapu Az edzések és mérkőzések lebonyolításához szükséges. 

kapuháló Az edzések és mérkőzések lebonyolításához szükséges. 

Laptop Az egyesület adminisztratív feladatainak elvégzéséhez szükséges. 

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása 
    

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 

3 297 935 Ft 33 999 Ft 67 999 Ft 3 399 934 Ft 1 457 115 Ft 4 823 049 Ft 4 857 048 Ft 
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások 

 

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? 

Nem 

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? 

Nem 

2015/16 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 igazolt csapatok 

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok 
  

Korosztály 
Versenyengedéllyel rendelkezők 

száma 

Versenyengedéllyel nem rendelkezők 

száma 
Bajnokságban szereplő csapatok 

Bajnokság legmagasabb 

szintje 

U7 0 0 0 Nincs 

U8 0 0 0 Nincs 

U9 0 0 0 Nincs 

U10 0 0 0 Nincs 

U11 0 0 0 Nincs 

U12 0 0 0 Nincs 

U13 0 0 0 Nincs 

U14 0 0 0 Nincs 

Serdülő 22 0 1 Országos 

Ifjúsági 0 0 0 Nincs 

Junior 0 0 0 Nincs 

Összesen 22 0 1 
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai 

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat 

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) 

Sportfelszerelés kézilabda cipő db 22 6 045 Ft 132 990 Ft 

Sportfelszerelés utcai cipő db 22 4 534 Ft 99 748 Ft 

Sportfelszerelés zokni pár 44 453 Ft 19 932 Ft 

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 22 5 743 Ft 126 346 Ft 

Sportfelszerelés edzőpóló db 22 1 919 Ft 42 218 Ft 

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 1 814 Ft 7 256 Ft 

Sportfelszerelés kapusmez db 4 1 814 Ft 7 256 Ft 

Sporteszköz labdazsák db 2 3 839 Ft 7 678 Ft 

Sporteszköz wax db 20 2 720 Ft 54 400 Ft 

Sporteszköz síp db 2 907 Ft 1 814 Ft 

Sportfelszerelés rövidnadrág db 22 2 720 Ft 59 840 Ft 

Sporteszköz stopperóra db 1 4 534 Ft 4 534 Ft 

Sporteszköz medicinlabda db 10 1 511 Ft 15 110 Ft 

Sportfelszerelés kabát db 22 6 045 Ft 132 990 Ft 

Sportfelszerelés sál db 22 1 149 Ft 25 278 Ft 

Sportfelszerelés sapka db 22 1 149 Ft 25 278 Ft 

Sportfelszerelés kesztyű db 22 1 919 Ft 42 218 Ft 

Sportfelszerelés bemelegítő jogging szett 24 6 045 Ft 145 080 Ft 

Sportfelszerelés labda db 22 3 023 Ft 66 506 Ft 

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 44 1 814 Ft 79 816 Ft 

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 44 1 814 Ft 79 816 Ft 

Sportfelszerelés széldzseki alsó-felső (nemzeti) szett 24 3 023 Ft 72 552 Ft 

Sporteszköz labdapumpa db 2 907 Ft 1 814 Ft 

Sporteszköz sport bólya db 2 1 511 Ft 3 022 Ft 

Sporteszköz kulacs (1L) db 22 212 Ft 4 664 Ft 

Sporteszköz fitness labda db 10 5 743 Ft 57 430 Ft 

Sporteszköz mágnes tábla db 1 3 839 Ft 3 839 Ft 

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 5 743 Ft 5 743 Ft 

Sporteszköz filcek (készlet) db 1 3 023 Ft 3 023 Ft 

Sporteszköz kapuháló pár 3 4 534 Ft 13 602 Ft 

Sporteszköz koordinációs létra db 2 3 023 Ft 6 046 Ft 

Sporteszköz nehezített kézilabda db 5 1 814 Ft 9 070 Ft 

Sporteszköz kapu pár 1 30 226 Ft 30 226 Ft 
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2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása 
   

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft) 

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
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2015/16 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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Közreműködői költségek     

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen 

Személyi jellegű 31 280 Ft 31 280 Ft 15 640 Ft 46 920 Ft 

Tárgyi előfinanszírozott 

(nem ingatlan) 
67 999 Ft 67 999 Ft 33 999 Ft 101 998 Ft 

Utánpótlás-nevelés 105 985 Ft 105 985 Ft 52 992 Ft 158 977 Ft 

Összesen 
   

307 896 Ft 

Közreműködő által végzett feladatok leírása 

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása 

Személyi jellegű 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges 

hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves 

előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás 

iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Tárgyi előfinanszírozott 

(nem ingatlan) Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges 

hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves 

előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás 

iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 

Utánpótlás-nevelés 

Az előkészítés során a program elkészítésében, a dokumentáció összeállításában nyújt segítséget a közreműködő. A megvalósítás során az esetleges 

hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves 

előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás 

iránti kérelem benyújtását és a támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő. 
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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, 2016. 03. 01.  
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Alulírott Friss András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek; 

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet; 

3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság 

fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett; 

4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben 

vállalt kötelezettségeit teljesítette; 

5. kijelentem, hogy a Kérelmező 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; 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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; 

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző 

szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül); 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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 benyújtom a sportcélú ingatlan 

tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig 

jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, 

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 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 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. 

13. 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; 

14. 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. 

15. 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, 2016. 03. 01. 

Az bajnoki osztály alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!  
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Fájlok száma: 2 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:09:45 

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: 2 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:10:01 

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

adózói adatbázisban) 

Fájlok száma: 2 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:10:12 

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

Fájlok száma: 1 

Utolsó feltöltés: 

2015-04-30 14:41:39 

  Egyéb dokumentumok 

Fájlok száma: 3 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:14:52 

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

Fájlok száma: 5 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:10:59 

  Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései 

Fájlok száma: 1 

Utolsó feltöltés: 

2015-04-30 14:43:16 

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek 

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek 

Fájlok száma: 1 

Utolsó feltöltés: 

2015-07-16 15:14:36 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek 

Fájlok száma: 1 

Utolsó feltöltés: 

2015-07-16 15:15:04 

  A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek 

Fájlok száma: 3 

Utolsó feltöltés: 

2016-02-29 19:12:37 Kelt: 

Budapest, 2016. 03. 01. 
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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 
 

4 4 0% 

Licence-szel rendelkező edzők száma 

fő  0 0 0% 

Edzőtáborok száma db 
 

1 1 0% 

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 

száma 

db  0 0 0% 

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 
 

0 0 0% 

Egyéb indikátorok: 
  

     
0% 

     
0% 

     
0% 
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A projekt költségvetése 

Projekt költségvetése összesen 
      

Jogcímek Közvetlen 

támogatás 
Ellenőrző 

szervnek 

fizetendő 

díj 

Közreműködői 

díj 

Teljes 

támogatás 

Önerő Elszámolandó 

összeg 

Teljes ráfordítás 

Személyi jellegű 1 517 066 Ft 15 640 Ft 31 280 Ft 1 563 986 Ft 1 563 986 Ft 3 112 333 Ft 3 127 973 Ft 

Tárgyi eszköz beruházás 3 297 935 Ft 33 999 Ft 67 999 Ft 3 399 934 Ft 1 457 115 Ft 4 823 049 Ft 4 857 048 Ft 

- ebből előfinanszírozott 

(nem ingatlan) 

3 297 935 Ft 33 999 Ft 67 999 Ft 3 399 934 Ft 1 457 115 Ft 4 823 049 Ft 4 857 048 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 

5 140 253 Ft 52 992 Ft 105 985 Ft 5 299 230 Ft 588 803 Ft 5 835 041 Ft 5 888 034 Ft 

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Összesen 9 955 254 Ft 102 631 Ft 205 264 Ft 10 263 151 Ft 3 609 905 Ft 13 770 423 Ft 13 873 054 Ft 

Igazgatási szolgáltatási díj 

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen 

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft 
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A kérelemhez tartozó mellékletek (21 darab) 

 

apati_aniko_alairasi_cimpeldany_1456769401.pdf (Hiánypótlás melléklet, 642 Kb, 2016-02-29 19:10:01) 

347c0a7746974bf045e21565bff4dcce98539ad93f7eff34c8b709ef814590e9 

hianypotlas_1430397829.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:43:49) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a 

 

hianypotlas_1430397796.docx (Szerkesztés alatt, 11 Kb, 2015-04-30 14:43:16) e67192fb735804894555f2509b150ff67e1bd4e04f9a0415cd07fe2da9800a9a 

 

laptopindoklas_1456769530.pdf (Hiánypótlás melléklet, 471 Kb, 2016-02-29 19:12:10) d812127c68b0d518fdc37101c126e8a48e4242bce9a591a36db0536248dbb7f3 
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