
A�kérelmező�adatai

Ügyiratszám �be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

A�kérelmező�szervezet�teljes�neve �VÁRPALOTAI�BÁNYÁSZ�SPORTKÖR

A�kérelmező�szervezet�r�vi��tett�neve �VBSK

�az�álk��ási���rmak�� ��21

A�kérelmező�szervezet�stát�sza� �Amatőr� �Alkalmaz��ivatás�s�s��rt�l�t� �Nem

Bajn�ki��sztály� �NBII

Á�a�lev�násra�a��ályázatban�igényelt
k�ltségek�tekintetében �Nem�alanya�az�ÁFA-nak

A��szám �1��00�1�-1-1�

Bankszámlaszám �11���0��-2��0��2�-00000000

Önerő�bizt�s�tása�személyi�j�g��m�ez��

�Nin�s

�Min�en�ajta�állami���nk�rmányzati����rrást�l�mentes�saját�erő

�Hitel

��gyéb���rrás�Önk�rmányzati�tám�gatás��tag��j��kiegész�tő�tám�gatás

Önerő�bizt�s�tása�tárgyi�j�g��m�ez��

�Nin�s

�Min�en�ajta�állami���nk�rmányzati����rrást�l�mentes�saját�erő

�Hitel

��gyéb���rrás�Önk�rmányzati�tám�gatás��tag��j��kiegész�tő�tám�gatás

Önerő�bizt�s�tása�ké�zés�j�g��m�ez��

�Nin�s

�Min�en�ajta�állami���nk�rmányzati����rrást�l�mentes�saját�erő

�Hitel

��gyéb���rrás�Önk�rmányzati�tám�gatás��tag��j��kiegész�tő�tám�gatás

Önerő�bizt�s�tása��zemeltetés�j�g��m�ez�

�Nin�s

�Min�en�ajta�állami���nk�rmányzati����rrást�l�mentes�saját�erő

�Hitel

��gyéb���rrás�Önk�rmányzati�tám�gatás��tag��j��kiegész�tő�tám�gatás

Nyilatk�zat�tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás�j�g��m�esetén�a��ejlesztéssel�érintett�ingatlan��aszn�s�tásár�l�

�elen�s��rt�ejlesztési��r�gram�keretében�nem��ályáz�k�ingatlan��ejlesztésre

Kizár�lag��elyi��atással�b�r��s��rt�él��ingatlan�

Nem�releváns

A�kérelmező�szervezet�székhelye

Irány�t�szám ��100 �Vár�s �Vár�al�ta

K�zter�let�neve �Fe�érvári �K�zter�let�jellege ��t�a

Házszám �� ����let �

Lé��ső�áz � ��melet �

Ajt� �

A�kérelmező�szervezet�levelezési�címe

A�levelezési���m�megegyezik�a�szék�ely���mével �

Irány�t�szám ��100 �Vár�s �Vár�al�ta

K�zter�let�neve �Fe�érvári �K�zter�let�jellege ��t�a

Házszám �� ����let �

Lé��ső�áz � ��melet �

Ajt� �

Tele��n ��3��30��1��3���� �Fa� ��3���������223

H�nla� ������al�ta�an�ball��� ��-mail���m �z�ltan1�varga1�gmail���m

A�képviselő�adatai

A�kérelmező��ivatal�s�ké�viselőjének�neve �Nátrán�R�lan�

A�kérelmező��ivatal�s�ké�viselőjének�be�sztása ��ln�k

M�biltele��nszám ��3��30�31���1��2 ��-mail���m �vbsk1�2��gmail���m

Kérelmező�a�atainak�beemelése�OPT�N-ből

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

2022-0�-0��0���3 1�/�32



A�kérelmező�részéről�kijelölt�kapcsolattartók�adatai

Kapcsolattartó�neve Mobiltelefonszám E-mail�cím

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

2022-0�-0��0���3 2�/�32



A�kérelmező�részéről�kijelölt�kapcsolattartók�adatai

Kapcsolattartó�neve Mobiltelefonszám E-mail�cím

Varga�Z�ltán �3��30��1��3���� z�ltan1�varga1�gmail���m

Sportszervezet�által�rendszeresen�használt�sportlétesítmények�adatai

Létesítmény�neve Létesítmény�tulajdonosa Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos�heti�használat
(óra)

Használat�célja

�ál��y�la�Vár�si�S��rtk�z��nt Vár�al�ta�Vár�s
Önk�rmányzata

Pal�tas��rt�N�n�r��it�K�t� 32 Felk��és�versenyeztetés

Ne��m�ki�Szent��án�s�Általán�s
Isk�la

Kat�lik�s��gy�áz Kat�lik�s��gy�áz 12 Felkész�lés

Rák��zi�Tele�i�Általán�s�Isk�la Vár�al�ta�Vár�s
Önk�rmányzata

KLIK 10 Felkész�lés

A�kérelmező�szervezet�megalak�lásának�i�ő��ntja� �1�2�

A�tevékenységének�megkez�ésének�i�ő��ntja� �1�2�

A�j�gelő��szervezet�neve��amennyiben�releváns�� �nem�releváns

Megalak�lásának�i�ő��ntja��amennyiben�releváns�� �1�2�
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�agyoni�helyzet��igényelt�támogatás�összevont�bemutatása

A�kérelmező���������évi�gazdálkodásának�és�a�������év�tervadatainak�főbb�mutatói��(Millió�forint�értékben)
Ha�valamely�érték�üres��kérjük�írjon�be��-át�

�evétel ���� ���� ����

Önk�rmányzati�tám�gatás ����MFt ����MFt ����MFt

Állami�tám�gatás 0�MFt 0�MFt 0�MFt

Saját�bevétel���l���tag��j��jegybevétel� 2�MFt 3�MFt 3�MFt

Látvány-�sa�ats��rt�tám�gatásb�l�származ��bevétel ���MFt �2���MFt �0�MFt

�gyéb�tám�gatás 0�MFt 0�MFt 0�MFt

�sszesen �����MFt �����MFt �2���MFt

Kiadások�alakulása�az�egyes�évadokban

Kiadás ���� ���� ����

Személyi��bér�és�bérjelleg����jár�lékai� 3��3�MFt 32���MFt �0�MFt

M�k��ési�k�ltségek��rezsi� 0���MFt 0���MFt 0���MFt

Anyagk�ltség ����MFt 1�����MFt ����MFt

Igénybe�vett�sz�lgáltatás 1��1�MFt 12�13�MFt 23�MFt

�gyéb��más��va�nem�s�r�l�at��kia�ás�k 1�3�MFt 0��2�MFt 2�MFt

�sszesen �����MFt �1��1�MFt ���3�MFt

M�ködési�típus��költségek��amit�az�értékelési�elvünk�az�alábbiak�szerint�határoz�meg��személyi�bérek��bérleti�díjak��személyszállítási�költségek�
nevezési�költségek��versenyengedélyek��játékengedélyek�költsége

Kiadás ���� ���� ����

M�k��ési�k�ltségek �2�23���2�MFt 3����MFt �0�MFt
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Mely�jogcímekre�adja�be�a�kérelmet�

Kérjük�a���eadás��oszlopban�jelölje�be��hogy�mely�jogcímekre�adja�be�kérelmét��az��Áfa�levonásra�a�pályázatban�igényelt�költségek
tekintetében��oszlopban�pedig�jelölje�milyen�módon�kíván�elszámolni�

�ogcím �eadás �eljes
támogatás

Közrem�ködői Áfa�levonásra�a�pályázatban�igényelt�költségek
tekintetében

Személyi�jelleg��rá��r��tás�k 3��11��0��Ft �0�000�Ft �

Tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás
�lő�inansz�r�z�tt��nem�ingatlan�

0�Ft 0�Ft Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

Tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás
�lő�inansz�r�z�tt��ingatlan�

0�Ft 0�Ft

Tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás
�t��inansz�r�z�tt

0�Ft 0�Ft

�tán��tlás-nevelés��ela�atainak�tám�gatás ���311�����Ft 1�200�000�Ft Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

Üzemeltetés 0�Ft 0�Ft Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

K�r�nav�r�ssal��ssze��ggésben��elmer�lő
k�ltségek

�30�303�Ft 0�Ft Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

Ké�zés 0�Ft 0�Ft Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

K�zrem�k��ői���j � � Br�tt���nem�alanya�az�ÁFA-nak�

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

2022-0�-0��0���3 ��/�32



Kérelem�részletes�leírása

Ismertesse�a�kérelmező�szervezet�2022/23-es�tám�gatási�i�őszakra�v�natk�z��s��rt�ejlesztési��r�gramját�az�alábbi�b�ntásban�

Helyzetelemzés��létesítmény�feltételek��valamint�a�sportszervezet�jelenlegi�helyzetének�bemutatása�

Általán�s��élkit�zések��A�Vár�al�tai�Bányász�S��rtk�r�Kézilab�a�Szak�sztály�s��rt�ejlesztési��r�gramjában�a�2022/2023-as�tám�gatási�i�őszakban���lytatni�k�vánja
az�kat�a�megkez�ett���lyamat�kat��amelyeket�az�elm�lt�években�az��gyes�let�a�kézilab�a�s��rtág�és�a�vár�si�s��rtélet��ellen��tése�ér�ekében�elin��t�tt��A�látvány-
�sa�ats��rtágak�tám�gatási�k�nstr�k�i�ja��lyan��l�sz���rrásle�etőséget�bizt�s�t�tt�az��gyes�let�számára��amelyek�nélk�l�a�k�rábban�kialak�t�tt�szakmai�k�n�e��i�
megval�s�lása�s�kkal�lassabban�realizál���at�tt�v�lna��A�2022/2023-as�tám�gatási�i�őszakban�is�egy��lyan�bázisegyes�let��eltételren�szereit�k�vánj�k�ezen���rrás�kb�l
�inansz�r�zni��amelyek�meg�elelő�kereteket�bizt�s�t�atnak�egy��lyan��tán��tlás���nevelési�ren�szer�megval�s�tásá��z��amelynek��élja�a�s��rtszakmai�ér�ekeket
érvényes�tő��széles�t�megbázis�n�ny�gv���k�rszer��kiválasztási��nevelési����glalk�ztatási�ren�szer�kialak�tása�és�ennek���ssz��táv��m�k��tetése��A��sa�ataink
meg�elelő�szakmai�m�nkájának�bizt�s�tása�ér�ekében��e�ző��gy�r���te��nikai�vezető�és�s��rtm�nkatárs�alkalmazását�k�vánj�k�ezen�tám�gatási���rrás�kb�l��inansz�r�zni�
A�meg�elelő�szakembergár�a�megléte�elenge��etetlen�a�sikeres�m�k��és�ez��F�nt�snak�tartj�k����gy�az�egyes�let�nkben���lg�z��szakemberek�meg�elelő
k�r�lmények�k�z�tt���lg�zzanak��S��rt�ejlesztési��r�gram�nk�leg�ajs�ly�sabb�része�az��tán��tlás-nevelés��ejlesztése��A�j�vő�kézilab�áz�iba�t�rténő�be�ektetések
megtér�lnek��A�s��rt�s�életm����valamint�a�legte�etségesebbek�tekintetében�a�versenys��rt�l�i�karrier�az�élet�min�en�ter�letén�előny�kkel�jár�at��Az��t�bbi�években
elin��t�tt�Ovi-Kézilab�a��r�gram�nknak�k�sz�n�etően��már�100��ős�bázis�alak�lt�ki�az�MKSZ�versenyren�szer�alatti�k�r�sztálynál�is��S��rt�ejlesztési��r�gram�nk�szerves
részét�ké�ezi����gy�a�s��rt�l�ink�részére�bizt�s�ts�k�a��elkész�lés�k��z��versenyeztetés�k��z�sz�kséges�s��rteszk�z�ket��s��rt�elszereléseket���zzel��ár��zam�san
elvárásként���galmaz��ik�meg�a�játék�saink��elé�ezen��elszerelések�megbe�s�lésének�k�vetelménye��F�nt�snak�tartj�k����gy�a�társasági�a��ke�vezmények�bizt�s�t�tta
��rrás�kb�l�megvásár�lt�eszk�z�k���elszerelések�meg�elelő�karbantartással��á��lással�tart�s�értékként�jelentkezzenek�a�s��rtszervezetnél���gyanakk�r�elker�l�etetlen�a
beszerzett�készletek�egy�részének�az�évről-évre�t�rténő����lyamat�s��riss�tése����tlása��

�ngatlan�beruházás�esetén�annak�indokoltsága��célja�és�szakmai�tartalma�és�megvalósulásának�ütemezése

2022/2023-as�szez�nban�nem�tervez�nk�ingatlan�ber��ázást��

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�jelen�kérelemben�igényelt�tám�gatási��sszegek��el�asználását���lyamat�san�k�vánj�k�megval�s�tani�igaz��va�a�bajn�ki�éva���z�és�a�versenyna�tár��z��valamint�az
egyes�leti�m�k��ési�str�kt�rá��z���gyes�let�nk�s��rt�ejlesztési��r�gramja��ssz�angban�áll�a�Magyar�Kézilab�a�Sz�vetség�által�elkész�tett���ssz��táv�
s��rtág�ejlesztési�stratégiájában�meg��galmaz�ttakkal��A�kézilab�a�s��rtág�né�szer�s�tése��t�megbázis�n�velése�ezáltal�az��rszág�legné�szer�bb�terems��rtága���m
megtartásának�előseg�tése�min�-min���lyan��él�k��amelyek�elérésében�az��gyes�let�is�akt�v�részt�k�ván�vállalni��A�s��rtági��iramis�ala�ját�ké�ező��iatal�k�a�s��rtnak
t�rténő�megnyerése��az�n�bel�l��e�ig�a�kézilab�a�s��rtágnak�val��megnyerése�első�leges���nt�sság��a�s��rtág�j�vője�szem��ntjáb�l��A�2022/2023-as�tám�gatási
i�őszakra�v�natk�z���az��tán��tlás�nevelésen�ala��l��s��rt�ejlesztési��r�gram�nk���lytatni�k�vánja�az�kat�a�megkez�ett���lyamat�kat��amelyeket�az�elm�lt�években�az
�gyes�let�a�kézilab�a�s��rtág�és�a�vár�si�s��rtélet��ellen��tése�ér�ekében�elin��t�tt���zek�a���lyamat�k�j�l�átg�n��lt�tervezésen�ala��ltak��A�látvány-�sa�ats��rtágak
tám�gatási�k�nstr�k�i�ja���lyan��l�sz���rrásle�etőséget�bizt�s�t�tt�az��gyes�let�számára��amelyek�nélk�l�a�k�rábban�kialak�t�tt�szakmai�k�n�e��i��megval�s�lása�s�kkal
lassabban�realizál���at�tt�v�lna��A�k�rábbi�tám�gatási�i�őszak�kban�beny�jt�tt�s��rt�ejlesztési��r�gram�nkban�meg�atár�z�tt��él�k�mentén��a�2022/2023-as�tám�gatási
i�őszakban�is�egy��lyan�bázisegyes�let��eltételren�szereit�k�vánj�k�ezen���rrás�kb�l��inansz�r�zni��amelyek�meg�elelő�kereteket�bizt�s�t�atnak�egy��lyan��tán��tlás��
nevelési�ren�szer�megval�s�tásá��z��amelynek��élja�a�s��rtszakmai�ér�ekeket�érvényes�tő��széles�t�megbázis�n�ny�gv���k�rszer��kiválasztási��nevelési����glalk�ztatási
ren�szer�kialak�tása�és�ennek���ssz��táv��m�k��tetése��A�2022/2023-as�s��rt�ejlesztési��r�gram�nk�elkész�tések�r��igyelemmel�v�lt�nk�a�j�gszabályi�k�rnyezetben
bek�vetkezett�vált�zás�kra��valamint�a�Magyar�Kézilab�a�Sz�vetség�irányelveire��

A�sportfejlesztési�program�lehetséges�társadalmi�és�gazdasági�hatásai�(különös�tekintettel�azok�időbeni�realizálódására)��a�várt
előnyök�és�a�figyelembe�veendő�kockázatok�megjelölése

A�Vár�al�tai�Bányász�S��rtk�r�Kézilab�a�Szak�sztály�s��rt�ejlesztési��r�gramjában�meg��galmaz�ttak��a�k�rábbi�tám�gatási�i�őszak�kban�beny�jt�tt�kérelmek�egyenes
��lytatásaként�egy��lyan�átg�n��lt�és��enntart�at����rrásle��vást�és���rrás�el�asználást�val�s�t�meg��amely�a���k�zat�s�n�veke�és�elvével�teremti�meg�a�kézilab�ázás
�ejlő�ésének�le�etőségeit��A��atás��amelyet�kiváltanak�ezen��l�sz���rrás�k�egyszerre�jelentkeznek�a�gaz�asági�és�egyszerre�a�társa�almi��l�al�n�is��Primer�és�kézzel
��g�at���atásként�m�nka�elyeket�teremt��a�n�vekvő�t�megbázis��nem��s��án�a��r��esszi�nális�kézilab�ázásnak�teremt�meg�elelő�mer�tési�le�etőséget���anem�a
társa�al�m�is�egészségesebbé�válik�azáltal����gy�a�gyerekek�m�zgásgaz�agabb�életm���t���lytatnak��A�kézilab�a�játék��il�z��iája��t�vább�n�vekvő�nemzetk�zi
né�szer�sége��valamint�a�nemzeti�saját�sság�k�ala�ján��azánkban�min��a�ké�zési�és��e�ag�giai��él�k��igyelembevételével��min��a�minőségi��min��az��tán��tlás�
valamint�a�rekreat�v�s��rt�l�k�számára�az�egyik�leg�aszn�sabb�lab�ajáték��s��rt���inamik�s��ejlő�ése�e�zéselméletileg�és�e�zés-m��szertanilag�a�gyak�rlatias�és
minőségi�ké�zést�ala��l�véve�igényli�a�k�r�sztály�s�ké�zés�tartalmi�meg�j�tását��A�Vár�al�tai�Bányász�S��rtk�r�Kézilab�a�Szak�sztály�s��rt�ejlesztési��r�gramjának
ere�ményeké��en�bőv�l�et�az�n��ktatási�intézmények�k�re��amelyekkel�egy�ttm�k��ve�a�térség�kézilab�a�életének�meg�atár�z��szegmensévé�vál�at�a�vár�s�és�az
�gyes�let�is�egyaránt���av�lnak�az��gyes�let�s��rt�l�inak�e�zés�és�versenyzési�k�r�lményei��Ala�vető��élkit�zés�nk��j��ktatási�intézmények�megnyerése�az�ala��k
széles�tése��az��tán��tlás-nevelés�ren�szerébe�ker�lés�ér�ekében��A�t�megbázis�n�velésével�és�a��elnőtt��sa�at�nk�részére�meg�elelő��tán��tlás�bizt�s�tásával�egy
�lyan��n�enntart��ren�szer�j��et�létre��amely�ere�ményességével��regi�nális�és��rszág�s�né�szer�ségének�n�velésével�ké�es�le�et�a���ssz��táv���enntart�at�
m�k��ésre�����ez�átlát�at��gaz�álk��ás�sz�kséges��amely�v�nz�vá�te�eti�az��gyes�letet�a��elyi�és�a�regi�nális�vállalk�zás�k�számára��Az��nk�rmányzat�és�az
�gyes�let�k�zti�egy�ttm�k��és�elenge��etetlen�szegmense�a��ejlő�ésnek�

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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Személyi�jelleg��ráfordítások

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások

Kategória Licensz
besz�
foly�

Kód�és�születési
dátum

�év Adózás
módja

��
ó�

Kif�
hó

Havi�bruttó�bér
és�egyéb
juttatások
(�t�hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(�t�hó)

�vadra�jutó
ráfordítás

összesen�(�t)

Ügyv���ln�k
1��0-01-2�

Nátrán�R�lan� �KHO 2 11 �0�000�Ft 10��00�Ft �����00�Ft

S��rtm�társ
1���-0�-0�

Majlinger�Z�ltán �KHO 2 11 ���000�Ft ����0�Ft �32�2�0�Ft

�gyéb
1��3-0�-1�

B�r�né�Kiss�M�ra �KHO 2 11 11��000�Ft 1��3�0�Ft 1�������0�Ft

��ző 1�3�
1���-03-1�

SOHA���R�� �KHO 2 11 120�000�Ft 1���00�Ft 1���1��00�Ft

S��rtm�társ
1��2-12-10

Szili�R�bert
�ániel

�KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

12 �� ��3�000�Ft �0���0�Ft ��������0�Ft

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások

�év Adóazonosító �yilvántartási�szám Licensz�

Nátrán�R�lan� ��1300221� N�r�

Majlinger�Z�ltán ��00��3�23 N�r�

B�r�né�Kiss�M�ra ��2���0��� N�r�

SOHA���R�� ��2�111��3 B

Szili�R�bert��ániel ������011� N�r�

evad�rovid�évad�-��ervezett�összes�személyi�jelleg��ráfordítás�költségének�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

3�33������Ft 3��11��Ft �0�000�Ft 3��11��0��Ft 3��11��0��Ft ��������0�Ft ���23��0��Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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�árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások

��������évad�-��árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások
�Az�é��tési�ber��ázással���el�j�tással�jár���s��rt�él��ingatlan�ejlesztésre�irány�l��tárgyi�eszk�z�ber��ázás/�el�j�tás�kérelmet�a�k�vetkező��l�al�n�kell
kit�lteni��

Kategória �árgyi�eszköz�beruházás�megnevezése Mennyiségi�egység Mennyiség Egységár �ervezett�beruházási��fel�jítási�érték�(�t)

0�Ft

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz�megnevezése �ndoklás

��������évad�-��ervezett�összes�tárgyi�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

2022-0�-0��0���3 ��/�32



�árgyi�eszköz�beruházások�fel�jítások

��������évad�-�Sportcél��ingatlanra�irányuló�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás

Kategória �rojektelem
kategória

�árgyi�eszköz
beruházás�fel�jítás
megnevezése

�eruházás�
fel�jítás
tervezett

kezdete�(év�
hónap)

�eruházás�
fel�jítás
tervezett
befejezése
(év��hónap)

Használatba
vétel

tervezett
időpontja
(év��hónap)

��
f�

��
k�

�ervezett
beruházási
érték�(�t)

0�Ft

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz�megnevezése �eruházás�címe �eruházás
helyszíne�

helyrajzi�száma

�rintett
ingatlan

tulajdonjoga

�ndoklás

��������évad�-��árgyi�beruházások�részletes�indoklása

�árgyi�eszköz�megnevezése �eruházás�címe �eruházás
helyszíne�

helyrajzi�száma

�rintett
ingatlan

tulajdonjoga

�ndoklás

��������évad�-��ervezett�összes�sportcél��ingatlanra�irányuló�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás�költségének�alakulása

�ogcím Közvetlen
támogatás

Ell��szerv��fiz�
díj

Közrem�ködői
díj

�eljes�támogatás
(�t)

�nrész
(�t)

Elszámolandó
összeg

�eljes�ráfordítás
(�t)

�lő�� 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

�t��� 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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Sportcél��ingatlan�üzemeltetés

Kérjük�részletezze�az�értékelési�elvekben�meghatározott�sportcél��ingatlan�által�ny�jtott�szolgáltatások�üzemeltetésének�várható
veszteségéből�mennyit�kíván�megpályázni

��������évad�-�Személyi�jelleg��ráfordítások�üzemeltetés�jogcímen

Kategória �év Adóazonosító Szül�
dátum

Adózás
módja

��
��

Kif�
hó

�ruttó
juttatások
(�t�hó)

Munkáltatói
járulékok
(�t�hó)

�vadra�jutó
ráfordítás

összesen�(�t)

0 0�Ft 0�Ft 0�Ft

��������évad�-�a�támogatással�érintett�sportcél��ingatlan(oka)t�kizárólagosan�üzemeltetem��és�annak�azok�vonatkozásában�teljesül(nek)�az
alábbiak

�ngatlan�címe��helyrajzi�száma Korlátozott�mérték�
gazdasági�cél��használat

Kizárólag�helyi�hatással�bíró
sportcél��ingatlan�feltételei

��������évad�-�Sportcél��ingatlan�üzemeltetés�jogcím�aljogcímei

�ogcím �sszesen�(�t)

Személyi�jelleg��rá��r��tás�k 0�Ft

Szerző�éses�sz�lgáltatás�k 0�Ft

Távk�zlés�és�energia 0�Ft

�sszesen ���t

��������évad�-��ervezett�összes�sportcél��ingatlan�üzemeltetés�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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Koronavírussal�összefüggésben�felmerülő�eszköz�beruházások

��������évad�-�Koronavírussal�összefüggésben�felmerülő�költségek�támogatása

�eruházás�megnevezése Mennyiségi�egység Mennyiség Egységár �ervezett�beruházási�érték�(�t)

�gyszer��asználat�s�maszk �b 100 300�Ft 30�000�Ft

P�R�k�r�nav�r�s�teszt�vizsgálat �b �0 1���00�Ft ��0�000�Ft

Kéz�ertőtlen�tő���ertőtlen�tő�ken�ő/��lya�ék liter 12 1�000�Ft 12�000�Ft

�22�000�Ft

��������évad�-��ervezett�összes�koronavírussal�összefüggésben�felmerülő�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

�22�000�Ft ��303�Ft 0�Ft �30�303�Ft 0�Ft �22�000�Ft �30�303�Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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�átékosok

�t�ls���riss�tés�i�eje��2022-02-2��1��1��1�

��������évad�-��tánpótlás-nevelésben�igazolt�és�versenyeztetett�játékosok

Korosztály �ői �érfi

� �gazolt Ebből�versenyeztetett �gazolt Ebből�versenyeztetett

�� 0 0 0 0

�� 1 0 � 1

�10 0 0 13 �

�11 0 0 1� �

�12 1 0 12 �

�13 1 0 13 �

�1� 0 0 1� 11

�1� 0 0 1� �

�1� - - 22 11

�1� 0 0 - -

�1� - - �3 1�

�1� 0 0 - -

�20 - - �� 21

egyetemi/�őisk�lai 0 0 0 0

�iák�lim�ia 0 0 0 0

ÖSSZ�S�N 3 0 21� ��

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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�sapatok

�t�ls���riss�tés�i�eje��2022-02-2��1��1��2�

��������évad�-��tánpótlás-nevelésben�versenyeztetett�csapatok

Korosztály �ersenyeztett�csapatok�száma�������� Korosztály �ersenyeztett�csapatok�száma���������(terv)

� �ői �érfi � �ői �érfi

�� 0 0 �� 0 1

�� 0 1 �� 0 1

�10 0 1 �10 0 1

�11 0 1 �11 0 1

�12 0 1 �12 0 1

�13 0 1 �13 0 1

�1� 0 1 �1��ter�let 0 0

�1� 0 1 �1��I���sztály 0 1

�1� - 0 �1��ter�let 0 1

ser��lő 0 1 �1��I���sztály 0 0

i�j�sági 0 1 �1��II���sztály - 1

egyetemi/�őisk�lai 0 0 �1��I���sztály - 0

�iák�lim�ia 0 0 �1��III���sztály 0 -

� � � �1��II���sztály 0 -

� � � �1��I���sztály 0 -

� � � �1��III���sztály - 0

� � � �1��II���sztály - 0

� � � �1��I���sztály - 1

� � � �1��III���sztály 0 -

� � � �1��II���sztály 0 -

� � � �1��I���sztály 0 -

� � � �20�III���sztály - 0

� � � �20�II���sztály - 0

� � � �20�I���sztály - 1

� � � �gyetemi/�őisk�lai 0 0

� � � �iák�lim�ia 0 0

ÖSSZ�S�N 0 � ÖSSZ�S�N 0 11

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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�tánpótlás-nevelés�ráfordításai

��������évad�-��yógyszerek��diagnosztikai�eszközök�beszerzése���részletező�táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár �ervezett�beruházási�
fel�jítási�érték�(�t)

�y�gy�atás�
kész�tmények�
gy�gyászati�eszk�z�k

�y�gy�atás�
kész�tmények�
gy�gyászati�eszk�z�k

�12���13���1��I�
�sztály���1��ter�let�
�1��II���sztály���1��I�
�sztály���20�I���sztály

Nem
releváns

0 0�Ft �00�000�Ft

��������évad�-�Sportlétesítmény��sportpálya�bérleti�díja���részletező�táblázat

�ngatlan�típusa �ngatlan
megnevezés

�érőhely �génybevétel
típusa

Kor-
osztály

�érleti�díj��
óra�(�t)

�génybe-
vétel

(óra�hó)

Hónapok
száma�az
évadban

�génybevett
órák

száma�évad

�érleti�díj
összesen�(�t)

S��rt�sarn�k �ál��y�la
S��rt�sarn�k�
Vár�al�ta

0-1000��ő ��zés/mérkőzés �10���11�
�12���13�
�1��I�
�sztály�
�1�
ter�let�
�1��II�
�sztály�
�1��I�
�sztály�
�20�I�
�sztály

��000�Ft 110 11 1210 10���0�000�Ft

T�rnaterem Ne��m�ki�Szent
�án�s�Isk�la�
Vár�al�ta

nem
releváns

��zés �10���11�
�12���13�
�1��I�
�sztály�
������

��000�Ft 22 10 220 ��0�000�Ft

T�rnaterem Rák��zi�Tele�i
Ált��Isk���Vár�al�ta

nem
releváns

��zés �10�����
��

2���0�Ft 12 10 120 330�000�Ft

Edzők�elszámolása

Nem�k�ván�k�az��sszes/egyik����k�r�sztályra�sem�e�zőt�elszám�lni��

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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��������évad�-��tánpótlás-neveléshez�kapcsolódó�sportszakemberek�költségeinek�részletezése

Kategória Licensz
besz�
foly�

Kód�és
születési
dátum

�év Adózás
módja

��
ó�

Kif�
hó

�ruttó�juttatások
(�t�hó)

Munkáltatói
járulékok�(�t�hó)

�vadra�jutó
ráfordítás

összesen�(�t)

��ző ���33
1��0-01-20

BO��ÁNY��ÁBOR �KHO � 11 130�000�Ft 1���00�Ft 1��1���00�Ft

��ző 110�
1���-10-1�

�RÜLL��ÁBOR �KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

��ző 1301
1��2-0�-11

LAK��LÁSZL�
L�V�NT�

�KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

��ző 1��3
1��2-12-10

SZILI�R�B�RT
�ÁNI�L

�KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

��ző 1�3�
1���-03-1�

SOHA���R�� �KHO � 11 �00�000�Ft �2�000�Ft ����2�000�Ft

��ző 1���
1���-0�-1�

SZOBOSZLAI�ISTVÁN �KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

Ka��se�ző 1300
1��3-01-30

LAKATOS�TAMÁS �KHO � 11 11��000�Ft 1��3�0�Ft 1�������0�Ft

��ző �22
1���-02-0�

HORVÁTH��ÁNOS �KHO � 11 ���000�Ft 12�3�0�Ft 1�1�0���0�Ft

Te��nikai�vezető ��2��
1���-0�-2�

N�M�TH�BALÁZS N�rmál � 12 300�000�Ft 3��000�Ft ��0���000�Ft

Te��nikai�vezető 3�31�
1���-0�-2�

VAR�A�ZOLTÁN �KHO � 12 300�000�Ft 3��000�Ft ��0���000�Ft

Te��nikai�vezető 1002��
1���-12-1�

�L�K�SN��NA�Y
AN�R�A

�KHO � 12 300�000�Ft 3��000�Ft ��0���000�Ft

��ző 1��3
1���-0�-20

SZ��LÁK�TAMÁS �KHO � 11 11��000�Ft 1��3�0�Ft 1�������0�Ft

�y�r�
1���-02-1�

B�r��Péter �KHO � 11 1�0�000�Ft 1���00�Ft 1������00�Ft

��������évad�-�Sportszakemberek�adatainak�részletezése

�év Adóazonosító �yilvántartási�szám Licensz �oglalkoztatott�korosztály

BO��ÁNY��ÁBOR �3��3�103� � �10���11

�RÜLL��ÁBOR ��0�3030�0 � �1��I���sztály

LAK��LÁSZL��L�V�NT� ������2��� � �1��ter�let���1��II���sztály

SZILI�R�B�RT��ÁNI�L ������011� � �12���13

SOHA���R�� ��2�111��3 B �20�I���sztály

SZOBOSZLAI�ISTVÁN �3���32��2 � �1��I���sztály���1��ter�let

LAKATOS�TAMÁS ���0�0112� K �1��ter�let���1��II���sztály���1��I���sztály

HORVÁTH��ÁNOS �32���3��2 � ������

N�M�TH�BALÁZS ��3���31�� Nem�rel� �1��I���sztály���20�I���sztály

VAR�A�ZOLTÁN ���3�111�� Nem�rel� �1��I���sztály���1��ter�let���1��II���sztály

�L�K�SN��NA�Y�AN�R�A ��01��2003 Nem�rel� �10���11���12���13

SZ��LÁK�TAMÁS �3����2��� � �20�I���sztály

B�r��Péter ��3�0�0��� Nem�rel� �1��I���sztály���20�I���sztály

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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��������évad�-��tánpótlás-nevelés�ráfordítás�jogcím�aljogcímei

�ogcím �sszesen�(�t)

S��rteszk�z��s��rt�elszerelés�beszerzése ��000�000�Ft

�y�gyszerek���iagn�sztikai�eszk�z�k �00�000�Ft

Személyszáll�tási�k�ltségek ��000�000�Ft

Nevezési�k�ltségek �00�000�Ft

Ren�ezési���elkész�tési��ké�zési�k�ltségek 3�000�000�Ft

Verseny-�és�játékenge�élyek�kiáll�tásának�k�ltségei 100�000�Ft

S��rtlétes�tmény��s��rt�álya�bérleti���ja 12�100�000�Ft

Felkész�téssel��e�zőtáb�r�ztatással�és�versenyeztetéssel�k�zvetlen�l��ssze��ggő�szállás�és�étkezés�k�ltsége 1��00�000�Ft

A��r�gramban�résztvevő�s��rtszakemberek�személyi�jelleg��rá��r��tásai 32�22���30�Ft

L�gisztikai�k�ltségek���sak�bérlet����kivéve�személygé�k��si�és�m�t�rkerék�ár 0�Ft

�sszesen ������������t

��������évad�-��ervezett�utánpótlás-nevelés�ráfordítás�jogcím�költsége�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

����2���30�Ft ��3�11��Ft 1�200�000�Ft ���311�����Ft 0�Ft ����2���30�Ft ���311�����Ft

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ
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Képzés

��������évad�-�Kérelmező�által�szervezett�képzések�költségei

Képzés
megnevezése

�ktatók
várható
személyi

költségei�(�t)

�ktatók�várható
utazási�és�szállás

költségei�(�t)

Képzésben�résztvevők
várható�utazási�és

szállás�költségei�(�t)

Egyéb
várható

költségek
(�t)

Amortizáció
(�t)

�anácsadói
szolgáltatások

(�t)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(�t)

�sszesen

0�Ft

��������évad�-��ervezett�összes�képzés�költség�alakulása

Közvetlen�támogatás Ell��szerv��fiz��díj Közrem�ködői�díj �eljes�támogatás�(�t) �nrész�(�t) Elszámolandó�összeg �eljes�ráfordítás�(�t)

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft
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Mely�jogcímekre�számol�közrem�ködői�költséget�

�Személyi�jelleg��rá��r��tás��� �Tárgyi�eszk�z��nem�ingatlan��elő�inansz�r�z�tt�ber��ázás��� �Tárgyi�eszk�z��ingatlan��elő�inansz�r�z�tt�ber��ázás���

�K�r�nav�r�ssal��ssze��ggésben��elmer�lt�k�ltségek��� �Tárgyi�eszk�z��t��inansz�r�z�tt�ber��ázás��� �Üzemeltetés��� ��tán��tlás-nevelés��ejlesztése���
Ké�zés��ejlesztése�

Közrem�ködői�költségek

Kapcsolódó�jogcím Közrem�ködő�díjazása�(�t) Ma�imum�közrem��díj Ellenőrző�szervnek�fizetendő�díj �sszesen

Személyi�jelleg� �0�000�Ft ����23�Ft 3��11��Ft ���11��Ft

�tán��tlás-nevelés 1�200�000�Ft 1�3�������Ft ��3�11��Ft 1���3�11��Ft

�sszesen 1�2�0�000�Ft � 1�����23��Ft

Közrem�ködő�által�végzett�feladatok�leírása

Kapcsolódó�jogcím �eladat�leírása

Személyi�jelleg� A�k�zrem�k��ői�k�ltséget�a�TAO�tám�gatással�ka��s�lat�s�k�nyvelési���jakra��az�elszám�lásnál��elmer�lő�k�nyvvizsgálati���jra
k�vánj�k���r��tani��a��ennmara���részt�egyéb��ályázat�r�i�tevékenységre�

�tán��tlás-nevelés A�k�zrem�k��ői�k�ltséget�a�TAO�tám�gatással�ka��s�lat�s�k�nyvelési���jakra��az�elszám�lásnál��elmer�lő�k�nyvvizsgálati���jra
k�vánj�k���r��tani��a��ennmara���részt�egyéb��ályázat�r�i�tevékenységre�
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�yilatkozat��

Tisztelt���vá�agyást�Végző�Szervezet��

A�társasági�a��r�l�és�az��sztaléka��r�l�sz�l��1�����évi�L���I��t�rvény�22/������illetve�a�látvány-�sa�ats��rt�tám�gatását�bizt�s�t��tám�gatási�igaz�lás�kiáll�tásár�l�

�el�asználásár�l��a� tám�gatás� elszám�lásának� és� ellenőrzésének�� valamint� vissza�zetésének� szabályair�l� sz�l��10�/2011�� �VI�� 30�� K�rm�� ren�elet� ��� �� �1�

bekez�ése�� t�vábbá�az�általán�s�k�zigazgatási�ren�tartásr�l�sz�l��201���évi��L�� t�rvény� �a� t�vábbiakban��Ákr���3������1��bekez�ése�ala�ján�kérem�� ��gy� a� �enti

s��rt�ejlesztési��r�gram�t�j�vá�agyni�sz�veske�jenek��

Kelt��Vár�al�ta��2022��0���0��
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�yilatkozat��

Al�l�r�tt�Nátrán�R�lan����ivatal�s�ké�viselő�neve���mint�a�Kérelmező�ké�viselője�

1�� kijelentem����gy�a�kérelemben���glalt�a�at�k��in��rmá�i�k�és���k�ment�m�k�teljes�k�r�ek��val�sak�és��itelesek�

2�� t���más�l�veszem����gy�a�j�vá�agyást�végző�szervezet�a�s��rt�ejlesztési��r�gram�elb�rálása�ér�ekében�a�Kérelmezőtől�t�vábbi�a�at�kat�kér�et�

3�� kijelentem�� ��gy� t���más�m� van� arr�l�� ��gy� a� K�rmány� k�l�n�j�gszabályban� meg�atár�zta� a� látvány-�sa�ats��rt�k� tám�gatására�ny�jt�at�� tám�gatási
keret�sszeget�� ezen� bel�l� a� kézilab�a�s��rtágban� �ejlesztési� és� m�k��ési� �élra� le��v�at��tám�gatás��sszegét�� amely� min�� a� s��rt�ejlesztési� �r�gram
elb�rálásak�r��m���s�tásak�r����sszabb�tásak�r���min���e�ig�az�igaz�lás�k�kiáll�tásak�r��igyelembevételre�ker�l�

��� t���más�l�veszem����gy�a�j�vá�agyást�végző�szervezet�a�kérelem�beérkezésétől�szám�t�tt�1�0-�amennyiben�a�kérelem� ingatlan�ejlesztésre�irány�l��tárgyi
eszk�z� ber��ázásra�� �el�j�tásra� irány�l�� 1�0� na��n�bel�l� ��z� ��ntést�� A� 10�/2011�� �VI�� 30��� K�rm�� ren�eletben�meg�atár�z�tt� s��rt�ejlesztési� �r�gram
m���s�tására��illetve�meg��sszabb�tására�irány�l��kérelem�elb�rálására�nyitva�áll���gyintézési��atári�ő��0�na���T���más�l�veszem����gy�a�S��rtszervezetet
az�Ákr���0�����2��bekez�és������ntja�ala�ján�nem�illeti�meg�a�kérelmezett�j�g�gyak�rlása���a�a�szaksz�vetség�a��enti��atári�őben�nem���z���ntést�

��� kijelentem����gy�a�Kérelmezőnek�az�állam�áztartás�bármely�alren�szerével�szemben�ese�ékessé�vált��és�meg�nem��zetett�k�ztart�zása�nin�s��vagy�arra�az
illetékes��at�ság��izetési�k�nny�tést��részlet�izetés���izetési��alasztás��enge�élyezett�

��� kijelentem�� ��gy� a� Kérelmező� az� állam�áztartás� alren�szereiből�j�ttat�tt� és� már� lezárt� tám�gatás�kkal� meg�elelő� m���n� elszám�lt��a� tám�gatás�kra
v�natk�z��szerző�ésekben�vállalt�k�telezettségeit�teljes�tette�

��� t���más�l�veszem����gy�nem��agy�at��j�vá�a�s��rt�ejlesztési��r�gram���a�az�ellenőrző�szervezet�a�s��rtszervezet�k�rábbi�tám�gatási�i�őszakra�v�natk�z�
lezárt�látvány-�sa�ats��rt�tám�gatás�elszám�lásával��ssze��ggésben�vissza�izetési�k�telezettségét�álla��t�tt�meg��és�a�Kérelmező�azt�nem�teljes�tette�

��� t���más�l� veszem�� ��gy� a� s��rt�ejlesztési� �r�gram� j�vá�agyását�k�vetően� nem� áll�t�at�� ki� a� Ta��� tv�� 22/��� ��� illetve� 2�/A�� �� szerinti� igaz�lás�� �a� a
S��rtszervezet�a�k�rábbi�tám�gatási�i�őszakra�v�natk�z��lezárt�látvány-�sa�ats��rt�tám�gatás�elszám�lásával��ssze��ggésben�az�ellenőrző�szervezet�által
meg�atár�z�tt�vissza�izetési�k�telezettségének�nem�tett�eleget�

��� t���más�l�eszem����gy�a� látvány-�sa�ats��rt� tám�gatás�keretében�k�zvet�tő�eljárását� igénybe�venni��k�zvet�tői� tevékenység�ellenértékét�elszám�lni�nem
le�et�és�kijelentem����gy�ismerem�az�igénybevétel�j�gszabályban�meg�atár�z�tt�k�vetkezményeit�

10�� kijelentem�� ��gy� a� Kérelmező� végelszám�lási� eljárás� alatt� nem� áll��ellene� �ső�-�� �elszám�lási-�� illetve� egyéb�� a� megsz�ntetésére� irány�l���j�gszabályban
meg�atár�z�tt�eljárás�nin�s���lyamatban��és�vállal�m����gy���na��n�bel�l�bejelentem��amennyiben�a�tám�gatás�i�őtartama�alatt�ilyen�eljárás�in��l�

11�� ��zzájár�l�k�a���z����gy�a�Kérelmező�a��számát�a�j�vá�agyást�végző�szervezet�és�a�Magyar�Államkin�stár��el�asználja�a�lejárt�k�ztart�zás�k�teljes�tése�
illetőleg�az�a��sság�bek�vetkezése�tényének�és��sszegének�megismerésé�ez�

12�� ��zzájár�l�k�a���z����gy�a�Magyar�Államkin�stár�által�m�k��tetett�m�nit�ring�ren�szerben�nyilvántart�tt�igénylői�a�ataim��z�a�j�gszabályban�meg�atár�z�tt
j�g�s�ltak�� valamint� az� Állami� Számvevőszék�� a� K�rmányzati��llenőrzési� Hivatal�� a� Pénz�gyminisztéri�m� és� a� �sekély� �sszeg��tám�gatás�k
nyilvántartásában�érintett�szervek���zzá�érjenek�

13�� kijelentem�� ��gy� a� Kérelmező� meg�elel� a� ren�ezett� m�nka�gyi� ka��s�lat�knak�az� állam�áztartásr�l� sz�l�� 2011�� évi� ���V�� t�rvényben� meg��galmaz�tt
k�vetelményeinek��és�a�szervezet�-�ennek�igaz�lása��éljáb�l�sz�kséges�-�a�atait�ren�elkezésre�b��sát�m�

1��� t���más�l�veszem����gy�a�kérelem�a�atai�nyilván�sságra���z�at�k��a�Kérelmező�neve��a�tám�gatás�t���sa���élja��valamint�a�tám�gatás��sszege�a��MMI��a
j�vá�agyást�végző�szervezet��és�az�ellenőrző�szervezet���nla�ján�k�zzétételre�ker�l��

1��� ��zzájár�l�k�a�Kérelmező�a�atainak�a�j�vá�agy��szervezet��t�vábbá�az�ellenőrző�szervezet�általi�kezelésé�ez��valamint�vállal�m����gy�a�személyes�a�ataik
kezelésére�sz�l��enge�élyt�a�bea�ványaimban�szere�lő�természetes�személyektől�is�beszerzem�

1��� ��zzájár�l�k����gy�a�kérelemmel�érintett�személyek��a�kérelemben�szere�lő�és�ráj�k�v�natk�z��a�at�k�tekintetében�a�j�vá�agyást�végző��vagy�az�ellenőrző
szervezet�által�kezelt�a�at�kat�k�l�n�beleegyezés�nélk�l�megismer�essék�

1��� kijelentem����gy�amennyiben�a�S��rtszervezet���jazás�ellenében�s��rt�l�t���glalk�ztat��a�kérelem�ez�ren�szeres�tett�nyilatk�zat�t�a�s��rt�l�t�l�ka��tt�a�at�k
ala�ján�és�a�Ta��tv��������0a����ntja��igyelembevételével�tettem�meg�

1��� k�telezettséget�vállal�k�arra����gy�a�jelen�kérelemben�k�z�lt�bármilyen�a�atban�� tényben��illetve�a� tám�gatást�be��lyás�l��k�r�lményben�beáll��vált�zásr�l
�ala�éktalan�l���e�legkésőbb�a�j�gszabályban���glalt��atári�őn�bel�l��rásban�értes�tem�a�j�vá�agy�-��illetve�az�ellenőrző�szervezetet�

1��� amennyiben�az�é��tési�enge�ély�ez�k�t�tt�tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás�s��rt�él��ingatlanra�irány�l���gy�vállal�m����gy

a�� a�ber��ázás��zembe��elyezését�k�vető�legalább�a�j�gszabályban�meg�atár�z�tt�i�őszakban�az�a��ke�vezmény�ala�já�l�sz�lgál��ber��ázás�révén
�zembe��elyezett�ingatlan�s��rt�él���első�legesen��ia�i�ala��n�t�rténő��aszn�s�tását��j�gszabályban�meg�atár�z�tt�kivétellel���enntart�m��valamint
-� a� j�gszabályban� meg�atár�z�tt� esetben� -� beny�jt�m� a� s��rt�él��ingatlan� t�laj��n�sának� előzetes� �rásbeli� ��zzájár�lását� arr�l�� ��gy�erre� az
i�őtartamra� a� Magyar� Állam� javára� az� ingatlan-nyilvántartásba�az� igénybe� vett� a��ke�vezmény� mértékéig� jelzál�gj�g� ker�l� bejegyzésre��mely
bejegyzés�k�ltségének�ellenértékét�meg�izetem�

b�� az� a��tt� tárgyi� eszk�z� ber��ázásra� v�natk�z��� első� tám�gatási�igaz�lás� kiáll�tását� k�vető� évben� kez�ő�ő� tám�gatási� i�őszakt�l�szám�t�tt� ��
tám�gatási� i�őszak�végéig�a�tárgyi�eszk�z�ber��ázást��zembe��elyezem��ellenkező�esetben�a�tám�gatás�és�annak�jegybanki�ala�kamattal� n�velt
�sszegét�Magyar�Állam�részére�meg�izetem�

��� a� ber��ázás� �zembe� �elyezését� k�vető� legalább� 1�� évben� az� a��ke�vezmény�ala�já�l� sz�lgál�� ber��ázás� révén� �zembe� �elyezett� s��rt�él�
ingatlant�isk�lai� és� �iáks��rt� események�� szaba�i�ős��rt� események� és� más��k�z�sségi� �él�� �k�l�n�sen�� k�lt�rális�� t�risztikai�� események
leb�ny�l�tása��éljáb�l�ingyenesen�vagy�ke�vezményes�ár�n�bizt�s�t�m�

��� bérelt�vagy�más� j�g��men��asznált��nem�a� látvány-�sa�ats��rtban�m�k��ő��ivatás�s�s��rtszervezet�t�laj��nában�áll��ingatlan�esetén�a� s��rt�él�
ingatlant��ia�i�ár�n�bérelem�vagy�más�j�g��men��asznál�m�

e�� a� jelenértékén� legalább� �� milli�� ��rint� érték�� tárgyi� eszk�z� �el�j�tás�esetén� a� tám�gatásb�l� megval�s�l�� �el�j�tást� legalább� �� évig� az� ere�eti
ren�eltetésének�meg�elelően��aszn�s�t�m��valamint�beny�jt�m�a�s��rt�él��ingatlan�t�laj��n�sának�előzetes��rásbeli���zzájár�lását�arr�l����gy�erre
az�i�őtartamra�a�Magyar�Állam�javára�az�ingatlan-nyilvántartásba�az�igénybe�vett�a��ke�vezmény�mértékéig�jelzál�gj�g�ker�l�bejegyzésre�

��� jelenértékén� legalább� 10� milli�� ��rint� érték�� tárgyi� eszk�z� ber��ázás���el�j�tás� esetén� a� s��rt�él�� ingatlan�ejlesztésre� ny�lt� �ályázat�t� �r�k�ki� és� a
�ályázati�eljárás�ere�ménye�ala�ján�nyertes�személlyel�k�t�k�szerző�ést�a�tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás�megval�s�tására�

g�� vállal�m�� ��gy� a� tám�gatás� �el�asználásár�l� �lyan� analitik�s� nyilvántartást�vezetek�� amely� bizt�s�tja� a� tám�gatás�k� teljes� elk�l�n�tését�� és
��zzájár�l�a�tám�gatás�ren�eltetésszer���el�asználásának�j�gszabályban�meg�atár�z�tt�szervek�általi�ellenőrzésé�ez�

20�� amennyiben�a�s��rtszervezet�a�s��rt�él��ingatlan��zemeltetése�k�ltségeinek�tám�gatása�j�g��mre�terjeszt�elő�kérelmet��t���más�l�veszem����gy

a�� a�Ta���tv��22/������1��bekez�és������nt�����al��ntja�szerinti�és�a�Ta���tv��30/I�����3��bekez�ése�más��ik���r��lata�szerinti�tám�gatás�esetén�a�Ta���tv�
22/��� �� �1�� bekez�és� b�� ��nt� bg�� al��ntja� és� ��� ��nt� �g�� al��ntja� szerinti� j�g��mekre� ny�jt�tt� tám�gatás� a� ��1/201�/��� biz�ttsági� ren�elet� ���
�ikkével��ssz�angban�m�k��ési�tám�gatásként�ny�jt�at��

b�� a� tám�gat�tt� s��rt�él�� ingatlan�m�k��ésével�� �zemeltetésével� t�rténő� megb�zás� ��a�télése�s�rán�átlát�at�� és�megk�l�nb�ztetés-mentes�m���n
kell�eljárni�

��� a�tám�gat�tt�s��rt�él��ingatlan��z�a��el�asznál�k�számára�átlát�at��és�megk�l�nb�ztetés-mentes�m���n�kell���zzá�érést�bizt�s�tani�

��� a� tám�gat�tt� s��rt�él�� ingatlan� nem� áll�at� egyetlen� �ivatás�s� s��rt�l�� vagy� �ivatás�s� s��rtszervezet� kizár�lag�s� �asználatában�� A� s��rt�él�
ingatlant� a� tényleges� teljes� tám�gatási� i�őszak� i�őbeli� ka�a�itásának� legalább� 20�-ában� más� �ivatás�s� vagy� amatőr� s��rt�l�nak� illetve
s��rtszervezetnek� kell� �asználnia�� Ha� a� tám�gat�tt� s��rt�él�� ingatlant� �ivatás�s� s��rtszervezet� �asználja�� a� �ivatás�s� s��rtszervezet� esetén
alkalmaz�tt���jszám�tási��eltételeket�nyilván�ssá�kell�tenni�

e�� a�m�k��ési�tám�gatás�keretében�a�K�rmányren�elet�2�����1��bekez�és�13����ntja��valamint�a�tám�gatási�i�őszakra�v�natk�z��értékelési�elvek�és
elszám�lási��tm�tat��szerinti�k�ltségek�szám�l�at�k�el�

��� a�tám�gatási�igaz�lás�k��sszértéke�nem��ala��atja�meg�a�tám�gat�tt�szervezet�j�vá�agy�tt��a��tt�tám�gatási�i�őszakra�v�natk�z��s��rt�ejlesztési
�r�gramjában�szere�lő��s��rt�él��ingatlan��zemeltetésének������������ntja�szerint�elszám�l�at��k�ltségeinek��0�százalékát���e�leg�eljebb�a�30/I���
�3�� bekez�ése� szerinti� esetekben� s��rt�él�� ingatlan�nként� és� a� 10�/2011�� �VI�� 30��� K�rm�� ren�elet� szerinti� tám�gatási� i�őszak�nként� �00� milli�
��rint�t�

g�� a�tám�gatás�igénybevételére�j�g�s�lt�szervezet�a�s��rt�él��ingatlan��zemeltetésének�k�ltségei�ez�ny�jt�tt�tám�gatást�saját�t�laj��nában�vagy�saját
�asználatában�lévő�s��rt�él��ingatlan��zemeltetésére��asználja��el�és�vállal�m����gy�a�S��rtszervezet�a�látvány-�sa�ats��rt�tám�gatás�mellett�erre
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a��élra�k�z��nti�k�ltségvetési�tám�gatást�nem�vesz�igénybe�

21�� t���más�l� veszem�� ��gy� a� tám�gatás� elszám�lása� s�rán� �sak� biz�nylattal���k�mentált� kia�ás�k� szám�l�at�ak� el�� a� tám�gatás� �el�asználása� s�rán
keletkezett� biz�nylat�kkal� a� látvány-�sa�ats��rt� tám�gatását� bizt�s�t��tám�gatási� igaz�lás� kiáll�tásár�l�� �el�asználásár�l�� a� tám�gatás�elszám�lásának�és
ellenőrzésének�� valamint� vissza�zetésének�szabályair�l� sz�l�� 10�/2011�� �VI�� 30��� K�rm�� ren�eletben� ��glaltak�szerint� elszám�l�k�� és� megőrz�m� a
j�gszabály�k�által�elő�rt��atári�ő�végéig�

22�� t���más�l� veszem�� ��gy� a� j�vá�agyást� végző� szervezet� által�megálla��t�tt�értékelési� elvek�és�a� ben��mark� a� tám�gatás�k� tervezése�és�a� �el�asználás
s�rán�k�telező�jelleggel�b�r�a�S��rtszervezet�részére�és�az�abban���glalt�elő�rás�kt�l�eltérni�nem�le�et�

23�� k�telezettséget�vállal�k����gy�a�s��rt�ejlesztési��r�gram� j�vá�agyása�esetében�a� j�gszabály�kban�� az� értékelési� elvekben�és�ben��markban��valamint� az
elszám�lási� �tm�tat�ban� ��glalt� elő�rás�kat� betart�m� és�t���más�l� veszem�� ��gy� a� nem� a� j�vá�agyásnak�� illetve� elő�rás�knak�meg�elelő� �el�asználás
esetén� az� elszám�lás�� vagy� érintett� része� nem���ga��at�� el� és� erre� t�rténő� k�telezés� esetén� a� tám�gatást� és� �amennyiben��elmer�l� �� kamatait
vissza�izetem�

2��� vállal�m�� ��gy� amennyiben� a� s��rtszervezet� v�natk�zásában� az� elszám�lás�le��lytatására� a� Magyar� Kézilab�a� Sz�vetség� j�g�s�lt�� a� s��rtszervezet�az
elszám�lási�k�telezettségének�az��lektr�nik�s�Kérelmi�Ren�szeren�kereszt�l�tesz�eleget�

2��� vállal�m�� ��gy� a� j�vá�agyást� végző� szervezet� által� j�vá�agy�tt�s��rt�ejlesztési� �r�gram�� valamint� annak� k�ltségterve�� illetve� a�tám�gatás� �sszeg
tekintetében�a���nla��n�t�rténő�k�zzétételi�k�telezettségnek�eleget�teszek�

Kelt��Vár�al�ta��2022��0���0��
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���LA�K��A�
a�társasági�adóról�és�az�osztalékadóról�szóló�������évi�L������törvény�(�ao��tv�)���������szerinti
látvány-csapatsportok�támogatásának�adókedvezménye�és����A����szerinti�kedvezményezett�célra�(látvány-csapatsport�támogatásra)
tett�adó-felajánlás�(a�továbbiakban��látvány-csapatsport�támogatási�rendszer)�alapján�megvalósuló�támogatás�esetén

����yilatkozat�a�kedvezményezett�státuszáról

Al�l�r�tt� Nátrán� R�lan��� mint� a� látvány-�sa�ats��rt� tám�gatási� ren�szerben��ályáz�� VÁRPALOTAI� BÁNYÁSZ� SPORTKÖR� �ke�vezményezett� neve�� alá�rásra

j�g�s�lt�ké�viselője�b�ntetőj�gi��elelősségem�t��atában�ez�t�n�nyilatk�z�m����gy�a�VÁRPALOTAI�BÁNYÁSZ�SPORTKÖR

��a�Ta���tv��������1����ntja�szerinti�látvány-�sa�ats��rtágban�m�k��ő��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetségnek�minős�l��

��a��ao��tv�����������pontja�szerinti�látvány-csapatsportban�m�ködő�amatőr�sportszervezetnek�minősül��amely

���ivatás�s�s��rt�l�t1�alkalmaz�
��hivatásos�sportolót�nem�alkalmaz

�Azaz��lyan��a�s��rtr�l�sz�l��t�rvényben�meg�atár�z�tt�szabály�k�szerint�m�k��ő�s��rtszervezet��amelyik�nem�minős�l�a�Ta���tv�������3����nt�szerinti
�ivatás�s�s��rtszervezetnek���

��a�Ta���tv��������3����ntja�szerinti�látvány-�sa�ats��rtban�m�k��ő��ivatás�s�s��rtszervezetnek�minős�l��
�Azaz�a�látvány-�sa�ats��rtágak��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetsége�által�ki�rt�versenyren�szer��
a��legmagasabb��elnőtt�bajn�ki��sztályában�-�a�veterán�k�r�sztály�kra�ki�rt�versenyren�szer�kivételével�-�részt�vevő��in��lási�j�g�t�elnyert��s��rtszervezet�
vagy�
b��als�bb�bajn�ki��sztályaiban�részt�vevő��in��lási�j�g�t�elnyert��s��rtszervezet�abban�az�esetben���a�az�ilyen�s��rtszervezet��ivatás�s�s��rt�l�t�alkalmaz���

���a�Ta���tv��������3/a����ntja�szerinti�látvány-�sa�ats��rt��ejlesztése�ér�ekében�létrej�tt�ala��tványnak�minős�l��amely�

���ivatás�s�s��rt�l�t�alkalmaz
���ivatás�s�s��rt�l�t�nem�alkalmaz

�Azaz�a�s��rtr�l�sz�l��t�rvényben�meg�atár�z�tt�szabály�k�szerint�m�k��ő���tán��tlás-nevelés��ejlesztését�végző�ala��tvány��melynek�ala��t���kiratában
meg�atár�z�tt�tart�s�k�zér�ek���él�szerinti�tevékenysége���elsős�rban��tán��tlásk�r��versenyzőkkel�ka��s�lat�s���s��rttevékenység�előseg�tése�
�eltételeinek�bizt�s�tása���elkész�tő��e�zéssel��ssze��ggő��és�versenyeztetési��ela�at�k�szervezése��

����yilatkozat�a�támogatás�önerejének�biztosításáról

jogcím önerő önerő�típusa

2�1��tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás ��nin�s2

������
���0��
���0��

�elen�s��rt�ejlesztési��r�gramban�nem��ályáz�tt�j�g��m�

2�2��ké�zéssel��ssze��ggő��ela�at�k ��nin�s3

��30��
������
������

�elen�s��rt�ejlesztési��r�gramban�nem��ályáz�tt�j�g��m�

2�3��személyi�jelleg��rá��r��tás�k ��nin�s�

������ ��min�en�ajta�állami���nk�rmányzati����rrást�l�mentes�saját�erő��
���itel��
��egyéb�forrás���nkormányzati�támogatás��tagdíj��kiegészítő�támogatás

2����s��rt�él��ingatlan��zemeltetési�k�ltségei ��nin�s�

������ �elen�s��rt�ejlesztési��r�gramban�nem��ályáz�tt�j�g��m�

Amennyiben�a�2�1��és�2������nt�szerinti� j�g��m�ez�nem�ka��s�l��ik��nerő��tám�gatási� intenzitás�100����nyilatk�z�m����gy�a� tám�gatással�érintett� in�rastr�kt�ra

nem�áll��ivatás�s�s��rtszervezet��asználatában�

�yilatkozatom� a� ���-����� pont� szerinti� fenti� jogcímek� tekintetében� kiterjed� arra� is�� hogy� az� általam� képviselt��hivatásos� sporttevékenységet� végző

szervezet��i�eértve� a� �ivatás�s� s��rtszervezetet�� valamint� az� �lyan� s��rtszervezetet�� amelynél� -� a� látvány-�sa�ats��rt��rszág�s� s��rtági� szaksz�vetsége

kivételével� -��ivatás�s�s��rt�l��alkalmazására�ker�l�s�r��vagy�a� tám�gatással�érintett�tárgyi�eszk�z�ber��ázás���el�j�tás�tekintetében�nem�teljes�lnek�a�k�rlát�z�tt

mérték��gaz�asági��él��létes�tmény��vagy�a�kizár�lag��elyi��atással�b�r��s��rt�él��ingatlan��eltételei��esetében�a��ao�tv����������(�)�bekezdés�c)-f)�pontja�szerinti

mértékeket� a� fenti� jogcímekre� ny�jtott� támogatáshoz�kapcsolódó�� a� támogatott� hivatásos� sportszervezet� vagy� a� ������ �� szerinti� szervezet� részére

megfizetett�látvány-csapatsport�támogatási�rendszer�szerinti�kiegészítő�sportfejlesztési�támogatással���a�sz��nz�ri�szerző�és�keretében�j�ttat�tt�kiegész�tő

s��rt�ejlesztési�tám�gatás�kivételével����sszev�nt�értékére�kell�alkalmazni��összevont�értékére�kell�alkalmazni��

�udomásul� veszem�� hogy� a� sportcél�� infrastrukt�rához� kapcsolódó� támogatás� esetén�� a� �ao� tv�� ������ �� (�)� bekezdés� e)-f)� pontja� szerinti� mértékkel

kapcsolatos� összeszámítás� feltételei� a� ��� és� ��� pont� szerinti� nyilatkozatom� alapján� az�infrastrukt�ra� tényleges� használata� során�� utólagosan� is

ellenőrzésre�kerülnek�

����yilatkozat�tárgyi�eszköz�beruházás��fel�jítás�jogcím�esetén�a�fejlesztéssel�érintett�ingatlan�hasznosításáról�

���elen�sportfejlesztési�program�keretében�nem�pályázom�ingatlanfejlesztésre��
��gaz�asági�tevékenységnek�nem�minős�lő��asználat��

�Az�in�rastr�kt�ra�igaz�lt�m���n��l��kizár�lag�a�ke�vezményezett�saját�tevékenységeként�végzett��tán��tlás-��amatőr��szaba�i�ős�-�és��iák
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s��rttevékenység��éljára�sz�lgál��ezért�a�tám�gatás�e�r��ai��ni�s�versenyj�gi�értelemben�nem�minős�l�gaz�asági�tevékenységnek��

��k�rlát�z�tt�mérték��gaz�asági��él���asználat��

��z�esetben�a�gaz�asági�tevékenységnek�minős�lő��asználat�kizár�lag�san�jár�lék�s�jelleg���azaz�az�in�rastr�kt�ra�gaz�asági��él�
tevékenységre�v�natk�z���asználata�nem��ala�ja�meg�az�in�rastr�kt�ra�tényleges�teljes�éves�ka�a�itásának�20�százalékát����tekintetben
gaz�asági�tevékenységnek�minős�l�a�bérbea�ás��tján��ellenérték��ejében�t�rténő��tán��tlás-��amatőr��szaba�i�ős�-��és��iáks��rt��él�
�asználat�is�

��gaz�asági�tevékenységnek�minős�lő��asználat��

�Az�in�rastr�kt�ra��l���ivatás�s�s��rttevékenység��illetve�egyéb�gaz�asági�tevékenység��éljára�sz�lgál��ezért�a�tám�gatás�e�r��ai��ni�s
versenyj�gi�értelemben�gaz�asági�tevékenységnek�minős�l���az�asági�tevékenységnek�minős�l�a�bérbea�ás��tján��ellenérték��ejében�t�rténő
�tán��tlás-��amatőr��szaba�i�ős�-��és��iáks��rt��él���asználat�is�

��kizár�lag��elyi��atással�b�r��s��rt�él��ingatlan�

��igen�
��nem�

�Olyan�in�rastr�kt�ra��amely�esetén�igaz�l�at�����gy�k�rlát�z�tt�v�nzásk�rzettel�ren�elkezik��lát�gat�inak�jelentős�részét�az�a��tt�állam�n
bel�lről�v�nzza�és�tám�gatása�marginális��atással�van�a��atár�n�átny�l��ber��ázás�kra�és�letele�e�ésekre��A��elyi�jelentőség�meg�télésé�ez
az�alábbi�szem��nt�k�az�iránya��ak��

a�hivatásos�sporttevékenység�ka��sán�a�tagállam�k�k�z�tti�kereske�elem�érintettsége��ennáll���gy�a��ivatás�s�s��rt�él���asználat�t�nem
le�et��elyi�jelentőség�nek�tekinteni�
az�utánpótlás�sporttevékenység�minős�t�ető��gy����gy�az���sztán�a��elyi�igények�kielég�tését�sz�lgálja�
az�egyéb�használat���l��a�ke�vezményezetten�k�v�li�más�s��rt�asználat��k�n�ertek��kiáll�tás�k��egyéb�ren�ezvények�stb���min�ig�eseti

vizsgálat�kér�ése���

����yilatkozat�sportcél��ingatlan�üzemeltetési�költségei�jogcím�esetén�az�támogatással�érintett�ingatlan�hasznosításáról�

Al�l�r�tt� Nátrán� R�lan��� mint� a� látvány-�sa�ats��rt� tám�gatási� ren�szerben� �ályáz��VÁRPALOTAI� BÁNYÁSZ� SPORTKÖR� �ke�vezményezett� neve�� alá�rásra

j�g�s�lt�ké�viselője�b�ntetőj�gi��elelősségem�t��atában�ez�t�n�nyilatk�z�m����gy

��jelen�sportfejlesztési�program�keretében�nem�pályázok�sportcél��ingatlan�üzemeltetési�költségei�jogcím�támogatására��
��a�tám�gatással�érintett�alábbi�s��rt�él��ingatlan��ka�t�kizár�lag�san��zemeltetem��és�t���más�l�veszem����gy�a�jelen�j�g��men�igényelt
tám�gatás�a�Ta��tv��30/I�����3��bekez�ése�értelmében�a���1/201�/���biz�ttsági�ren�elet������ikkével��ssz�angban�s��rtlétes�tmény�ez
ny�jt�tt�m�k��ési�tám�gatásként�ny�jt�at���
��az�alábbi�tám�gatással�érintett�s��rt�él��ingatlan��ka�t�kizár�lag�san��zemeltetem��és�annak/az�k�v�natk�zásában�teljes�l�nek��az
alábbiak��

�ngatlan�címe��helyrajzi
száma

Korlátozott�mérték��gazdasági�cél�
használat

Kizárólag�helyi�hatással�bíró�sportcél��ingatlan
feltételei

Korlátozott�mérték��gazdasági�cél��használat�
��z�esetben�a�gaz�asági�tevékenységnek�minős�lő��asználat�kizár�lag�san�jár�lék�s�jelleg���azaz�az�in�rastr�kt�ra�gaz�asági��él�
tevékenységre�v�natk�z���asználata�nem��ala�ja�meg�az�in�rastr�kt�ra�tényleges�teljes�éves�ka�a�itásának�20�százalékát����tekintetben
gaz�asági�tevékenységnek�minős�l�a�bérbea�ás��tján��ellenérték��ejében�t�rténő��tán��tlás-��amatőr��szaba�i�ős�-��és��iáks��rt��él�
�asználat�is��

Kizárólag�helyi�hatással�bíró�sportcél��ingatlan�feltételei���Olyan�in�rastr�kt�ra��amely�esetén�igaz�l�at�����gy�k�rlát�z�tt�v�nzásk�rzettel
ren�elkezik��lát�gat�inak�jelentős�részét�az�a��tt�állam�n�bel�lről�v�nzza�és�tám�gatása�marginális��atással�van�a��atár�n�átny�l�
ber��ázás�kra�és�letele�e�ésekre��A��elyi�jelentőség�meg�télésé�ez�az�alábbi�szem��nt�k�az�iránya��ak��

a�hivatásos�sporttevékenység�ka��sán�a�tagállam�k�k�z�tti�kereske�elem�érintettsége��ennáll���gy�a��ivatás�s�s��rt�él���asználat�t�nem
le�et��elyi�jelentőség�nek�tekinteni�
az�utánpótlás�sporttevékenység�minős�t�ető��gy����gy�az���sztán�a��elyi�igények�kielég�tését�sz�lgálja�
az�egyéb�használat���l��a�ke�vezményezetten�k�v�li�más�s��rt�asználat��k�n�ertek��kiáll�tás�k��egyéb�ren�ezvények�stb���mindig�eseti

vizsgálat�kérdése���

Kijelentem�� ��gy� amennyiben� a� ke�vezményezett� ��jazás�ellenében� s��rt�l�t� ��glalk�ztat��a� kérelem�ez� ren�szeres�tett� nyilatk�zat�t�a� s��rt�l�t�l� ka��tt� a�at�k

ala�ján��és�a�Ta��tv��������0a����ntja��igyelembevételével�tettem�meg�

Ha�a�tám�gat�tt�szervezet�az���r��ai�Biz�ttság�SA�31�22��2011/N���SA����1���201�/N��és�SA���2����201�/N��szám���atár�zatainak��atálya�alá�tart�zik��a�Ta���tv�

30/I�� �-a� szerinti� j�g��mek� v�natk�zásában�a� tám�gatási� szerző�és� keretében� megk�t�tt� kiegész�tő� tám�gatás� �sszegével� a� látvány-�sa�ats��rt�tám�gatását

bizt�s�t�� tám�gatási� igaz�lás� kiáll�tásár�l�� �el�asználásár�l�� a� tám�gatás� elszám�lásának�és� ellenőrzésének�� valamint� vissza�zetésének� szabályair�l� sz�l�

10�/2011���VI�30���K�rm��ren�eletben���glaltak�szerint�k�teles�elszám�lni�
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T���más�l� veszem�� ��gy� a� látvány-�sa�ats��rt� tám�gatását� bizt�s�t�� tám�gatási� igaz�lás� kiáll�tásár�l���el�asználásár�l�� a� tám�gatás� elszám�lásának� és

ellenőrzésének��valamint�vissza�zetésének�szabályair�l�sz�l��10�/2011���VI�30���K�rm��ren�elet�2�����1��bekez�és�1��és�2����nt�k�szerinti�szervek�j�g�s�ltak�a��enti

nyilatk�zat�val�ságtartalmának�vizsgálatára��és�amennyiben�annak�ere�ménye�nem�támasztja�alá�a��enti�nyilatk�zat�t��a�tám�gatás�vissza�izettetésre�ker�l�

Kelt��Vár�al�ta��2022��0���0��

����������������������������������������������������������
alá�rás

1Hivatásos� sportoló�� a� s��rtr�l� sz�l�� 200��� évi� I�� t�rvény� 1�� ������ bekez�ésében�meg�atár�z�tt�� a� látvány-�sa�ats��rtnak�minős�lő� s��rtágban� ��glalk�ztat�tt

s��rt�l�� azzal�� ��gy� az� általa� j�ve�elemszerző� ��glalk�ztatásban� és� ��jazás�ellenében� ny�jt�tt� sz�lgáltatásként� ��lytat�tt� s��rttevékenység� �ivatás�s

s��rttevékenységnek� minős�l�� amennyiben� a� részére� s��rttevékenységével� �ssze��ggésben�az� érintett� tám�gatási� i�őszakban� ny�jt�tt� �énzbeli� j�ttatás� -� a

s��rtren�ezvényen�val��részvétel�ez�ka��s�l�����tazási�k�ltségek�és�szállásk�ltségek�kivételével�-�meg�ala�ja�a�részvételi�k�ltséget�és�a�s��rt�l��j�ve�elmének

legalább��0�százalékát�teszi�ki����ggetlen�l�att�l����gy�a�s��rt�l��és�az�érintett�s��rtszervezet�k�t�tt-e�egymással�m�nkaszerző�ést��Ta���tv��������0a����nt��

2A�Ta��� tv��22/����� �����bekez�ése�ala�ján��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetség��amatőr�s��rtszervezet��vagy�ala��tvány�esetén�választ�at����gyelemmel�a�Ta��� tv�

30/I���-ban���glaltakra�

3A�Ta��� tv��22/����� �����bekez�ése�ala�ján��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetség��amatőr�s��rtszervezet��vagy�ala��tvány�esetén�választ�at����gyelemmel�a�Ta��� tv�

30/I���-ban���glaltakra�

�A�Ta��� tv��22/����� �����bekez�ése�ala�ján��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetség��amatőr�s��rtszervezet��vagy�ala��tvány�esetén�választ�at����gyelemmel�a�Ta��� tv�

30/I���-ban���glaltakra�

�A�Ta��� tv��22/����� �����bekez�ése�ala�ján��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetség��amatőr�s��rtszervezet��vagy�ala��tvány�esetén�választ�at����gyelemmel�a�Ta��� tv�

30/I���-ban���glaltakra�

�Valamennyi�ke�vezményezett�esetében�kit�lten�ő�

�A�gaz�asági�tevékenységnek�minős�lő��asználat�esetén�kit�lten�ő�

�Az�állami�tám�gatás���galmár�l�sz�l��biz�ttsági�k�zlemény���tt��//tvi�k�rmany���/tam�gatas��1��-1������ntjai�ala�ján���a�a�tám�gatással�érintett�s��rtlétes�tmény

és� annak� sz�lgáltatásai� tekintetében�megálla��t�at��� ��gy� a�marginálisnál� nin�s� nagy�bb� �atása� a� tagállam�k� k�z�tti� kereske�elemre� �mert� az�érintett� ��l�rajzi

�at�k�r� k�rlát�z�tt�� el�anyag�l�at�� mérték�� a� k�l��l�i� �asználat�� nin�s� �atással� a�k�l��l�i� vállalk�zás�k� sz�lgáltatásaira� és� ber��ázásaira��� az� intézke�és� �elyi

�atás�nak�tekint�ető�

�Abban�az�esetben�sz�kséges�kit�lteni���a�a�ke�vezményezett�az�1����nt�ala�ján�amatőr�s��rtszervezetnek��vagy�ala��tványnak�minős�l�

10Lás��a�3����nt�szerint�
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Amatőr�Hivatásos�nyilatkozat

Al�l�r�tt�Nátrán�R�lan����ivatal�s�ké�viselő�neve���mint�a�Kérelmező�ké�viselője��az�alábbi�nyilatk�zat�t�teszem�

Az�általam�ké�viselt�s��rtszervezet�a�látvány-�sa�ats��rtban�m�k��ő�AMAT�R�s��rtszervezetnek�minős�l�

T���más�l�veszem����gy�a�jelen�nyilatk�zat�meg�elelő�kit�ltése�és�alá�rása�az�elb�rálás��eltétele�

B�ntetőj�gi� �elelősségem� t��atában� kijelentem�� ��gy� a� �enti� nyilatk�zat�a� val�ságnak� meg�elel� és� k�telezettséget� vállal�k�� ��gy� a� nyilatk�zat�v�natk�zásában

bek�vetkezett�vált�zás�kat���na��n�bel�l�bejelentem�a�j�vá�agyást�végző�szervezetnek�

Vár�al�ta���2022��0���0��

Látvány-csapatsportban� m�ködő�amatőr�sportszervezet�� min�en� �lyan��a� s��rtr�l� sz�l�� t�rvényben�meg�atár�z�tt� szabály�k� szerint� m�k��ő�s��rtegyes�let

vagy�s��rtvállalk�zás��amelyik�nem�minős�l�a�k�vetkező���ntban�meg�atár�z�tt��ivatás�s�s��rtszervezetnek��a�társasági�a��r�l�és�az��sztaléka��r�l�sz�l��1����

évi�L���I��t�rvény�������2����ntja��

Látvány-csapatsportban�m�ködő�hivatásos�sportszervezet� �a�látvány-�sa�ats��rtágak��rszág�s�s��rtági�szaksz�vetsége�által�ki�rt�versenyren�szer�

a�� legmagasabb��elnőtt�bajn�ki��sztályában�-�a�veterán�k�r�sztály�kra�ki�rt�versenyren�szer�kivételével�-�részt�vevő��in��lási�j�g�t�elnyert��s��rtszervezet��vagy
b�� als�bb�bajn�ki��sztályaiban�részt�vevő��in��lási�j�g�t�elnyert��s��rtszervezet�abban�az�esetben���a�az�ilyen�s��rtszervezet��ivatás�s�s��rt�l�t�alkalmaz�

T�bb� látvány-�sa�ats��rtban� t�bb� j�gi� személy� szervezeti� egységgel� �szak�sztállyal��m�k��ő� s��rtszervezet� esetén� az� e� t�rvényben� a� �ivatás�s

s��rtszervezetekre� elő�rt�ren�elkezéseket� �sak� arra� a� j�gi� személy� szervezeti� egységre� �szak�sztályra�� kell�alkalmazni�� amelyik� az� a�-b�� ��nt� szerinti

versenyren�szerek�bajn�ki��sztályaiban�részt�vesz��a�társasági�a��r�l�és�az��sztaléka��r�l�sz�l��1�����évi�L���I��t�rvény�������3����ntja��

Hivatásos�sportoló��a�s��rtr�l�sz�l��200���évi�I��t�rvény�1��������bekez�ésében�meg�atár�z�tt��a�látvány-�sa�ats��rtnak�minős�lő�s��rtágban���glalk�ztat�tt�s��rt�l�
azzal����gy�az�általa�j�ve�elemszerző���glalk�ztatásban�és���jazás�ellenében�ny�jt�tt�sz�lgáltatásként���lytat�tt�s��rttevékenység��ivatás�s�s��rttevékenységnek
minős�l��amennyiben�a�részére�s��rttevékenységével��ssze��ggésben�az�érintett�tám�gatási�i�őszakban�ny�jt�tt��énzbeli�j�ttatás�-�a�s��rtren�ezvényen�val�
részvétel�ez�ka��s�l�����tazási�k�ltségek�és�szállásk�ltségek�kivételével�-�meg�ala�ja�a�részvételi�k�ltséget�és�a�s��rt�l��j�ve�elmének�legalább��0�százalékát�teszi�ki�
��ggetlen�l�att�l����gy�a�s��rt�l��és�az�érintett�s��rtszervezet�k�t�tt-e�egymással�m�nkaszerző�ést��a�társasági�a��r�l�és�az��sztaléka��r�l�sz�l��1�����évi�L���I�
t�rvény�������0a����ntja��

be/SFPHP01-10332/2022/MKSZ

2022-0�-0��0���3 2��/�32



Á�A�nyilatkozat

Á�A��yilatkozat

Kérelmező�ké�viseletében�eljárva��a�2022/2023-as�tám�gatási� i�őszakra�v�natk�z��s��rt�ejlesztési��r�grammal�ka��s�latban�b�ntetőj�gi��elelősségem�t��atában�

az�általán�s���rgalmi�a��r�l�sz�l��200���évi����VII��t�rvény��a�t�vábbiakban��Á�a�tv���ala�ján�a�k�vetkező�nyilatk�zat�t�teszem�

Kijelentem�� ��gy� a� Kérelmező� nem� alanya� az� ÁFA-nak� és� kérem�� ��gy� a� s��rt�ejlesztési��r�gram� elb�rálásnál� az� ÁFA-val� n�velt� �br�tt��� �sszeg� ker�lj�n

�igyelembevételre�

T�vábbá�kijelentem����gy�amennyiben�a�jelen�nyilatk�zat�tartalmában���i�e�nem�értve�a�tám�gatás��z�tart�z��általán�s���rgalmi�a���elszám�lásával� ka��s�lat�s

nyilatk�zatban� ��glaltakat�� amely� kizár�lag�kérelemre� m���s�t�at�� ��� illetve� az� abban� szere�lő� a�at�kban�változás� következik� be�� arr�l� a� Magyar� Kézilab�a

Sz�vetségét��ala�éktalan�l���e�legkésőbb�a�vált�zást�k�vető���napon�belül���jelen�nyilatk�zat�meg�elelő�kit�ltésével�és�beny�jtásával���tájék�ztat�m�

H�zzájár�l�k�a���z����gy�a�Magyar�Kézilab�a�Sz�vetség�a�ataimat��el�asználja��nyilvántartsa�és�sz�kség�esetén� t�vábbi�a�at�kat�kérjen�be��valamint�e��élb�l�a

Nemzeti�A����és�Vám�ivatalt�megkeresse��Az�ilyen�jelleg��a�atsz�lgáltatás��z���zzájár�l�k��T���más�l�veszem����gy�a�Magyar�Kézilab�a�Sz�vetség�az�általán�s

��rgalmi�a��val�ka��s�lat�s�j�gállás�mra�v�natk�z�an�t�vábbi�nyilatk�zat�t��in��rmá�i�t�kér�et�

Kelt��Vár�al�ta��2022��0���0�� Nátrán�R�lan��
�ln�k�

VÁRPALOTAI�BÁNYÁSZ�SPORTKÖR
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�yilatkozat�a��E�M���M�S�támogatások�igénybevételéről

A�s��rt�ejlesztési��r�gram�ka��sán�tett�nyilatk�zata�ala�ján�az�Ön�s��rtszervezetének�nem�kell��e�minimis�nyilatk�zat�t�kit�ltenie�
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Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-22�1���0��2

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-22�1���1���

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��2
�tolsó�feltöltés�

2022-0�-21�0���0���

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-2��1��1��23

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-2��11��2�0�

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-2��11��1���

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-2��11��1���

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��1
�tolsó�feltöltés�

2022-02-2��11��1�22

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma���
�tolsó�feltöltés�

2022-0�-21�0��3��01

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma���
�tolsó�feltöltés�

2022-0�-21�0��33�33

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��3
�tolsó�feltöltés�

2022-0�-21�0��33��3

Felt�ltés�/�Megtekintés

�ájlok�száma��3
�tolsó�feltöltés�

2022-0�-21�0���3�0�

Mellékletek

Nyilvántart���at�ság�igaz�lása��a�kérelmező�szervezetet�nyilvántart��szervezet��b�r�ság��vagy�k�zigazgatási�szerv��30�na�nál�nem
régebbi�igaz�lása�a�szervezet�nyilvántartásban�szere�lő�a�atair�l�

K�zjegyzői�alá�rás-�iteles�téssel�ellát�tt�alá�rási���m�él�ány�vagy��gyvé��által�ellenjegyzett�alá�rás�minta��a�tám�gat�tt�szervezet
vezetőjétől��meg�atalmazás�esetén�a�tám�gatási�kérelem�alá�rására�és�ellenjegyzésére�j�g�s�lt�személyektől�is�

Igaz�lás�arr�l����gy�a��ályáz��k�ztart�zásmentes�a��z�nak�minős�l��30�na�nál�nem�régebbi�k�z�kirattal�igaz�lja�vagy�szere�el�a
k�ztart�zásmentes�a��z�i�a�atbázisban�

�20�000�Ft��A�3�/2011���VI��30���N�FMI�ren�elet�ala�ján��izeten�ő�Igazgatási�sz�lgáltatási���j�be�izetését�igaz�l��biz�nylat

ÁFA�Nyilatk�zat

Alá�ran���nyilatk�zat�let�ltése

Amatőr/�ivatás�s�nyilatk�zat

Alá�ran���nyilatk�zat�let�ltése

�MMI�nyilatk�zat
Kérj�k����gy�teljes�k�r�en�kit�lt�tt��a���k�ment�m�min�két��l�alán��égszer��alá�rással�ellát�tt�nyilatk�zat�kat�t�lts�n��el�a
ren�szerbe�

Alá�ran���nyilatk�zat�let�ltése

2��szám��nyilatk�zat

Alá�ran���nyilatk�zat�let�ltése

S��rtlétes�tmények�bérleti���jára�v�natk�z����k�ment�m�k

�gyéb���k�ment�m�k

S��rtszakemberekre�v�natk�z����k�ment�m�k

S��rtlétes�tmény��s��rt�álya�bérleti�szerző�ései

Kelt��Vár�al�ta��2022��0���0��

K�ztart�zásmentességet�igaz�l��P�F�beemelése�a
mellékletek�ez

�égkiv�nat�P�F�beemelése�a�mellékletek�ez
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�ndikátorok�a�projekt�teljes�időtartamára�vonatkoztatva

�avasolt�indikátorok�a�sportfejlesztési�program�teljes�időtartamára�vonatkoztatva
(Ha�valamely�indikátor�nem�értelmezett��kérem�töltse�fel��-val�az�adott�mezőket)

�ndikátor�megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási�érték
(jelenlegi)

�élérték�(támogatási�időszak
vége)

�áltozás�a�bázisév��-
ában

�utput�indikátorok

Teljes�szakember�áll�mány �ő -100�

Li�en�e-szel�ren�elkező�e�zők�száma �ő -100�

��zőtáb�r�k�száma �b -100�

���tett/�el�j�t�tt�s��rt�él��ingatlan�k
száma

�b -100�

���tett/�el�j�t�tt�kisz�lgál��létes�tmény m2 -100�

�gyéb�in�ikát�r�k�

-100�

-100�

-100�

�avasolt�indikátorok�a�sportfejlesztési�program�teljes�időtartamára�vonatkoztatva
(Ha�valamely�indikátor�nem�értelmezett��kérem�töltse�fel��-val�az�adott�mezőket)

�ndikátor�megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási�érték�(jelenlegi) �élérték�(támogatási�időszak�vége) �áltozás�a�bázisév��-ában

Eredmény�indikátorok

K�r�sztály�s�s��rt�l�k�száma�

�1� �ő -100�

�1� �ő -100�

�1� �ő -100�

�1� �ő -100�

�1� �ő -100�

Egyéb�indikátorok

-100�

-100�

-100�
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A�projekt�költségvetése

�rojekt�költségvetése�összesen

�ogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
m�ködői

díj

�eljes
támogatás

�nerő Elszámolandó
összeg

�eljes
ráfordítás

Személyi�jelleg� 3�33������Ft 3��11��Ft �0�000�Ft 3��11��0��Ft 3��11��0��Ft ��������0�Ft ���23��0��Ft

Tárgyi�eszk�z�ber��ázás 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

-�ebből�elő�inansz�r�z�tt
�nem�ingatlan�

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

-�ebből�elő�inansz�r�z�tt
�ingatlan�

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

-�ebből��t��inansz�r�z�tt 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

Üzemeltetés��ela�atainak
tám�gatás

0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

K�r�nav�r�ssal
�ssze��ggésben��elmer�lő
k�ltségek�tám�gatása

�22�000�Ft ��303�Ft 0�Ft �30�303�Ft 0�Ft �22�000�Ft �30�303�Ft

�tán��tlás-nevelés
�ela�atainak�tám�gatás

����2���30�Ft ��3�11��Ft 1�200�000�Ft ���311�����Ft 0�Ft ����2���30�Ft ���311�����Ft

Ké�zés 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft 0�Ft

�sszesen �0������1��Ft �2����0�Ft 1�2�0�000�Ft �2���3�����Ft 3��11��0��Ft ���2�0�220�Ft ���������0�Ft

�gazgatási�szolgáltatási�díj

Személyi �árgyi �tánpótlás Képzés �sszesen

10�000�Ft 0�Ft 10�000�Ft 0�Ft 20�000�Ft
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A�kérelemhez�tartozó�mellékletek�(���darab)

Á�A��yilatkozat

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

a�anyilatk�zat�1������32�������Szerkesztés�alatt��3�2�Kb��2022-02-2��11��2�0����b�2��e��2��1��0�e���e�a����0�a���a�32be0be��3�a�0e2�30��0��aa��

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)

vbsk�alairasi�natran�r�lan��1������11�������Szerkesztés�alatt��2�2�Kb��2022-02-22�1���1����
2�b�3���e�e01���e�����2�����e3�12�a212�2��2b23���e�0�e��a�����b2

Amatőr�hivatásos�nyilatkozat

Aláírandó�nyilatkozat�letöltése

amat�r�nyilatk�zat�1������31�������Szerkesztés�alatt������Kb��2022-02-2��11��1�����a�1��3��1�2������a�200���0e�ae3��e��b���1�01a3e0����e���b���e��b

Sportlétesítmény��sportpálya�bérleti�szerződései

�al�tas��rt�vbsk�berleti2021-22�1�����232�������Szerkesztés�alatt��1�Mb��2022-02-2��10����2��
b�ae�b2������1���b0aa20e��b�3aa����0�1�1��a1���e0a��31�aae3b����

vbskberletiszerz��es2021�0��02��1�����2333������Szerkesztés�alatt������Kb��2022-02-2��10����33�
�1�b23���a�0�0�32���2eb0b1�0�2aba�22��e���3��2��b�a1����1���1b��

rak��zi�tele�i�berleti�1��0�2����������Hiány��tlás��2�Mb��2022-0�-21�0���3�0����3�0e���e1�3��10�2����a�be22����b���2ba3��a�a���2a2b2ab21�ae��3�

Egyéb�dokumentumok

natran�megb�1��0�2��13������Hiány��tlás��1���Kb��2022-0�-21�0��33�33���e���32�2����2�e�3b�a2�2eeb01�����2�aa�e3���b��2����2a�b�3�12���
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