
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE

A kérelmező szervezet rövidített neve  SZESE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  19882723-2-08

Bankszámlaszám  10300002-33222154-49020030

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció,támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció,támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9026  Város  Győr

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9026  Város  Győr

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  tér

Házszám  1  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 503 456  Fax  +36 96 613 670

Honlap  www.etokc.hu  E-mail cím  etokc@etokc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Gyömörei Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 686 94 01  E-mail cím  gyomorei@sze.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Auer Károly +36 20 216 34 06 auerkaroly@kabelnet.hu

Bogdán Eszter +36 30 235 72 62 bogdan.eszter@sze.hu

Hoffmann Ákos +36 20 358 62 50 hoffmann.akos@etokc.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Egyetemi Csarnok Széchenyi István Egyetem Széchenyi István Egyetem 3 Felk. és
versenyeztetés

Krúdy Sportcsarnok Győr megyei jogú város Győr Szolgáltatási Szakképzési
Centrum

5 Felkészülés

Rábcatorork Kultúrális és
Sportközpont

Ikrény község Ikrény község 2 Felkészülés

Audi Aréna Győr megyei jogú város Győr megyei jogú város 4 Felkészülés

Molnár Vid Bertalan Műv. Közp. Győr megyei jogú város Győr megyei jogú város 4 Felkészülés

Váci M. Ált. Isk. tornaretem Győr megyei jogú város II.Sz. Gazdasági Működtető Központ 1 Felkészülés

Baross G. Szakközépiskola Győr megyei jogú város Győr Szolgáltatási Szakképzési
Centrum

2,5 Felkészülés

Apor Vilmos R. Katolikus Iskola
tornaterem

Apor Vilmos R. Katolikus
Iskola

Apor Vilmos R. Katolikus Iskola
tornaterem

2,5 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-09-12

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-09-12

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  KTMF Sportkör

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1973-09-03
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2016 2017 2018

Önkormányzati támogatás 17,8 MFt 15,05 MFt 57,9 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 8,6 MFt 25,14 MFt 16 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 145 MFt 80,59 MFt 214,32 MFt

Egyéb támogatás 77,66 MFt 17,51 MFt 40,7 MFt

Összesen 249,06 MFt 138,29 MFt 328,92 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2016 2017 2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 62,3 MFt 71,3 MFt 73 MFt

Működési költségek (rezsi) 6,3 MFt 7,2 MFt 7 MFt

Anyagköltség 58,6 MFt 49 MFt 52 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 56,8 MFt 39,8 MFt 172 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4,2 MFt 5 MFt 5 MFt

Összesen 188,2 MFt 172,3 MFt 309 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2016 2017 2018

Működési költségek 65,31 MFt 57,59 MFt 150 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 12 718 414 Ft 254 368 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 992 308 Ft 99 846 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

77 885 488 Ft 1 557 336 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A győri férfi kézilabda ügyét a Széchenyi Egyetem Sportegyesülete tűzte zászlajára, amiben a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány nyújt segítőkezet.
Szent-Györgyi Albert szavait idézve, miszerint: „A sport nem a szellem útján nyomja el a testet, hanem a test útján nyitja meg a lelket..., a sport nemcsak testnevelés,
de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze…, hogy az iskola fiaiból embert faragjon.” Úgy érezzük, hogy a képzési piramis alapjának építése az elmúlt években
sikeresen megtörtént, így elérhetjük azt a célt, amelyet kitűztünk munkánk kezdetekor , miszerint a legkisebb gyermekektől (Alapítvány) a hivatásos csapatsportig
meg kell teremteni a győri férfi kézilabda sikeres működését. U14 korosztályban az APOR iskola országos diákolimpia győztes lett, alapítványunk támogatásával.
Emellett a SZESE felnőtt női csapatának fejlődését is szem előtt kell tartani és nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás képzésre is. Az ETO-SZESE és a
sportfejlesztés stratégiája a SPORT és a TANULÁS egyensúlyáról szól. Tartjuk azon törekvésünket, hogy összekapcsoljuk a tudást és a sportot – aktívan sportoló, jó
tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni képes ifjú nemzedék kineveléséhez kívánunk hozzájárulni. Ez Győrben ’’egy kézilabda
városban’’ párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő tömegbázis kialakulását. Ebből az
együttműködésből mind a Széchenyi Egyetem, mind Győr, mind pedig az egész társadalom csak profitálhat. De profitálni fog azokból a fiatalokból is, akikből nem lesz
profi játékos, mert belőlük lesznek a sportot szerető támogatók, szponzorok. A cél az, hogy a magyar kézilabdasport nemzeti bajnokságain saját erőből képzett
játékosok mérjék össze tudásukat. Munkánk eredményét bizonyítja, hogy mind fiú, mind lány csapatunk, idén is bejutott a Magyar Egyetemi Főiskolás Bajnokság
döntőjébe. Az NB1/B-s férfi bajnokságban pedig biztosan dobogón végez a felnőtt férfi együttesünk. Az idei szezonban az ifjúsági csapatunk először indult a kiemelt
bajnokságban, ahol többé kevésbé helytálltak fiaink. Továbbra is nehézséget okoz számunkra, hogy nincs szabad terem kapacitás. Ez óriási probléma, mert a
megnövekedett létszámú csapatok edzésóraszám hiánnyal küzdenek. Győrött összesen 4 szabvány méretű pálya található, amely önmagában kevés lenne
klubunknak, ráadásul nem csak a kézilabdások használják. Szeretnénk,ha a jövőben erre is támogatást kaphatnánk az MKSZ-től. 

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

nem releváns 

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 SZESE az egyetemi-főiskolai férfi és női kézilabdázás meghatározó egyesületévé vált. A felkészítésben a lehető legteljesebben kívánjuk kiaknázni az egyetemi
háttér nyújtotta előnyöket. További iskolákat kívánunk bevonni az együttműködés rendszerébe. A pályázati támogatásokkal ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk
kapcsolatban álló testnevelők munkáját. Büszkék vagyunk arra, hogy kizárólag magyar állampolgárságú sportolókkal el akarunk jutni oda, hogy a mindenkori pályán
lévő csapat többsége lehetőleg saját nevelésű kézilabdás legyen. A klub hosszú távon meg kívánja tartani a legtehetségesebb játékosait, melyekből igyekszünk minél
hamarabb beépíteni az első csapatunk keretébe. A SZESE jól működő kiválasztási rendszert és tehetséggondozási programot tudhat magáénak – van mire építkezni.
Az elkövetkező években ezt a rendszert szeretnénk még tökéletesebben működtetni. Regionális szinten szervezzük meg a tehetség megfigyelést és kiválasztást.
Ennek kulcstényezői: A gyerekek kézilabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist” vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. Szeretnénk megvalósítani a
tehetség- kiválasztás és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú megszervezését. A megfigyelők által kiválasztott gyerekeknél – illetve a későbbi
fejlődésüket nyomon követendő – rendszeres élettani vizsgálatokat végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos sportolói pályára, akik
rendelkeznek az alapadottságokkal. Nagyon örülünk annak a szövetségi törekvésnek mely szerint hasznos, ha a NAT része a kézilabda-oktatás így a sportág a
mindennapos testnevelés része.. A SZESE hamarosan egységes képzési és versenyeztetési rendszert mondhat magáénak, helyi szinten megvalósítva a szövetség
ez irányú törekvéseit. 

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

A Széchenyi Egyetem Sportegyesülete a legkisebb gyermekektől a hivatásos versenysportig kívánja megteremteni a győri férfi kézilabda sikeres működését,
párhuzamosan a SZESE női csapatainak bővítésével. Ezt a szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti adottságaink figyelembevételével kívánjuk egyesületünk
utánpótlás képzési rendszerének fejlesztésével megvalósítani. A kézilabdázás Győr sportkultúrájának tradicionális eleme, és meghatározó közösségformáló erőt
képvisel. A Széchenyi Egyetem támogató háttere továbbra is kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a pályázati forrásokkal megvalósítsuk a szövetség egyik legfontosabb
stratégiai célját, az egyetemi közösségek bevonását a magyar kézilabda életbe. A Széchényi Egyetemmel olyan modellt dolgoztunk ki (tanulás és sport), ami már az
első év után jól láthatóan vonzó a szülők számára és hosszú távon fenntartható. Az életpálya modell hosszú távon biztosíthatja a korosztályok feltöltését. A
városvezetés jó szívvel fogadja eredményeinket, és támogatja a munkánkat, nem hagyja veszni az értékeket. A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet
megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények. Az egyetmi csarnokunk pálya borítása, MKSZ és
városi segítséggel 2018-n felújításra került, ami a sportolóink egészségét és kulturált körülmények közötti sportolását teszi lehetővé. A SZESE kiváló sportolási
lehetőséget biztosít, elősegítve ezzel az egészséges életmódhoz alapfeltételeit, valamint azzal, hogy sikeres sportolókkal lehetnek a gyerekek, motiválják őket, és
megfelelő példaképet állítanak eléjük. A fenntartani kívánt cél a modell: a tudás és a sport összefonódása - aktívan sportoló, jó tanuló, egészséges jövőképpel
rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni képes ifjú nemzedék kinevelése. Ez párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető és az egyben tudatos,
egészséges életmódot élő tömegbázis kialakulását. Bízunk abban, hogy elkötelezett munkánkkal méltón tudjuk szolgálni és segíteni a felnövekvő ifjú kézilabdázók
jövőbeni társadalmi beilleszkedését!
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Személyi jellegű ráfordítások

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 778 DEÁKI
ISTVÁN

EKHO 5 11 450 000 Ft 87 750 Ft 5 915 250 Ft

Ügyv. Elnök dr. Gyömörei
Tamás

EKHO 4 11 300 000 Ft 58 500 Ft 3 943 500 Ft

Sportm.társ Bogdán Eszter Normál 8 12 250 000 Ft 52 500 Ft 3 630 000 Ft

Sportm.társ Endrődi Péter EKHO 4 11 175 000 Ft 34 125 Ft 2 300 375 Ft

Egyéb dr. Simon
József

EKHO 4 11 200 000 Ft 39 000 Ft 2 629 000 Ft

Csapatmen. Auer Károly EKHO 8 12 450 000 Ft 87 750 Ft 6 453 000 Ft

Kapusedző
továbbképz.

Nahaj László Egyéb 1 1 184 150 Ft 0 Ft 184 150 Ft

34 69 2 009 150 Ft 359 625 Ft 25 055 275 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési dátum Licensz.

DEÁKI ISTVÁN 1961.05.20. B

dr. Gyömörei Tamás 1967-09-14 N.r.

Bogdán Eszter 1975-08-07 N.r.

Endrődi Péter 1975-11-04 N.r.

dr. Simon József 1967-10-06 N.r.

Auer Károly 1969-12-05 N.r.

Nahaj László 1988-02-20 N.r.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

12 336 861 Ft 127 184 Ft 254 368 Ft 12 718 414 Ft 12 718 414 Ft 25 309 643 Ft 25 436 827 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés zokni pár 110 1 500 Ft 165 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 29 25 000 Ft 725 000 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő db 29 35 000 Ft 1 015 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 14 22 900 Ft 320 600 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 25 12 000 Ft 300 000 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 29 13 000 Ft 377 000 Ft

Sportfelszerelés megkülönböztető mez db 30 3 000 Ft 90 000 Ft

Sportfelszerelés védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő) db 30 15 000 Ft 450 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 25 8 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 25 9 000 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 100 5 000 Ft 500 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 15 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 15 14 000 Ft 210 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 5 6 500 Ft 32 500 Ft

Sporteszköz kapuháló pár 2 50 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz labda db 30 22 000 Ft 660 000 Ft

Sporteszköz fitness labda db 10 15 000 Ft 150 000 Ft

Sporteszköz D-bands db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sporteszköz kulacs (1L) db 20 1 000 Ft 20 000 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

Sporteszköz koordinációs eszközök db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz sport bólya szett 1 5 000 Ft 5 000 Ft

Egyéb FMS szett szett 1 79 000 Ft 79 000 Ft

6 982 100 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

zokni ffi csapat 100 pár, női csapat 10 pár

bemelegítő jogging ffi csapat 25 db, női csapat 4 db

gálamelegítő ffi csapat 25 db, női csapat 4 db

kézilabda mez (meccs) ffi csapat 20 db

kézilabda nadrág (meccs) ffi csapat 20 db

sporttáska nagy ffi csapat 10 db, női csapat 4 db

kézitáska ffi csapat 25 db

aláöltözet ffi csapat 25 db, női csapat 4 db

megkülönböztető mez ffi csapat 20 db, női csapat 10 db

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

ffi csapat 25 db, női csapat 5 db

szabadidőpóló ffi csapat 25 db

rövidnadrág ffi csapat 25 db

edzőpóló ffi csapat 100 db,

kapusnadrág ffi csapat 4 db

kapusmez ffi csapat 4 db

wax ffi csapat 10 db, női csapat 5 db

wax lemosó ffi csapat 5 db, női csapat 5 db

kapuháló elhasználódott kapuhálók cseréje

labda ffi csapat 20 db, női csapat 10 db

fitness labda ffi csapat 10 db

D-bands ffi csapat 20 db

kulacs (1L) ffi csapat 20 db

Laptop Edzőknek, sportmunkatársaknak

koordinációs eszközök női csapat

sport bólya női csapat

FMS szett ffi csapat

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

4 842 539 Ft 49 923 Ft 99 846 Ft 4 992 308 Ft 2 139 561 Ft 7 081 946 Ft 7 131 869 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-26 16:30:23

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 0 0 2 0

U10 0 0 4 0

U11 0 0 6 0

U12 0 0 8 0

U13 0 0 3 0

U14 0 0 1 0

U15 0 0 12 8

serdülő 0 0 48 40

ifjúsági 24 21 40 27

egyetemi/főiskolai 16 16 16

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 24 37 140 91
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2018-04-26 16:30:18

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2017/18 Versenyeztett csapatok száma 2018/19 (terv)

 Női Férfi Női Férfi

U7 0 0 - -

U8 0 0 0 0

U9 0 0 0 0

U10 0 0 0 0

U11 0 - 0 1

U12 - 0 0 1

U13 0 - 0 0

U14 - 1 0 1

U15 - - - 1

serdülő 0 2 0 2

ifjúsági 1 1 1 1

egyetemi/főiskolai 1 1 1 1

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 2 5 2 8
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Egyetemi/főiskolai,
Ifjúsági, Serdülő

Nem
releváns

0 0 Ft 1 000 080 Ft

Diagnosztikai mérés spiroergometriai
mérés

Ifjúsági, Serdülő, U15 db 120 13 000 Ft 1 560 000 Ft

Diagnosztikai mérés antropometriai mérés Ifjúsági, Serdülő, U15 db 60 4 000 Ft 240 000 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

JOU Italpor vödrös Egyetemi/főiskolai,
Ifjúsági, Serdülő,
U14, U15

db 8 20 955 Ft 167 640 Ft

Vitaminok, izotóniás
italok,
táplálékkiegészítők

JOU Italpor 10 L-hez Egyetemi/főiskolai,
Ifjúsági, Serdülő,
U14, U15

db 100 1 892 Ft 189 200 Ft

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Apor Iskola Tornaterme U15 8 000 Ft 14 11 154 1 232 000 Ft

Krúdy Iskola Tornaterme Ifjúsági, Serdülő 12 000 Ft 10 11 110 1 320 000 Ft

Ikrény Rábcatorok Kulturális és
Sportközpont

Serdülő 8 500 Ft 4 11 44 374 000 Ft

Molnár Vid Bertalan Mű. Közp. U14 5 000 Ft 12 11 132 660 000 Ft

Audi Aréna Egyetemi/főiskolai 20 000 Ft 4 11 44 880 000 Ft

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Licensz
besz.
foly.

Kód Nyilvántartási
szám

Név Adózá
s

módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 1507 ROSTA MIKLÓS Egyéb 8 12 350 000 Ft 70 320 Ft 5 043 840 Ft

Edző 1446 PAUER ZOLTÁN EKHO 4 11 200 000 Ft 39 000 Ft 2 629 000 Ft

Edző 1653 URBÁN NIKOLETT Egyéb 8 12 350 000 Ft 70 320 Ft 5 043 840 Ft

Edző 806 HORVÁTH LAJOS EKHO 2 11 75 000 Ft 14 625 Ft 985 875 Ft

Kapusedző 2102 NAHAJ LÁSZLÓ EKHO 8 11 350 000 Ft 68 250 Ft 4 600 750 Ft

Edző 1279 KOVÁCSOVICS
LÁSZLÓ

EKHO 2 10 87 500 Ft 17 063 Ft 1 045 625 Ft

Edző 2082 HORVÁTH JÁNOS EKHO 8 11 350 000 Ft 68 250 Ft 4 600 750 Ft

Csapatorvos 68611 dr. Tóth Levente EKHO 4 11 175 000 Ft 34 125 Ft 2 300 375 Ft

Masszőr Baraksó László EKHO 4 11 175 000 Ft 34 125 Ft 2 300 375 Ft

Technikai vezető Kuti József Normál 8 11 300 000 Ft 63 000 Ft 3 993 000 Ft

Gyógytornász Juhász Ildikó EKHO 4 11 140 000 Ft 27 300 Ft 1 840 300 Ft

Technikai vezető Hoffmann Ákos Egyéb 8 12 350 000 Ft 70 320 Ft 5 043 840 Ft

Edző 1144 HOFFMANN-NÉ
CZÉRNA
ERZSÉBET

EKHO 2 11 50 000 Ft 9 750 Ft 657 250 Ft

2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Testnevelő tanár Foglalkoztatott korosztály

ROSTA MIKLÓS 1969.07.31. C Nem rel. Ifjúsági, Serdülő

PAUER ZOLTÁN 1968.09.25. B Nem rel. Egyetemi/főiskolai

URBÁN NIKOLETT 1989.08.28. C Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági

HORVÁTH LAJOS 1947.09.17. B Nem rel. Ifjúsági

NAHAJ LÁSZLÓ 1988.02.20. C Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

KOVÁCSOVICS LÁSZLÓ 1986.01.04. C Nem rel. U15

HORVÁTH JÁNOS 1983.08.15. C Nem rel. Serdülő, U14

dr. Tóth Levente 1980-08-16 Nem rel. Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

Baraksó László 1977-11-13 Nem rel. Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

Kuti József 1938-02-09 Nem rel. Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

Juhász Ildikó 1978-06-19 Nem rel. Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

Hoffmann Ákos 1971-04-24 Nem rel. Nem rel. Egyetemi/főiskolai, Ifjúsági, Serdülő, U12, U14, U15

HOFFMANN-NÉ CZÉRNA ERZSÉBET 1971.12.14. C Nem rel. U12
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 21 045 500 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 156 920 Ft

Személyszállítási költségek 4 500 000 Ft

Nevezési költségek 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 250 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 466 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 5 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 40 084 820 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

Összesen 84 203 240 Ft

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

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

75 549 297 Ft 778 855 Ft 1 557 336 Ft 77 885 488 Ft 8 653 943 Ft 85 760 576 Ft 86 539 431 Ft
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Általános Képzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 254 368 Ft 254 368 Ft 127 184 Ft 381 552 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

99 846 Ft 99 846 Ft 49 923 Ft 149 769 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 557 336 Ft 1 557 717 Ft 778 855 Ft 2 336 191 Ft

Összesen 1 911 550 Ft  2 867 512 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Az személyi jellegű ráfordítással kapcsolatos pályázati rész előkészítése, dokumentálása. Pályázati anyag beadása, nyomon
követése a pályázati kiírásban leírtak végrehajtása, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével, betartásával. A pályázati
időszak lezárultakor a beszámoló és az elszámolás teljes körű elkészítése.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Az tárgyi eszközök beruházásával kapcsolatos pályázati rész előkészítése, dokumentálása, a pályázattal kapcsolatos árajánlatok
bekérése, versenyeztetése. Pályázati anyag beadása, nyomon követése a pályázati kiírásban leírtak végrehajtása, a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével, betartásával. A pályázati időszak lezárultakor a beszámoló és az elszámolás teljes körű
elkészítése.

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos pályázati rész előkészítése, dokumentálása, a pályázattal kapcsolatos árajánlatok
bekérése, versenyeztetése. Pályázati anyag beadása, nyomon követése a pályázati kiírásban leírtak végrehajtása, a vonatkozó
jogszabályok figyelembe vételével, betartásával. A pályázati időszak lezárultakor a beszámoló és az elszámolás teljes körű
elkészítése.
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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: Győr, 2018. 07. 31.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Gyömörei Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a
kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt 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 nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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. 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, mely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

g. 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;

18. 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.

19. 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;

20. 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;

21. 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: Győr, 2018. 07. 31.

be/SFPHP01-06048/2018/MKSZ

2018-07-31 13:12 19 / 29



NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Gyömörei Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a SZÉCHENYI

ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE (kedvezményezett neve)

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: szponzoráció,támogatás

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján
és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
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(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Győr, 2018. 07. 31.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr
sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Gyömörei Tamás (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.

Győr, 2018. 07. 31.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség 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 Kézilabda Szövetség az

általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Győr, 2018. 07. 31. Gyömörei Tamás 
elnök 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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

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)

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Győr, 2018. 07. 31.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 21 23 10%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 10 12 20%

Edzőtáborok száma db 4 8 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő csapat fiú 0 1 0%

Egyéb indikátorok

Ifjúsági csapat ffi,női 2 2 0%

serdülő csapat fiú 2 2 0%

U14, U12 csapat fiú 1 2 100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 12 336 861 Ft 127 184 Ft 254 368 Ft 12 718 414 Ft 12 718 414 Ft 25 309 643 Ft 25 436 827 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 842 539 Ft 49 923 Ft 99 846 Ft 4 992 308 Ft 2 139 561 Ft 7 081 946 Ft 7 131 869 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 842 539 Ft 49 923 Ft 99 846 Ft 4 992 308 Ft 2 139 561 Ft 7 081 946 Ft 7 131 869 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

75 549 297 Ft 778 855 Ft 1 557 336 Ft 77 885 488 Ft 8 653 943 Ft 85 760 576 Ft 86 539 431 Ft

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

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

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

Összesen 92 728 697 Ft 955 962 Ft 1 911 550 Ft 95 596 209 Ft 23 511 918 Ft 118 152 165
Ft

119 108 127 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (56 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_nyilatkozat_szese_1524124742.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-19 09:59:02)
bad4a48d26317e2c8248f796616cfdc7969230bff2b6763ec1a4fc9160eb6bb2

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_dr_gyomorei_tam_1523947167.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2018-04-17 08:39:27)
557f436d873d9ef000aa5a32854a3ba12add927520b9f875ad29dc5ca40e7ab2

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

up_terember_1524752854.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-26 16:27:34) 53ea62d9a2283c81b3e21904a6551a15684b32187ff8a999d9567bfcbd097ef9

apor_terember_szerzodes_1524573021.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2018-04-24 14:30:21)
2a547cb3305a7b4bebfae1c683c9b2df79c4ab9d7df1f0cb321bac31e66e8210

gyor_projekt_magvassy_audi_arena_sz_1524573026.pdf (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2018-04-24 14:30:26)
593301fe64f3f3f50b6caa9eb0a00f9c1b0d4233d4bfe31215fec62b108f2dba

ikreny_terember_szerzodes_1524573031.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2018-04-24 14:30:31)
c3f8559338d7ce6277962a097302deed5c2e38a46637bc23a7673aeabbdb0383

krudy_gyori_szolg_szerzodes_1524573040.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2018-04-24 14:30:40)
6b9221af15a82e194f6f81c88639279436c97de20687fe0fd40d01dcea065ded

molnar_vid_terember_szerzodes_1524573048.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2018-04-24 14:30:48)
687b01ead6edb3a594ef608d95fdae921bb3462cdfa10389ed081cd7eeba72da

Egyéb dokumentumok

gyogyszerek_orvosi_igazolas_1524743569.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-26 13:52:49)
0030053ba5155efec6bfcd9b15a97d754efdd85e520ff5eb9f163f14cbed989d

orvosi_javaslat_antropometria_spiro_1524743574.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2018-04-26 13:52:54)
5216b8a7beb6596aaa6538982ccaa916e57f36a6176be3483a804231abd79cfe

fms_arajanlat.pd_1524744726.pdf (Szerkesztés alatt, 491 Kb, 2018-04-26 14:12:06) 973fbb89ff81fc58d268b67336f6845232fbdcea3779efd9a597f09c9b86fa65

sze_szese_mefob_megallapodas_1533033913.pdf (Hiánypótlás, 201 Kb, 2018-07-31 12:45:13)
66a58496bc578ff486becb19af1cde926bfd53e7c6c933e2ea5b51e8a8260fe8

fms_rendszer_1533035095.pdf (Hiánypótlás, 57 Kb, 2018-07-31 13:04:55) d496b2f760a202fe003d9879fdeec87bc7052a8a43d44836b52658ac4d98b23e

up_szallas_etkezes_1524752876.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2018-04-26 16:27:56)
0098d902ebf47c8a87da1ecf105dcc95a63adf3c558d8a46a90296274b2a896a

up_rendezes_felkeszites_1524752883.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2018-04-26 16:28:03)
d97cdf198544c4a1881bd66169c693b0269faeb12105f462778ddd93222a5887

up_nevezesi_dijak_1524752890.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2018-04-26 16:28:10) cfdc2283b1f3ccfbc7592b6537f52bc0c9440f50d1bb8b6d3b7d44ad32e5723f

up_szemelyszallitas_1524752897.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-26 16:28:17)
9c5fd403c9c1f596ca07db9756029b35043fbb9951e102b94de9d85dd99c2c06

up_teszk_reszletezo_terv_es_indokla_1524752904.pdf (Szerkesztés alatt, 60 Kb, 2018-04-26 16:28:24)
bd45ab1e106696e8b40abaceac450e41b0330b762c2aedc29acac8472a41c094

up_gyogyszerek_gyogyaszati_seged_1524752915.pdf (Szerkesztés alatt, 47 Kb, 2018-04-26 16:28:35)
3108ae8936499d99189ff14c1bad5527615f0e29e17a94b617da077c36e5aeb0

diagnosztikai_meres_ajanlat_1524752925.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2018-04-26 16:28:45)
b73951ee1e72f3bb47197f1103701cae6ae03fec645ee2c0e395643a5ce7ed1e

gyogyszer_gyogyaszati_eszkozok_resz_1524745697.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-26 14:28:17)
f1013e2387fa2f83be899e90317108b58309e0d2124b953e01fc577af0deb56b

mefob_lista_1524745703.pdf (Szerkesztés alatt, 48 Kb, 2018-04-26 14:28:23) b82c0e36c3c1b4d446f7d1070511f3b94f9a69574bdefae1fccd765974cbf600

jou_orvosi_ajanlas_1532432886.pdf (Hiánypótlás, 23 Kb, 2018-07-24 13:48:06) 4af566b373f677d6eed3b1c4a085101eaf5ed7b63b8c0f4d2a7ddb5ca8cafbcd

mefs_igazolas_1532432891.pdf (Hiánypótlás, 70 Kb, 2018-07-24 13:48:11) 4e61423d9337d776e1613b4cbbd6613e44d98ed6f8120f32aeaaca9ba8f29462

nyilatkozat_hazai_nevelesu_jatekos_1532432897.pdf (Hiánypótlás, 37 Kb, 2018-07-24 13:48:17)
c642f8c0e3df1e7d2dac870a804f068f8eedf2c932fc2d5083e900f31665e322

szese_mefob_noi_ffi_nevsor_1532432901.pdf (Hiánypótlás, 73 Kb, 2018-07-24 13:48:21)
036c61c9882cdfa43261a58838f7be4681b1ee0dce0c932c5ade4cc85495d3ab

jouarajanlat002_1532433021.jpg (Hiánypótlás, 47 Kb, 2018-07-24 13:50:21) 22b2ea480aa6505bc5f7c14ac16b194d095e61f9124a796cf7e555423db869f7

multivitamin_es_vitamin_lemondas_1532435565.pdf (Hiánypótlás, 16 Kb, 2018-07-24 14:32:45)
985f1578bce6eda9f5a52fded83cb52e5ee29c4641c3dfb1fc44193e060aec87

up_verseny_jatekengedelyek_1524753870.pdf (Szerkesztés alatt, 17 Kb, 2018-04-26 16:44:30)
4bd674a877be7a65c5f7974a8efa9a96d3f80d64d535e1d8b8a2a4a84fdf5cd6

varga_dominik_iratai_1496818517_1524576132.doc (Szerkesztés alatt, 686 Kb, 2018-04-24 15:22:12)
346e37ec3a3105846427cd75a700043b6843173be3f4ff55d1db25b7a72ee830

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_nyilatkozat_szese_1524752823.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2018-04-26 16:27:03)
3b45c1ffb756c4c310cb36bbb454359a3953da5768804ba96e3e8aff1f5fb19c

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
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szese_birosagi_kivonat_2018_04_04_1522911899.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-05 09:04:59)
d973d18a9927c3f0e4b0d28d27cf832daf912d771b4ffd288e9b7167220c7423

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

szese_igdij_2018_19_mksz_1524123088.pdf (Szerkesztés alatt, 72 Kb, 2018-04-19 09:31:28)
73d90aeb1696df0f27bef0a5b6ff99ef0ff6a7b83bed23179f17a4c6bf65adf4

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

koztart_opten_kerelem_001_06048_201_1522341451.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-03-29 18:37:31)
1455e86382e0e2449afef1d227ee94f58bff47dd92f9e8a9bae2440c312cc9dd

koztart_opten_kerelem_002_06048_201_1523416205.pdf (Szerkesztés alatt, 134 Kb, 2018-04-11 05:10:05)
7b5e236b43498be5e05a1a597e76f2412c8fc477180225570f89bd4f69687185

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat_2_szese_1524124767.pdf (Szerkesztés alatt, 115 Kb, 2018-04-19 09:59:27)
af8c435f5eca14cd9ed13fc10978c9dc9e6dc23997853e0b94ec9e55801973d7

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

kovacsovics_nyilatkozat_8_oras_fogl_1524722008.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2018-04-26 07:53:28)
cf47853a82b1a32be10fad508b35354557a854a054fd31a6eb9044479103f6fc

kovacsovics_nyilatkozat_c_licensz_1524722016.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-26 07:53:36)
4c411dbb094b45b24a307210b8f5f9ef25c321e013841a5ed3d212385c82e26e

nahaj_nyilatkozat_c_licensz_1524722047.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2018-04-26 07:54:07)
d16a91f52e1266db3bb1a1fb0de05e74b94299b24258ca3bf928a8bd5f535b24

nahaj_nyilatkozat_kapusedzo_1524722054.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2018-04-26 07:54:14)
4df143199b9e32570d3dfdba7832742b24109ff80578dfe3c8acd91a51e10c6b

urban_nyilatkozat_c_licensz_1524743556.pdf (Szerkesztés alatt, 18 Kb, 2018-04-26 13:52:36)
423e72c1de785b897c73b6c1ac80efe83aa6fd11d27c2cada3c8ccdfff63873f

juhasz_ildiko_gyogytornasz_oklevel_1524471339.jpg (Szerkesztés alatt, 739 Kb, 2018-04-23 10:15:39)
005cb29fed732558f049bb2ab535f8be4d88d8f92a576c41d5e02d608521a66a

up_sportszakember_ktg_1524752865.pdf (Szerkesztés alatt, 23 Kb, 2018-04-26 16:27:45)
9ee4fd506fe54d1c246ebe9d6b36b5f10ad5f0120fa9dc752446256591f40d0f

dr_toth_levente_csapatorvos_nyilatk_1524573343.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2018-04-24 14:35:43)
065573c6a3f09266833d62df2de818b646feedb576bdd4ba75548091efbea7dd

gal_bence_fizioterapeuta_diploma_ve_1524573388.pdf (Szerkesztés alatt, 1001 Kb, 2018-04-24 14:36:28)
5f93f2832349d043ec3a2ff2d6a6641d029c2bafb4219acbcdb1767385e1d08e

barakso_laszlo_gyogymasszor_bizonyi_1524573482.pdf (Szerkesztés alatt, 249 Kb, 2018-04-24 14:38:02)
b2193c10fff0f0a1be904bd96c8bc559bb1b0e1e500ea0d7685611ed72bab917

auer_karoly_szerzodes_feladatleiras_1524574825.pdf (Szerkesztés alatt, 252 Kb, 2018-04-24 15:00:25)
9e7ca4df6a17966f35b2892c21d740872f6640313ed66bbba5f15e7c71319e87

bogdan_munkaszerzodes_munkakori_1524574831.pdf (Szerkesztés alatt, 334 Kb, 2018-04-24 15:00:31)
07e08ee37d4999ff39e1adbbe25f59498f77f848f8a8b690320746c0a4a88455

endrodi_peter_szerzodes_feladatleir_1524574838.pdf (Szerkesztés alatt, 255 Kb, 2018-04-24 15:00:38)
23900fa510c7a6504ef471fd080b07a2f8c8f32e42c2e915fdee8efbdcf858e1

csapatorvos_munkaido_nyilatkozat_1524666379.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-04-25 16:26:19)
23a1a5eea9aa7c33a76b6343eb6426de7f4d5a491643c3c111dd11cbfd6dabd7

simon_j_edzo_nbii_1524666391.pdf (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2018-04-25 16:26:31)
7230ad16b80b4a19a6c6f8fcc8722a6103874d055d273611728164e4f3f2a2f1

hoffmann_ne_czerna_e_nyilatkozat_8__1524741327.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2018-04-26 13:15:27)
3744470fb3cf6ec4d42c4e8afe2932a9590ee113d82ebf2c5397b3a9164f4822

rosta_nyilatkozat_c_licensz_1524741332.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2018-04-26 13:15:32)
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