
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  MAV ELORE SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  MÁV Előre SC

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  NBI

Utánpótlás csapat:  Nincs

Új sportszervezetnek minősül?  nem

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

Adószám  19820813-2-07

Bankszámlaszám  10918001-00000068-96130043

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

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  8000  Város  Székesfehérvár

Közterület neve  Kaszap István  Közterület jellege  út

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8000  Város  Székesfehérvár

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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Közterület neve  Kaszap István  Közterület jellege  út

Házszám  2  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 30 936 74 95  Fax  -

Honlap  www.mavelore.hu  E-mail cím  nagy.robert@fehervarvolley.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Nagy Róbert

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 936 74 95  E-mail cím  nagy.robert@fehervarvolley.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Biró Tamás +36 20 494 38 09 birot.patronus@datatrans.hu

Fodor Zita +36 20 931 97 10 fodorzita.dekor@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Jáky József
Szakközépiskola

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Székesfehérvári Szakképzési
Centrum

20 Felk. és
versenyeztetés

Tata Városi
Sportcsarnok

Tata Város Önkormányzata Tata Város Önkormányzata 10 Felk. és
versenyeztetés

VVSI Sportcsarnok
Gárdony

Pro Rekreation Közhasznú Nonprofit Kft. Pro Rekreation Közhasznú
Nonprofit Kft.

10 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-03-17

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1989-03-17

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 15 MFt 15 MFt 15 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0 MFt 0 MFt 10 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 0 MFt 17 MFt 60 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 15 MFt 32 MFt 85 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2019 2020 2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 2 MFt 4 MFt 28 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 4 MFt 5 MFt

Anyagköltség 7 MFt 15 MFt 15 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 1 MFt 9 MFt 4 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 33 MFt

Összesen 10 MFt 32 MFt 85 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 2019 2020 2021

Működési költségek 15 MFt 20 MFt 32 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
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 12 165 381 Ft 243 308 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

24 898 550 Ft 497 971 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 támogatás 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költések

0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)

be/SFP-03219/2021/MRSZ

4 / 36



Kérelem részletes leírása

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

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

Rövid történelmi bemutatás: A Székesfehérvári röplabdázás igen rég múltra tekint vissza. Már az ötvenes években játszották Városunkban a röplabdát. A 70-es évektől
a 80-as évek végéig, NBI-es Női és Ffi Szakosztály is működött Volán SC néven. A női vonalon folyamatosan volt NBII-es csapata is a városnak SZIM Vasas,Radiant
majd MÁV Előre SC néven indultak, amikor is Fésüs Irén sokszoros Magyar Válogatott röplabdázó vezetésével és áldozatos munkájával feljutottak az NBI-be. A férfi
vonalon rövid szünet után 1992-től ismét elindult az NBII-ben Fehérvári röplabdacsapat és a 2017-es szezonig a Kodolányi Főiskolai Röplabda Klub Egyesület. Jelnlegi
Szakosztályunk működése: Elnökünk - Dévényi Tibor – sajnos eltávozott az élők sorából. Az Egyesület mindennapos teendőit jelenleg ellátja: Nagy Róbert Elnök. Újjá
alapító tagjai azok a jelenleg is aktív felnőtt játékosaink, akik nagyon sokat tettek, azért, hogy jelenleg is a Magyar Röplabdázás színterén tudunk szerepelni. A MÁV
Előre Sport Club legfontosabb feladatának érzi a sportág fenntartását,népszerűsítését és az utánpótlás nevelést. Együttműködési megállapodást kötöttünk a MÁV
Előre Röplabda Akadémia Fehérvárral, mely a Férfi felnőtt csapat és szintén a Nemzeti Bajnokság I.osztályban szerepelő a női csapat utánpótlásbázisát biztosítja.
Amatőr: Jelenleg azok a versenyzők/csapatok, akik nem vesznek részt a MRSZ által szervezett versenyein, az Egyesület által szervezett amatőr bajnokságban
szerepelnek. Az Egyesületünk és a Város heti rendszerességgel biztosít röplabdázási lehetőséget az amatőr röplabdásoknak. Létesítményi feltételek tekintetében,
hiányzik egy bázis / munkacsarnok. 

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

- 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Jövőbeni elképzeléseink rövid, közép és hosszú távra: A jövőben három részből all az elképzelés melyet rövid távúnak nevezünk az az 1-2 éven belül megvalósuló, a
közép távú az 4-6 évben mérhető és a hosszú távú elképzeléseinket 6-10évre tervezzük. Rövid távú elképzeléseink: Főleg az felnőtt versenyeztetése van a
fókuszban!! Biztos bázis kialakítása és az NBI-es tagság folyamatos erősítése, akár az extra liga szintjéig. Városunkban igen nagy a konkurencia, - kosárlabda,
jégkorong, kézilabda, labdarúgás - ezért sokat kell majd költenünk a reklámra és az iskolák és testnevelők motiválására. A sportág népszerűsítése érdekében, 2016
májusában 3. alkalommal sikerült megszervezni - Magyar Röplabda Szövetséggel karöltve - az Alba Regia Nemzetközi Férfi válogatottak tornáját a Magyar,
Svédország, Bulgária és Ausztria válogatott csapatai részvételével. Közép távú elképzeléseink: Továbbra is a felnőtt csapataink vannak van a középpontban, és már a
felnőttekre is ki kell térni. A röplabdás érdekeltségű általános iskolákból egy-két középiskolába koncentrálni a játékosokat és ezekben az iskolákban és a város többi
középiskolájában is tovább népszerűsíteni a sportágat. Ezek mellett középiskolai csapatokat kialakítani, - szintén az iskolaigazgatók és testnevelők megfelelő
motiváltsága mellett - és a már meglévő amatőr bajnokságunkban elindítani ezeket a középiskolai csapatokat, a diákolimpiai versenyekkel párhuzamban. Itt már nem
feledkezhetünk el a város vonzáskörzetében lévő falvak általános és középiskoláiról sem és ott is el kell kezdeni a sportág népszerűsítését, az eddigi iskola és
testnevelő bevonása mellett a helyi Önkormányzat vezetőit is megkeresve. A felnőtt csapatok kialakítása, a már felnövekvő utánpótlás korú játékosok, és egy két
tapasztalt felnőtt játékos egyesítésével, elindulni mind női és férfi vonalon, a NBII-es versenysorozatban. Hosszú távú elképzeléseink: Az NBI élmezőnyéhez tartozó
csapatok (női, férfi) szerepeltetése. Az utánpótlás csapataink minden korosztályban az országos döntők résztvevői. Ehhez, át kell alakítani a jelenlegi egyesületünket
gazdasági társasággá, melynek, már rentábilis működéséhez elengedhetetlen a nyereség képzése, melyet szponzorok és egyéb reklám, marketing és játékos ügynöki
, vagy más gazdasági tevékenység bevétele 

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

Rövid távú programunk hatása: Mi azt gondoljuk, hogy a 2021-22-es tanítási évben, legalább 4 olyan aktív iskolánk legyen, akik fiú és lány vonalon is indítanak
diákolimpiai csapatot. Középtávú programunk hatása: A 2021-22-es évadban a korosztályos versenyeken a területi és országos döntők résztvevői legyünk és a
felnőttek megerősödjenek a NBI-es bajnoki évadban (első 4 hely - valamelyik - megszerzése). Hosszútávú programunk hatása: A már működő utánpótlás bázisunknak
és a város vezetésének, a városban élő embereknek egy olyan jövőkép megteremtése mely megmutatja Nekik, hogy érdemes röplabdásnak lenni és a röplabda
sportba energiát fektetni, mert ebből akár egzisztenciáját is kiépítheti, a sportoló, edző, orvos, gyúró, testnevelő, vezető.
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Személyi jellegű ráfordítások

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

Kommunikációs
szakember

**********
**********

********** Normál 160 12 230 000 Ft 35 650 Ft 3 187 800 Ft

Pénzügyi szakember **********
**********

********** EKHO 80 12 200 000 Ft 31 000 Ft 2 772 000 Ft

Egyéb **********
**********

********** Egyéb 160 12 230 000 Ft 0 Ft 2 760 000 Ft

Másodedző **********
**********

********** Normál 160 12 300 000 Ft 46 500 Ft 4 158 000 Ft

Szakosztályvezető **********
**********

********** EKHO 160 12 400 000 Ft 62 000 Ft 5 544 000 Ft

Sportigazgató **********
**********

********** Normál 160 12 400 000 Ft 62 000 Ft 5 544 000 Ft

880 72 1 760 000 Ft 237 150 Ft 23 965 800
Ft

2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosít
ó

Végzettsé
g

Indoklás Melléklet

********** ********** Nem
releváns

Egyesületek, sportági szakszövetségek, rádiók alkalmazásában kipróbált, tapasztalt kommunikációs
szakember.

Nincs
feltöltési
kötelezettség

********** ********** Nem
releváns

A könyvelésben jártas, alapos, precíz szakember. Nincs
feltöltési
kötelezettség

********** ********** Nem
releváns

Tapasztalt sofőr, az edzésekre és a mérkőzésekre történő utazás miatt elengedhetetlen a
foglalkoztatása.

Nincs
feltöltési
kötelezettség

********** ********** Sportedző Csapatunk játékosa, másodedzőként szeretnénk foglalkoztatni.

********** ********** Nem
releváns

Női és Férfi felnőtt csapataink mellett a technikai vezetői feladatok ellátása. Nincs
feltöltési
kötelezettség

********** ********** Nem
releváns

Sportigazgatóként a Női és Férfi csapatok koordinálása, edző munkájának ellenőrzése, játékosok
felkutatása, pénzügyi források felkutatása, szponzorok keresése, legfontosabb feladata a MÁV
Akadémián igazolt up korú játékosok megfigyelése, esetleges beintegrálása a felnőtt keretbe.

Nincs
feltöltési
kötelezettség

2021/22 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

11 800 419 Ft 121 654 Ft 243 308 Ft 12 165 381 Ft 12 165 381 Ft 24 209 108 Ft 24 330 762 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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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 megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységá
r

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 18+2 fős db 0 30 000
000 Ft

0 Ft

Sportfelszerelés Cipő teremhez pár 84 45 000 Ft 3 780 000 Ft

Sportfelszerelés Aláöltözet alsó-felső szett 84 15 000 Ft 1 260 000 Ft

Sportfelszerelés Cipőtartó táska db 84 4 500 Ft 378 000 Ft

Sportfelszerelés Edző nadrág hosszú db 84 4 500 Ft 378 000 Ft

Sportfelszerelés Edző nadrág rövid db 84 4 000 Ft 336 000 Ft

Sportfelszerelés Edző póló db 84 5 000 Ft 420 000 Ft

Sportfelszerelés Edzőmelegítő szett 84 17 000 Ft 1 428 000 Ft

Sportfelszerelés Fitness labda db 84 10 000 Ft 840 000 Ft

Sportfelszerelés Gumiszalagok db 84 10 000 Ft 840 000 Ft

Sportfelszerelés Hátizsák db 84 12 000 Ft 1 008 000 Ft

Sportfelszerelés Jelölőmez db 84 2 000 Ft 168 000 Ft

Sportfelszerelés Alkarvédő /pár/ csom 84 10 000 Ft 840 000 Ft

Sportfelszerelés Röplabda (terem, strand hivatalos versenylabda) db 50 25 000 Ft 1 250 000 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzésgarnitúra szett 84 18 000 Ft 1 512 000 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzés mez db 42 12 000 Ft 504 000 Ft

Sportfelszerelés Mérkőzés nadrág db 42 6 000 Ft 252 000 Ft

Sportfelszerelés Papucs pár 42 4 000 Ft 168 000 Ft

Sportfelszerelés Rövidnadrág db 84 8 000 Ft 672 000 Ft

Sportfelszerelés Sporttáska db 84 9 000 Ft 756 000 Ft

Sportfelszerelés Sporttáska nagy db 84 25 000 Ft 2 100 000 Ft

Sportfelszerelés Sportzokni pár 84 2 500 Ft 210 000 Ft

Sportfelszerelés Széldzseki db 84 14 000 Ft 1 176 000 Ft

Sportfelszerelés Térdvédő /pár/ pár 84 15 000 Ft 1 260 000 Ft

Sportfelszerelés Törölköző db 84 5 000 Ft 420 000 Ft

Sportfelszerelés Utazókabát db 84 25 000 Ft 2 100 000 Ft

Sportfelszerelés Utazómelegítő szett 84 25 000 Ft 2 100 000 Ft

Sportfelszerelés Utazó póló db 84 8 000 Ft 672 000 Ft

Sporteszköz bója szett db 84 3 000 Ft 252 000 Ft
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Sporteszköz Gát db db 84 1 100 Ft 92 400 Ft

Sporteszköz Koordinációs létra db 10 10 000 Ft 100 000 Ft

Sporteszköz Labda pumpa /kézi/ db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó zsák/háló db 10 3 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz Labdatartó kocsi db 4 50 000 Ft 200 000 Ft

Sporteszköz Taktikai tábla db 10 6 000 Ft 60 000 Ft

Sporteszköz Teq Smart kültéri/beltéri professzionális összecsukható
asztal (Teqvoly játékhoz)

db 3 910 000
Ft

2 730 000 Ft

Pályatartozék Antenna készlet (tokkal) pár 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Pályatartozék Versenyháló /terem és strand) db 2 100 000
Ft

200 000 Ft

Pályatartozék Edzőháló /terem és strand/ db 2 60 000 Ft 120 000 Ft

Pályatartozék Kisszék pályatörlőknek db 50 5 000 Ft 250 000 Ft

Berendezési
eszköz

Mobil térelválasztó db 5 200 000
Ft

1 000 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Bemer Mágnesterápiás ágy db 1 1 590
000 Ft

1 590 000 Ft

Informatikai
eszköz

Tábla gép db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

Informatikai
eszköz

Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

Informatikai
eszköz

Számítógép db 2 250 000
Ft

500 000 Ft

Diagnosztikai
eszköz

Masszázságy db 2 70 000 Ft 140 000 Ft

Egyéb Tape db 0 2 000 Ft 0 Ft

Egyéb Bemelegítő krém, spray db 0 4 500 Ft 0 Ft

Egyéb Zúzódások, ficamok kezelésére használható
készítmények/db

db 0 4 000 Ft 0 Ft

Egyéb Vérnyomásmérő db 0 12 000 Ft 0 Ft

Egyéb Tapevágó olló db 0 1 500 Ft 0 Ft

Egyéb Tape ragasztó spray db 0 2 000 Ft 0 Ft

Egyéb Masszázs olaj, krém db 0 3 500 Ft 0 Ft

Egyéb Izomlazítók és izomsérülésekre használható sportkrémek/db db 0 6 000 Ft 0 Ft

Egyéb Intensive hűtő zselé db 0 4 500 Ft 0 Ft

Egyéb Hideg-meleg terápiás párna, borogatás, gélpárna db 0 1 500 Ft 0 Ft

34 822 400 Ft

be/SFP-03219/2021/MRSZ

10 / 36



2021/22 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Kisbusz 18+2 fős Klubnak még nincsen személyszállító járműve ezért a felnőtt csapataink szállításához nagy szükségünk van rá.

Cipő teremhez Elhasználódott cserére szorul

Aláöltözet alsó-felső Elhasználódott cserére szorul

Cipőtartó táska Elhasználódott cserére szorul

Edző nadrág hosszú Elhasználódott cserére szorul

Edző nadrág rövid Elhasználódott cserére szorul

Edző póló Elhasználódott cserére szorul

Edzőmelegítő Elhasználódott cserére szorul

Fitness labda Elhasználódott cserére szorul

Gumiszalagok Elhasználódott cserére szorul

Hátizsák Elhasználódott cserére szorul

Jelölőmez Elhasználódott cserére szorul

Alkarvédő /pár/ Elhasználódott cserére szorul

Röplabda (terem, strand
hivatalos versenylabda)

Elhasználódott cserére szorul

Mérkőzésgarnitúra Elhasználódott cserére szorul

Mérkőzés mez Elhasználódott cserére szorul

Mérkőzés nadrág Elhasználódott cserére szorul

Papucs Elhasználódott cserére szorul

Rövidnadrág Elhasználódott cserére szorul

Sporttáska Elhasználódott cserére szorul

Sporttáska nagy Elhasználódott cserére szorul

Sportzokni Elhasználódott cserére szorul

Széldzseki Elhasználódott cserére szorul

Térdvédő /pár/ Elhasználódott cserére szorul

Törölköző Elhasználódott cserére szorul

Utazókabát Elhasználódott cserére szorul

Utazómelegítő Elhasználódott cserére szorul

Utazó póló Elhasználódott cserére szorul

bója szett Elhasználódott cserére szorul

Gát db Elhasználódott cserére szorul
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Koordinációs létra Elhasználódott cserére szorul

Labda pumpa /kézi/ Elhasználódott cserére szorul

Labdatartó zsák/háló Elhasználódott cserére szorul

Labdatartó kocsi Elhasználódott cserére szorul

Taktikai tábla Elhasználódott cserére szorul

Teq Smart kültéri/beltéri
professzionális
összecsukható asztal
(Teqvoly játékhoz)

’’Népszerű, trendy, kiegészítő játék az edzések színesítéséhez’’

Antenna készlet (tokkal) Elhasználódott cserére szorul

Versenyháló /terem és
strand)

Elhasználódott cserére szorul

Edzőháló /terem és strand/ Elhasználódott cserére szorul

Kisszék pályatörlőknek Elhasználódott cserére szorul

Mobil térelválasztó Több csapatos torna idején a pályák elválasztását kívánjuk megoldani vele.

Bemer Mágnesterápiás ágy A játékosok sérülésből, gyorsabb felépülése érdekében és egyéb rehabilitációs célt szolgél. 1-1 db a női és ffi csapatnak.

Tábla gép Az edzői munka segítségére szolgáló eszköz.

Laptop Adminisztrációs kötelezettségek miatt szükséges a beszerzésük.

Számítógép Adminisztrációs kötelezettségek miatt szükséges a beszerzésük.

Masszázságy Masszőrök könnyebb munkavégzéséhez.

Tape Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Bemelegítő krém, spray Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Zúzódások, ficamok
kezelésére használható
készítmények/db

Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Vérnyomásmérő Vérnyomás mérésre

Tapevágó olló Tape vágására szolgáló eszköz.

Tape ragasztó spray Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Masszázs olaj, krém Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Izomlazítók és
izomsérülésekre használható
sportkrémek/db

Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Intensive hűtő zselé Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására

Hideg-meleg terápiás párna,
borogatás, gélpárna

Izmok izületek rögzítésére, ápolására, karbantartására
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2021/22 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

24 151 593 Ft 248 985 Ft 497 971 Ft 24 898 550 Ft 10 670 807 Ft 35 320 371 Ft 35 569 356 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kate-
gória

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

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
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2021-02-28 19:51:19

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 19/20 indított
cs.

Férfi Férfi 19/20 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 0 0 0 0

U11 - szupermini 0 0 0 0

U13 - mini 0 0 0 0 0

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 0 0 0 0 0

U16 - serdülő (csak strand) 0 - 0 - 0

U17 - serdülő 0 0 0 0 0

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 - 0 - 0

U19 - ifjúsági 0 0 0 0 0

U20 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

U21 - junior 0 0 0 0 0

U22 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

Egyetemi/főiskolai 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 0 0 0 0 0

Személyi, nem ingatlan, képzés és COVID jogcímre igényelhető maximum támogatás összege: 40 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2021/22 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2021/22 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
típusa

Kor-
osztály

Bérlés
helye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

2021/22 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

2021/22 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Végzettség Foglalkoztatott korosztály Melléklet

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 0 Ft

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

Összesen 0 Ft

2021/22 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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások

2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

Beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

0 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)

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

2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők

várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

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
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Versenyeztetés

2021/22 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

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)

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    Képzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése  Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 243 308 Ft 243 308 Ft 121 654 Ft 364 962 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

497 971 Ft 497 971 Ft 248 985 Ft 746 956 Ft

Összesen 741 279 Ft  1 111 918 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Projektszintű könyvvizsgálat.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Projektszintű könyvvizsgálat.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Székesfehérvár, 2021. 04. 28.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Nagy Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt 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. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint -
a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, 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;

16. 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.

17. 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;

18. 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
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esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. 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: Székesfehérvár, 2021. 04. 28.
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Nyilatkozat 3

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 Nagy Róbert, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MAV ELORE SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a MAV ELORE SPORT 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 önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Önkormányzati támogatás

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % 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.
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Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (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
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

Alulírott Nagy Róbert, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó MAV ELORE SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 10 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] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [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.
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 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 .11]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 

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: Székesfehérvár, 2021. 04. 28.

..........................................................
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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az 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.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Nagy Róbert (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Székesfehérvár, 2021. 04. 28.

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 2021/2022-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*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés 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 Röplabda

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 Röplabda 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 Röplabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: , 2021. 04. 28. Nagy Róbert 
elnök 

MAV ELORE SPORT CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Év Összeg Pénznem Támogató megnevezése A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2019 0 Ft Forint nincs 0 Ft

2020 850 710 Ft Forint Látványcsapatsport támogatás 1 232 082 Ft

2021 12 165 381 Ft Forint Látványcsapatsport támogatás 58 777 827 Ft

13 016 091 Ft 60 009 909 Ft

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352.,

2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2021. július 1. - 2022. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis)

támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2021. július 1. és 2022. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Kelt: Székesfehérvár, 2021. 04. 28.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 12:24:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 12:57:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 12:25:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-26 12:44:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-28 19:45:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-28 19:45:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-28 19:46:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2021-02-28 19:16:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-28 19:47:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2021-02-25 13:43:48

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)

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

KHOLMAN NORBERT (Másodedző) melléklete

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Kelt: Székesfehérvár, 2021. 04. 28.
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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 -100%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFP-03219/2021/MRSZ

34 / 36



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 11 800 419 Ft 121 654 Ft 243 308 Ft 12 165 381 Ft 12 165 381 Ft 24 209 108 Ft 24 330 762 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 24 151 593 Ft 248 985 Ft 497 971 Ft 24 898 550 Ft 10 670 807 Ft 35 320 371 Ft 35 569 356 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

24 151 593 Ft 248 985 Ft 497 971 Ft 24 898 550 Ft 10 670 807 Ft 35 320 371 Ft 35 569 356 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

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

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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések

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

Összesen 35 952 012 Ft 370 639 Ft 741 279 Ft 37 063 931 Ft 22 836 188 Ft 59 529 479 Ft 59 900 118 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

maveloresctaoalairvaafanyilatkozat202122_1614537915.pdf (Szerkesztés alatt, 236 Kb, 2021-02-28 19:45:15)
fd01326b54ebceef74f988b3580b9e54e34d0923e784224cdc45d997a6b2af23

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)

alairasicimpeldany_15827064041_1614254256.pdf (Szerkesztés alatt, 179 Kb, 2021-02-25 12:57:36)
6de61d8096c491e7079b13b00568e9d76ccc53328240178bb55248f2cc4ccf57

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

maveloresctaoalairvademinimisnyilatkozat202122_1614538024.pdf (Szerkesztés alatt, 296 Kb, 2021-02-28 19:47:04)
b69b6cf4339f5d6889d4f15b41597f86d129dac4e0413c15f842334daec13331

Egyéb dokumentumok

teqballkft.arajanlat_maveloresportclub_3dbone_20210225_1614360550.pdf (Szerkesztés alatt, 273 Kb, 2021-02-26 18:29:10)
01132948e1d195b08717a7903292a8672c9f7a4ca43d08a0ef1c866869237fed

maveloresportclubcrafterbusz02.26.._1614362586.pdf (Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2021-02-26 19:03:06)
d615831cc9fd1e985da16c436f851698b6ed356dc3aa5e613e235d52053fbf2d

bemer_ajanlat_1614536215.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2021-02-28 19:16:55) 12b8250db971a9b63e8306d8595d09485d6d629edfa0906d99efbbbd543815dd

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

maveloresctaoalairvaemminyilatkozat202122_1614537949.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-28 19:45:49)
dad171b88669d3636de508f6bbd19f8d7bc34efa817891f141e3b5aeea6029e4

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

mav_elore_sport_club_cegkivonat_1614252284.pdf (Szerkesztés alatt, 392 Kb, 2021-02-25 12:24:44)
7cf0c1706df6a0a538ef0eb6f719067c71f90caad9629a74767d62253b5b7731

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-
49020184)

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1614339894.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2021-02-26 12:44:54)
96ce355090921f8622f2b0edec73417ec7d1bd9245e8d95e310715c6d5cabf90

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

koztart_opten_kerelem_001_03219_20210225_1614252350.pdf (Szerkesztés alatt, 42 Kb, 2021-02-25 12:25:50)
92f38f80e224e99b90d88100fcae30a399b16d2632fd3e6fdca6729a04577ebe

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

maveloretaoalairvanyilatkozat2202122_1614537984.pdf (Szerkesztés alatt, 641 Kb, 2021-02-28 19:46:24)
d2c67f9ae498a1985bcf5498f2a648240dcb5f3124e06fd834dafe89b310b87e

KHOLMAN NORBERT (Másodedző) melléklete

kholmann_norbert_bizonyitvany_1614257028.pdf (Szerkesztés alatt, 353 Kb, 2021-02-25 13:43:48)
46b676fbe1ca0bd175cbcda4ce9a55d8f594f559508e9723d633d6a71a03a681
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