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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

MAFC

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

Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Gazdálkodási formakód

521

MKOSZ tag

Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám

19805755-1-43

Bankszámlaszám

11600006-00000000-67754689

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás tagdíj
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás
Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Nincs
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:
Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1111

Város

Budapest

Közterület neve

Müegyetemi

Közterület jellege

rakpart

Házszám

1-3

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

1111

Város

Budapest

Közterület neve

Müegyetemi

Közterület jellege

rakpart

Házszám

1-3

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Telefon

+36 1 463 25 41

Fax

+36 1 463 25 40

Honlap

www.mafc.hu

E-mail cím

mafc@mafc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve
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A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 934 14 92

E-mail cím

mafc@mafc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

M obiltelefonszám

Molnár Borbála

+36 30 830 22 06

E-mail cím
molnar.borbala@mafc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Őrmezei Általános Iskola

Magyar Állam

Tankerületi Központ

30

Felk. és versenyeztetés

Farkasréti Általános Iskola

Magyar Állam

Tankerületi Központ

7,5

Felkészülés

Grosics Gyula Sport Általános Iskola

Magyar Állam

Tankerületi Központ

5,5

Felkészülés

Petőfi Sándor Általános Iskola

Magyar Állam

Tankerületi Központ

12

Felkészülés

Tüskecsarnok

Magyar Állam

Nemzeti Sportközpontok

6

Felk. és versenyeztetés

Lónyay Református Gimnázium

Református Egyház

Református Egyház

4,5

Felk. és versenyeztetés

BME Sportközpont

Magyar Állam

BME Üzemeltető Kft.

6

Felkészülés

BME Bercsényi Kollégium

Magyar Állam

BME Üzemeltető Kft.

3

Felkészülés

Csíkihegyek Általános Iskola

Magyar Állam

Tankerületi Központ

3

Felkészülés

BME Kármán Kollégium

Magyar Állam

BME Üzemeltető Kft.

3

Felkészülés

Gabányi Sportcsarnok

Magyar Állam

Újbuda Sportjárét Nonprofit Kft.

15

Felk. és versenyeztetés

Egyéb tornaterem

Magyar Állam

Tankerületi Központ

3

Felkészülés

Egyéb tornaterem

Magyar Állam

Tankerületi Központ

3

Felkészülés

Camugo SportLab

K-Tradein Kft.

United Sportlab Kft.

15

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

1897-11-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:

1897-11-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2019/20 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2019

2020

2021

Önkormányzati támogatás

14 MFt

7 MFt

7 MFt

Állami támogatás

0 MFt

1 MFt

38 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

71 MFt

53 MFt

58 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

371 MFt

490 MFt

318 MFt

Egyéb támogatás

45 MFt

34 MFt

0 MFt

Összesen

501 MFt

585 MFt

421 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2019

2020

2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

243 MFt

254 MFt

211 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Anyagköltség

99 MFt

78 MFt

70 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

148 MFt

129 MFt

125 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

22 MFt

32 MFt

15 MFt

Összesen

512 MFt

493 MFt

421 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2019

2020

2021

Utánpótlásra fordított összeg

371 MFt

450 MFt

300 MFt

Működési költségek (rezsi)

0 MFt

0 MFt

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

Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

19 855 787 Ft

397 116 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

868 744 Ft

17 375 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések
támogatása

1 010 101 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

129 598 888 Ft

2 591 978 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés

0 Ft

0 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés

1 526 581 Ft

30 532 Ft

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
MAFC: patinás múlt, dinamikus jövőkép. Az 1897-ben alakult Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC), a magyar sportélet legpatinásabb egyetemi
sportegyesületei közé tartozik. A MAFC-on belül az utánpótlással foglalkozó MAFC Kosársuli 1972 óta folyamatosan neveli fiataljait a magyar kosárlabda sport
számára. A BEAC és a MAFC együttműködése, Újbuda Önkormányzatának hathatós támogatásával és aktív részvételével, 2012-ben új szintre lépett azzal, hogy a két
egyesület utánpótlás sportiskolája a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége akadémiai akkreditációs programját elfogadta, és hivatalosan megkapta a
Kosárlabda Akadémia minősítést. A klub történetében a kosárlabda a legeredményesebb szakosztályok közé tartozik. Jelenleg a MAFC Kosársuli folyamatos fejlődésen
megy keresztül, a növekvő gyermeklétszám és az egyre magasabb szakmai elvárások további erőfeszítéseket igényelnek. A 2020/21-es szezonban a MAFC női és férfi
vonalon is indított MEFOB csapatot, felnőtt női (NANB) csapatunk is szerepel a bajnokságban. Ezeken az említett csapatokon kívül további 2 csapatunk képviselte
egyesületünket a NBII-ben. Az MKOSZ országos versenyrendszerében minden korosztályban indítottunk csapatot.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ebben a szezonban nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az Akadémia létrehozásával sportfejlesztési programunkat az MKOSZ elnöksége elfogadta. Tevékenységünk fő területe az utánpótlás-nevelés. Részletesen: a
személyi bérek és létesítménybérlet tekintetében a kifizetés folyamatos: havi rendszerességű. Edzőinkkel, sport-szakembereinkkel munkaszerződéseket és megbízási
szerződéseket kötünk, kötöttünk. A sportfelszerelések beszerzése időszakos: szezon elején, valamint elhasználódáskor a pótlás történik. Az utazás, szállás, étkezés,
versenyeztetés költségek felhasználása pedig szintén folyamatos, ezen kívül versenynaptárhoz igazodó.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az MKOSZ elfogadta a MAFC Nemzeti Kosárlabda Akadémia programját, egyben sportfejlesztési programunkat. Ennek keretében szeretnénk nagymértékben
fejleszteni az Alsós Kupát. E munkában nagy segítséget nyújt az MKOSZ által életre hívott „Dobd a kosárba!”, valamint a ’’Kosárpalánta’’ program, mellyel
megkeressük kerületünk összes iskoláját, hogy lehetőség nyíljon minden kisdiák számára megismerkedni a sport és a kosárlabda szépségeivel. Az Alsós Kupára az
iskolákban kihelyezett tájékoztatók alapján lehet majd a testnevelőknél jelentkezni. Ez heti két edzést jelent, valamint havonta egy fordulót rendezünk, ahol a gyerekek
körmérkőzéseken élhetik át először a győzelem ízét, örömét- vagy éppen megtapasztalhatják a vereség feldolgozásának nevelő hatását. Egyetemi egyesületekként,a
MAFC Kosársuli és a BEAC együttműködése eredményeként az akkreditált akadémiai rendszerhez csatlakozva közösen elérhetjük, hogy az iskolai beiratkozástól az
egyetemi diplomáig tudjuk kísérni útjukon a fiatalokat, tanulásukban és élsportra nevelésükben.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
MAFC célja a széles horizontális alapra helyezett, vertikálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé
vonzódóknak, s megteremti egy európai szintű bázis alapjait. Csapataink folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat
meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelés bázisára. A program, amely harmónikusan kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához megvalósítható. A kockázatokkal
kapcsolatban jelenleg a gazdasági helyzetet jelölhetjük meg. A jelen koncepció megvalósulása esetén azonban jelentősen erősödik egyesületünk
helyzete,gazdálkodásunk egyre biztosabbá és biztosabbá válik, így fejlődésünk dinamikus, folyamatos és fenntartható.
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Személyi jellegű ráfordítások
2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Alsós Kupa rendszer
főszervező

Felsőfokú

Sportmunkatárs

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

M unkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Megbízási

80

12

350 000 Ft

54 250 Ft

4 851 000 Ft

Középfokú

Egyéb

160

12

300 000 Ft

46 500 Ft

4 158 000 Ft

Gazdasági vezető

Felsőfokú

Egyéb

160

12

500 000 Ft

77 500 Ft

6 930 000 Ft

Sofőr

Középfokú

Megbízási

80

10

100 000 Ft

13 950 Ft

1 139 500 Ft

Ügyvezető

Felsőfokú

Megbízási

160

12

750 000 Ft

116 250 Ft

10 395 000 Ft

Szakágvezető

Felsőfokú

EKHO1

80

3

450 000 Ft

69 750 Ft

1 559 250 Ft

Szakágvezető

Felsőfokú

EKHO1

100

9

690 000 Ft

106 950 Ft

7 172 550 Ft

Szakmai koordinátor

Középfokú

EKHO2

48

12

210 000 Ft

32 550 Ft

2 910 600 Ft

868

82

3 350 000 Ft

517 700 Ft

39 115 900 Ft

2021/22 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét
Pozíció
megnevezése

Indoklás

Alsós Kupa
rendszer
főszervező

Alsós Kupa rendszer főszervezője, az egyesület egyéb sportrendezvényeinek operatív szervezője. Az előkészítő csapataink
kapcsolattartója. Munkatársunk az utánpótlás-nevelés jogcímen belül edzőként is szerepel.

Sportmunkatárs

80Az edzők, szakmai vezetők munkáját hivatott segíteni.

Gazdasági vezető

Gazdasági folyamatok koordinálása, adózási szabályok naprakész ismerete, költségvetés tervezése, bevallások elkészítése tartozik a
feladatkörébe.

Sofőr

Saját busszal történő személyszállítás. A feladatot kettő sofőrrel látjuk el, akiknek km alapú az elszámolása. A pályázatban egy átlagbér van
feltüntetve, a megtett utaktól (bp-i vagy vidéki)függ az összeg.

Ügyvezető

A 124 éves egyesület operatív irányítója.

Szakágvezető

Női szakág szakmai irányítója; egyetemi csapatok szervezője.

Szakágvezető

Női szakág szakmai irányítója; egyetemi csapatok szervezője. (két összeg szerepel, mert fizetésemelést kapott októbertől)

Szakmai
koordinátor

Akadémiánk felső korosztályainak hosszútávú szakmai koncepciójának kidolgozása, a felnőtt nb1-es csapatunk szakmai filozófiájával
összhangban. Munkatársunk utánpótlás-nevelés jogcímen edzőként is szerepel.

2021/22 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

19 260 113 Ft

198 558 Ft

397 116 Ft

19 855 787 Ft

2022-06-29 09:57

Önrész (Ft)

19 855 787 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

39 513 016 Ft

39 711 574 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

75

9 000 Ft

675 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó melegítő

db

18

15 000 Ft

270 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Kabát

db

4

20 000 Ft

80 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Utazó póló

db

18

5 000 Ft

90 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés

Edző vagy bemelegítő
póló

db

50

2 000 Ft

100 000 Ft

1 215 000 Ft

2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Utazó póló

Edzők egységes megjelenéséhez szükséges. Utánpótlás csapataink és női amatőr csapatunk számára is szeretnénk egységes
utazó pólót beszerezni.

Utazó melegítő

Edzők és játékosok egységes megjelenéséhez szükséges.

Kabát

Egységes megjelenéshez szükséges.

Utazó póló

Egységes megjelenéshez szükséges felszerelés.

Edző vagy bemelegítő póló

Edzéshez szükséges felszerelés.

2021/22 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

842 681 Ft

8 687 Ft

17 375 Ft

868 744 Ft

372 319 Ft

1 232 375 Ft

1 241 062 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Előző SFP folytatása?

2021/22 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

2021/22 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

2022-06-29 09:57
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés
Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni
Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.
2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím
Kategória

M egnevezés

Tervezett felhasználási idő kezdete

Tervezett felhasználási idő vége

Üzemeltetés jogcíme

Költség értéke
0 Ft

2021/22 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása
M egnevezés

Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem
házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény
helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény
üzemeltetője

Kosárlabdára
jutó
havi
óraszá
m

Korlátozott
mértékű
gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró
sportcélú
ingatlan feltételei

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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

2022-06-29 09:57
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Kategória

Benchmark szerinti
tételek

Beruházás/felújítás
megnevezése
Benchmark szerinti tételek

M ennyiségi egysé
g

M ennyisé
g

Egységár

db

1

1 000 000
Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
1 000 000 Ft

1 000 000 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 000 000 Ft

10 101 Ft

0 Ft

1 010 101 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

1 010 101 Ft

2022-06-29 09:57
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok
csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2020/2021

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2021/2022)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

U9

30

10

10

1

Országos

U11

45

30

32

2

Országos

U12

30

28

31

3

Országos

U14

40

40

40

2

Országos

U16

40

32

33

2

Országos

U18

15

15

14

1

Országos

U20

0

1

0

0

Országos

U23

0

5

0

0

Országos

U25

45

2

42

2

Országos

Összesen

245

163

202

13

2022-06-29 09:57

Jelenlegi
szezon
tervadata
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

M egnevezés

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer

Gyógyszer

csomag

1

109 000 Ft

109 000 Ft

Táplálék kiegészítő

Táplálék kiegészítő

db

1

24 300 Ft

24 300 Ft

2021/22 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)
Gyógyszer, diagnosztikai eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer

Betegségek gyógyítására, megelőzésére vagy diagnosztikai célokra használnánk, különösen utazós tornákon, ahol
gyakori a fertőzés veszélye.

Táplálék kiegészítő

A táplálékkiegészítők célja azon tápanyagok pótlása, melyből a normál táplálkozás során nem fogyasztunk eleget, ezért
szeretnénk biztosítani sportolóink számára.

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

3 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

133 300 Ft

Személyszállítási költségek

800 000 Ft

Nevezési költségek

1 810 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

3 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

30 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

9 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

91 867 498 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

140 110 798 Ft

2022-06-29 09:57

Benchmarktól
eltérés vagy
külföldi
torna/edzőtábor
költség
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2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása
Aljogcím
megnevezése

Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés
beszerzése

Utánpótlás csapataink részére új sportfelszerelések biztosítása egységes megjelenés biztosítása érdekében. A sporteszközök tekintetében
a szakmai vezetés által meghatározott munkaeszközök történnek beszerzésre.

Személyszállítási
költségek

Csapataink részére a nem hazai rendezésű mérkőzésekre személyszállítást szeretnénk biztosítani. A saját tulajdonunkban lévő busz, bérelt
busz költségeit, valamint repülőjegy vásárlását is finanszírozni szeretnénk.

Nevezési költségek

A korosztályos bajnokságokban kiírt fordulók (hazai és nemzetközi) nevezési költségeire fordítjuk a tervezett összeget.

Rendezési,
felkészítési, képzési
költségek

Bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők, asztali személyzet kifizetésére szánjuk ezt az összeget. Továbbá nemzetközi
EYBL forduló megrendezésének költségeire is fordítanánk a pályázati keretet.

Sportlétesítmény,
sportpálya bérleti
díja

Utánpótlás csapataink részére termekben biztosítjuk az edzés és mérkőzés helyszíneket.

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással
és
versenyeztetéssel
közvetlenül
összefüggő szállás
és étkezés költsége

Csapataink felkészülési időszakban történő edzőtáboraira, a vidéki országos fordulók és az országos döntők szállás és étkezési díjaira
fordítjuk az összeget. Nemzetközi tornákon is szeretnénk képviselni egyesületünket.

A programban
résztvevő
sportszakemberek
személyi jellegű
ráfordításai

Akadémiánk kiváló szakembergárdával rendelkezik. Játékosaink szakmai fejlődéséhez a megfelelő edzői létszám, a szakmai hozzáértés és a
kellő edzés létszám elengedhetetlen. Szakosztályunk működéséhez szükséges tevékenységi körök el vannak választva egymástól. A
szakosztályvezetői tevékenység kiterjed a működési struktúra kialakítására, annak ellenőrzésére, a gazdasági feltételek megteremtésére, az
operatív munkavégzésre. A szakmai igazgató felel a mindennemű szakmai kérdések megoldására és a szakmai törzsanyag megalkotásáért
és annak ellenőrzéséért. A technikai vezetők munkakörébe tartoznak az adminisztrációs feladatok elvégzése, a szakosztályvezető és a
szakmai igazgató munkájának segítése. Az edzői gárda tagjainak feladata a játékosok képzése, a csapatok életének irányítása és
szervezése, valamint a szülőkkel történő kapcsolattartás. Terveink szerint a 2021/22-es szezonban minden csapatunkkal (15-20fő) egy
vezetőedző és egy segédedző dolgozik. Az U14, U16 és U18 csapatainknál a MAFC Kosársuli erőnléti edzői is segítik a munkát. A fent
megnevezett szakemberek mellett technikai vezetők, sportmunkatársak (4fő),kiválasztásért felelős munkatárs, gyúró, masszőr, tudományos
munkatárs, gyógytornász, fizioterapeuta, sportpszichológus és Cesar rendszer adminisztrátor, elemző munkatárs.

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

M ennyiségi egység

M ennyiség

Egységár

Összesen

Indoklás

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

Indoklás

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

Indoklás

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak,
összköltség)
M egnevezés

Indoklás

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

Indoklás

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

Végzettsé
g

Hónapok
száma

Bruttó
bér

Összesen

Indoklás

Erőnléti edző

Testnevelő
tanár

12

266
000 Ft

3 192 000
Ft

Évek óta 2 erőnléti edző foglalkozik a játékosokkal a megfelelő fizikai állapot eléréshez. Az
alap és hosszabbított időszakban is foglalkoztatjuk. Indoklás és engedélykérés a
mellékleteknél.

Sportmunkatárs

nem
releváns

12

287
500 Ft

3 450 000
Ft

Pandémia alatti létszámcsökkenés miatti toborzás;iskolákkal való kapcsolattartás. Részletes
indoklás a mellékleteknél. Alap és hosszabbított időszakban is foglalkoztatni szeretnénk.

2021/22 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

125 710 922 Ft

1 295 989 Ft

2 591 978 Ft

129 598 888 Ft

2022-06-29 09:57

Önrész (Ft)

14 399 876 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

142 702 776 Ft

143 998 765 Ft
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Képzés
2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás
költségei (Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
folyó
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

2021/22 évad - Tervezett összes 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

2022-06-29 09:57
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Versenyeztetés
2021/22 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett
költség

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

50 000 Ft

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

1 090 403 Ft

tagsági díj

10 000 Ft

a pályahitelesítés díja

0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

200 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé

300 000 Ft

Összesen

1 650 403 Ft

Indoklás
A bajnokságokban szereplő (utánpótlás és felnőtt) csapataink részére szeretnénk fedezni a versenyeztetéssel összefüggő költségeket.

2021/22 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

1 480 783 Ft

15 266 Ft

30 532 Ft

1 526 581 Ft

169 620 Ft

1 680 935 Ft

1 696 201 Ft

2022-06-29 09:57
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Képzés fejlesztése
Üzemeltetés
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

M aximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

397 116 Ft

397 116 Ft

198 558 Ft

595 674 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

17 375 Ft

17 375 Ft

8 687 Ft

26 062 Ft

Utánpótlás-nevelés

2 591 978 Ft

2 591 978 Ft

1 295 989 Ft

3 887 967 Ft

Versenyeztetés

30 532 Ft

30 532 Ft

15 266 Ft

45 798 Ft

Összesen

3 037 001 Ft

4 555 501 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. Javaslattétel a
döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. Kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. Javaslattétel a
döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. Kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés

Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. Javaslattétel a
döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. Kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Versenyeztetés

Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. Javaslattétel a
döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. Kommunikációs folyamatok támogatása, egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában. A támogatások igénybevételéhez szükséges
adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben
valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Budapest, 2022. 06. 29.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Sárik Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt
módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
amely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
19. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.
tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.
20. 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;
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
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22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
23. 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, 2022. 06. 29.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Sárik Zoltán, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☐ nincs2
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☐ nincs3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

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

☐ nincs5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra
nem áll hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
sze rve ze t (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja
szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében
juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.
tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a
fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2022. 06. 29.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
3 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
4 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
5 A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.
6 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
7 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
8 Az állami

támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az
érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az
intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10 Lásd a 3. pont szerint!
11 Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Sárik Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2022. 06. 29.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.
évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön
figyelembevételre.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be – ide nem értve a
támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, arról a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával
– tájékoztatom.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,
valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2022. 06. 29.
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Sárik Zoltán
elnök
MÜEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB

24 / 29

be/SFPMOD03-16156/2021/MKOSZ
Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2022-06-28 11:29:46
Feltöltés / Megtekintés

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:
2022-06-28 11:29:53
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2022-06-28 11:28:01
Feltöltés / Megtekintés

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2022-06-28 15:05:14
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-13 09:15:12
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-13 09:15:24
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-13 09:15:36
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 17
Utolsó feltöltés:
2022-06-28 15:03:14
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2021-04-13 09:15:47
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

Fájlok száma: 0

Kelt: Budapest, 2022. 06. 29.
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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

19 260 113 Ft

198 558 Ft

397 116 Ft

19 855 787 Ft

19 855 787 Ft

39 513 016 Ft

39 711 574 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

842 681 Ft

8 687 Ft

17 375 Ft

868 744 Ft

372 319 Ft

1 232 375 Ft

1 241 062 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

842 681 Ft

8 687 Ft

17 375 Ft

868 744 Ft

372 319 Ft

1 232 375 Ft

1 241 062 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

125 710 922 Ft

1 295 989 Ft

2 591 978 Ft

129 598 888 Ft

14 399 876 Ft

142 702 776
Ft

143 998 765 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

1 000 000 Ft

10 101 Ft

0 Ft

1 010 101 Ft

0 Ft

1 000 000 Ft

1 010 101 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

1 480 783 Ft

15 266 Ft

30 532 Ft

1 526 581 Ft

169 620 Ft

1 680 935 Ft

1 696 201 Ft

Összesen

148 294 499 Ft

1 528 601 Ft

3 037 001 Ft

152 860 101 Ft

34 797 602 Ft

186 129 102
Ft

187 657 703 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
10 000 Ft

Összesen
45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (45 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mafc_afa_nyil_2122_kosar_1614172885.pdf (Szerkesztés alatt, 139 Kb, 2021-02-24 14:21:25)
696851c16c6d9b285522fc8a36ffc19b4b2d8ba0557810f4abc2236a76d7194a
mafc_afa_nyil_2122_kosar_1618298112.pdf (Hiánypótlás, 139 Kb, 2021-04-13 09:15:12)
696851c16c6d9b285522fc8a36ffc19b4b2d8ba0557810f4abc2236a76d7194a
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_cimpeldany_sarik_zoltan_1656408593.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 305 Kb, 2022-06-28 11:29:53)
48de82b85cba14b4ac38cc3208fa63caf4143e463699d7d7953ab2b3d2692346
alairasi_cimpeldany_200113_1618297907.pdf (Hiánypótlás, 234 Kb, 2021-04-13 09:11:47)
c9accbd180d28e94d07eb635c28cdf54d2286dfdee48cf7e4090daacf9f59835
alairasi_cimpeldany_200113_1614083911.pdf (Szerkesztés alatt, 234 Kb, 2021-02-23 13:38:31)
c9accbd180d28e94d07eb635c28cdf54d2286dfdee48cf7e4090daacf9f59835
Egyéb dokumentumok
mafc_eybl_ktgterv_1614172925.pdf (Szerkesztés alatt, 166 Kb, 2021-02-24 14:22:05)
2fef48a9a1164ec47c0dfdd4c25eb62e66eed294a432b6a05c1e224dd85217bb
mafc_benchmark_feletti_kerelem_20210907_level_1653378653.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 68 Kb, 2022-05-24 09:50:53)
55d55e25d730091336c86769aca0fa6c3132aec4601c0b8acbeafc905e31b285
mafc_benchmark_feletti_kerelem_20210907_1653378656.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 315 Kb, 2022-05-24 09:50:56)
a3868a12631087977e047881422cb5f179bb5449fd8e8be8e45ba864783bfe66
kis_mihaly_szerzodes_20210901_20220630_1653378676.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 747 Kb, 2022-05-24 09:51:16)
7440f8c19cbf2fa49bc48e6b7155c3d7fa7ebac7e111b4cf14ddb096cb6934d6
szijarto_marton_szerzodes_1653378699.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 981 Kb, 2022-05-24 09:51:39)
3b873a17278e7b23f3c8746b581a09fe990c02faec1e3220b8b0aedc24aa04db
szijarto_marton_vegzettseg_1653378727.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 297 Kb, 2022-05-24 09:52:07)
60f27849788298162e066421e425fc689faf1edfaed742312162a5fd9ce392fe
szijarto_marton_szerz_mod_20210801_1653378950.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 189 Kb, 2022-05-24 09:55:50)
e7b4d7cb470edf33b72bfa6265ee10703616bb9a0274cbf5b3de7a8051deba9c
toti_arajanlat_1656421394.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 309 Kb, 2022-06-28 15:03:14)
2fd4043c20656f84421aeb99f94903b75e0a2f4d13c1254ceb25a6c017a0932e
szijarto_marton_mod_20200701_1653385624.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 483 Kb, 2022-05-24 11:47:04)
b0e9d78895c75194ac8d060df3838737880fc5da19f54e7f0137c0a6e14088bd
balogh_tunde_munkakori_leiras_1618298700.pdf (Hiánypótlás, 286 Kb, 2021-04-13 09:25:00)
8aab2ea88a73d05347d33b95f43aea9b48bc58ae60f680e8de85b21b253e08f0
alsoskupa_szerv_munkakori_leiras_1618298720.pdf (Hiánypótlás, 61 Kb, 2021-04-13 09:25:20)
def9b7c5729d85bfbd1dbb32c1e486baf5ecefaf8b12f5f070233f128bd26d0a
nagy_balazs_munkakori_leiras_1618299287.pdf (Hiánypótlás, 232 Kb, 2021-04-13 09:34:47)
95f9182b647749ebd01988a4d2330afabbd589ddcf5103c38ad6a932075c1536
gyorke_gabor_szerzodes_ugyvezeto_20210201_1618299340.pdf (Hiánypótlás, 473 Kb, 2021-04-13 09:35:40)
5e62df3b273b4f500acb87070abf3ef5641427689598ed882fd252c9a7e1c42b
goracz_arpad_szerzodes_modositas_szakagvez_20180701_1642508574.pdf (Módosítás hiánypótlás, 508 Kb, 2022-01-18 13:22:54)
1b1ec528018b819b2fbf3aa5c706834052b403cbd22482c85a5327fc39816aad
hencsey_tamas_megbizasi_20210701_20230630_1642508801.pdf (Módosítás hiánypótlás, 766 Kb, 2022-01-18 13:26:41)
75f581007b812ab08a6a90b7227f564c16cda65a2240abad70ea3c537d83615a
molnar_sandor_megbizasi_20201130_20211231_1618380457.pdf (Hiánypótlás, 728 Kb, 2021-04-14 08:07:37)
f4c5dc2152c7e02c3f794bf84710548a55735cbde427931f492d950f471b64a0
schien_balazs_szerzodes_2021_1618380469.pdf (Hiánypótlás, 727 Kb, 2021-04-14 08:07:49)
528ef00c3a74f2b645db7f87762cfc8c13da6561f9bd2fcf9d7ba345fffbd394
EM M I nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mafc_emmi_nyil_2122_kosar_1614172896.pdf (Szerkesztés alatt, 684 Kb, 2021-02-24 14:21:36)
783d3d1e3ba75149a192a4af26f2b9756d690912f3c4244c783b826dc7968e26
mafc_emmi_nyil_2122_kosar_1618298124.pdf (Hiánypótlás, 684 Kb, 2021-04-13 09:15:24)
783d3d1e3ba75149a192a4af26f2b9756d690912f3c4244c783b826dc7968e26
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_0608_sarik_1656408586.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 144 Kb, 2022-06-28 11:29:46)
0fa481843ff3cf44e21118a42bda8cd0f65b8c9cdcd5f5e86612272dfcaf7d2e
kivonat_0426_1653378618.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 73 Kb, 2022-05-24 09:50:18)
b2027c6ef6fbdd55b9f17b85a49429992552e19c73d6c0d041e7cc455fd52dcc
kivonat_0409_1618297879.pdf (Hiánypótlás, 113 Kb, 2021-04-13 09:11:19) 882d13eb86860bc202832ab9a42c7fd6f7006b7a9a55e781b54b8485cc6d3b6c
kivonat_1119_1639650135.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 97 Kb, 2021-12-16 11:22:15)
ce2cffe49f8be2d4a9c1f86a3110c61f0bf04570762abe0c8a47ae1a87c6eb1e
kivonat_0205_1614149088.pdf (Szerkesztés alatt, 113 Kb, 2021-02-24 07:44:48) 3c716a38468d63b6b51330a31eecace803b6b3d0ea94b5502efa1f49ad545c06
(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
sfpmod_3_igdij_befizetes_bizonylat_1656421514.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 56 Kb, 2022-06-28 15:05:14)
39d9d18de351eb7802044a5c7e07ced98bfe2c901d966507e0abb136b809b04d
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sfpmod_2_igdij_befizetes_bizonylat_1653390519.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 56 Kb, 2022-05-24 13:08:39)
49356f3925d132826ac68ce73247e604d01697bff10458b634d7d4bcbbe7cfda
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614259903_1618298052.pdf (Hiánypótlás, 80 Kb, 2021-04-13 09:14:12)
64582eb8607a623c180670d505aace89a5ed53a5301d76c692a435744d285667
sfpmod_1_igdij_befizetes_bizonylat_1639651367.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 80 Kb, 2021-12-16 11:42:47)
2d5c6029384de70297e22dd6c836fa774eb47c436d63e0c3593a7ecc9d53f89e
sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614259903.pdf (Szerkesztés alatt, 80 Kb, 2021-02-25 14:31:43)
64582eb8607a623c180670d505aace89a5ed53a5301d76c692a435744d285667
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_014_16156_20220628_1656408481.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 53 Kb, 2022-06-28 11:28:01)
91520d22c23397a7f97cc1e4e454975bf7345622c9ad322608d71539927ba68a
koztart_opten_kerelem_013_16156_20220512_1652344724.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 53 Kb, 2022-05-12 10:38:44)
9ff83ebe9d5af97633b659446356eec471fb0cf24ecd81f79a5832469591733c
koztart_opten_kerelem_001_16156_20210223_1614081937.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2021-02-23 13:05:37)
6ea9093b32d50cac97e586f8bade47df2f658fb6905a3baafef4753d9e662e05
koztart_opten_kerelem_002_16156_20210413_1618298079.pdf (Hiánypótlás, 78 Kb, 2021-04-13 09:14:39)
e966ecc664aea101c4244958082cd4bd77e3fb3fd49cfa05221ceea0cdfadf1e
koma_ig_12_ho_1639650577.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 48 Kb, 2021-12-16 11:29:37)
3568ff05a95fa66614aa81f89a26f32d11d33b07fcdba891d23564336cb69f9d
koztart_opten_kerelem_008_16156_20211216_1639650689.pdf (Módosítás szerkesztés alatt, 78 Kb, 2021-12-16 11:31:29)
6a0c162b0dde70a2be427c2a92828dcd7fecc7d9d1584ccddae9e5eb9d76158f
koztart_opten_kerelem_009_16156_20220118_1642497563.pdf (Módosítás hiánypótlás, 78 Kb, 2022-01-18 10:19:23)
32c31dfe2118c5c381391d1b4bb7ea87d8be8631d78eb18b63405f7dbce881ce
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mafc_nyil2_2122_kosar_1614172911.pdf (Szerkesztés alatt, 628 Kb, 2021-02-24 14:21:51)
5735641de29f226472a95a145cf3b3f80efcce840ce9108726b3aeba705fb159
mafc_nyil2_2122_kosar_1618298136.pdf (Hiánypótlás, 628 Kb, 2021-04-13 09:15:36)
5735641de29f226472a95a145cf3b3f80efcce840ce9108726b3aeba705fb159
Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mafc_onresz_nyil_kosar_2122_1618298147.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2021-04-13 09:15:47)
1e70c9adf58026bd951cba87f6240129b3958f45a594fe4dd0e8c609675835cd
mafc_onresz_nyil_kosar_2122_1614331146.pdf (Szerkesztés alatt, 553 Kb, 2021-02-26 10:19:06)
1e70c9adf58026bd951cba87f6240129b3958f45a594fe4dd0e8c609675835cd
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