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Ügyiratszám1: 
Érkezett1: 
 

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

A kérelmező szervezet teljes neve:  Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

A kérelmező szervezet rövidített neve: MAFC 

 

Gazdálkodási formakód2:  5 2 1 

  

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra 

indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási 

jogot szerzett) sportszervezet jogállása3: 

X  Amatőr 
sportszervezet 

  Hivatásos 
sportszervezet 

  Közhasznú 
alapítvány 

  Diáksport 
egyesület 

  Sportiskola 

 

 

Adószám:  1 9 8 0 5 7 5 5 – 2 - 4 3 

 

A kérelmező szervezet székhelye:  1 1 1 1 Budapest   (irányítószám, helység) 

Műegyetem rakpart         (út, utca) 3. (házszám) 

 

A kérelmező szervezet levelezési címe: 1 1 1 1 Budapest  (irányítószám, helység) 

Műegyetem rakpart         (út, utca) 3.  (házszám) 

 

Telefon: 06-1/463-25-41      Fax: 06-1/463-25-40    

Hivatalos honlap:  www.mafc.hu    E-mail: mafc@eik.bme.hu    

 

                                                             
1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 
3 Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel 
érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a 
kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar 
Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett.  Amennyiben a 
kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség 
által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez  csatolni 
szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi 
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 
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Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: 

Létesítmény neve: BVSC Uszoda 

Létesítmény tulajdonosa4:  MÁV Zrt 

Létesítmény üzemeltetője: BVSC 

Átlagos heti használata: 6 (órában) 

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): 
felkészülés/versenyrendezés 

Létesítmény neve:     

Létesítmény tulajdonosa:     

Létesítmény üzemeltetője:     

Átlagos heti használata:   (órában) 

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): 
felkészülés/versenyrendezés 

 

 

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1 8 9 7 év 1 1 hó   nap 

 

          tevékenységének megkezdésének időpontja: 1 8 9 7 év 1 1 hó   nap 

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Bretz Gyula elnök     

Mobiltelefon: 06-30/950-43-23     E-mail: mafc@eik.bme.hu    

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Balogh Tünde      

Mobiltelefon: 06-30/654-75-77     E-mail: tunde@eik.bme.hu   

 

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):        

          Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):     év   hó   nap 

 

 

A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látvány-

csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a 

sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket 

(hivatalos név, székhely)!: 

1.         

2.         

3.        

                                                             
4 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 

2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb mutatói5: 

    

Megnevezés 
2010. évi  

tényadatok (Ft) 
2011. évi  

adatok (Ft) 
2012. évi 

tervadatok (Ft) 

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)  0 0  0  

Bevételek6       

Forrás 1: önkormányzati támogatás 0. 5 MFT 14.25 MFT 12 MFT 

Forrás 2: állami támogatás   4.4 MFT 0.585 MFT 1 MFT 

Forrás 3: egyéb támogatás  66.36 MFT 41.34 MFT 27 MFT 

Költségek, ráfordítások    

ebből: személyi jellegű ráfordítások 28.922 MFT 32.966 MFT 40 MFT 

ebből: ingatlan bérleti díj 23,7 MFT 40,5 MFT 55 MFT 

Egyéb kiadások 16.389 MFT 11.389 MFT 15 MFT 

    

Egyéb tájékoztató adatok    

Utánpótlásra fordított összeg 14 MFT 31 MFT 121 MFT 

 

 

 

                                                             
5 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 
6 Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, bankhitel/kölcsön, társasági adóból 
származó támogatás, reklám és marketingtevékenységből származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb. 
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Kérelem 

 

3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka: 

  2012/13-as támogatási időszak   2013/14-es támogatási időszak   2014/15-es támogatási időszak 

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet 

hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell 

ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes 

támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).  

3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása 

A MAFC Vízilabda Szakosztály több évtizedes hagyományoknak megfelelően rendszeres edzési valamint úgy az MVLSZ, mint a BVLSZ által kiírt és szervezett 

bajnokságokban való részvételhez biztosít lehetőséget azon budapesti vagy a fővárosban tanuló egyetemi, főiskolai hallgatók részére, akik különböző okok vagy 

körülményekből adódóan nem tudnak vagy nem akarnak a legmagasabb osztályban, OB I-ben szerepelni. Köztudott, és rendkívül sajnálatos tény, hogy a 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nem rendelkezik nemhogy hivatalos mérkőzések, versenyek megrendezésére, de még csak edzések 

megtartására alkalmas uszodával sem, melyből következően csapatunk a BVSC uszodájában bérel immáron több évtizede pályát edzések és mérkőzések 

megtartására, lebonyolítására (úgy OB I/B-ben mint a Budapest Felnőtt bajnokságaiban), azt is a közismerten szűkös fővárosi uszodahelyzet miatt csak a későesti  

órákban.  

Csapatunk az elmúlt években stabilan az OB I/B középmezőnyében és a Budapest Felnőtt bajnokság élmezőnyében végzett. Tárgyilagosan megítélve részben a 

gazdasági, részben a szakmai lehetőségeinket az elkövetkező években sem reális ezt meghaladó eredményeket célul kitűznünk.  

Célcsoportunk változatlanul a budapesti egyetemeken, főiskolákon tanulmányait végző, vízilabda sportban szereplő hallgatóknak biztosítani lehetőséget az 

egyébként közismerten rendkívül magas színvonalú hazai vízilabda bajnokságokban.  

 



5/33 oldal Dátum: 2012.08.27. 
 

3.2.2.  Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik 

áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 

2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) 

Nem tervezünk beruházást. 

 

3.2.3. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 

A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2012.júlus 1-2013. június 30. 

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. november 

  

3.2.4.  A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a 

jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van) 

Szakosztályunk működésének és a hazai versenyrendszerben való állandó részvételének legfontosabb és talán egyetlen igazi célja, hogy rendszeres és 

szervezett edzési, sportolási lehetőséget biztosítsunk a Budapesten tanuló azon egyetemi- főiskolai hallgatók részére (és nem kizárólag a Műszaki Egyetem 

kötelékében), akik adottságaik, képességeik vagy elfoglaltságuk miatt nem az OB I. osztályú bajnokságban induló csapatokban szerepelnek. Kiemelkedően 

fontosnak tartjuk a játékosaink részére a megfelelő infrastruktúra biztosítását: edzési, versenyezési lehetőségeket szervezünk. Sajnálatosan, mint ahogy az 

ismert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek nincs hivatalos versenyzésre, vízilabda mérkőzések megrendezésére alkalmas uszodája, 

ezért szakosztályunk évtizedek óta vízfelületet, pályát kénytelen bérelni más létesítményekben. Szakemberek alkalmazásával és a szakemberek képzésével 

tudjuk elérni a kívánt fejlődést: a csapatbajnoki versenyrendszerben történő jobb és jobb eredmény elérését. Munkánkkal erősödik a bajnoki rendszer, a jobb 

eredmények hatására pedig további sportolók érkezésére számítunk. Szakosztályunk teljes évi költségvetésének közel 90 %-át költi az uszodabérleti díjak 

és az edzésekre-mérkőzésekre bejutáshoz szükséges versenyzői bérletek költségeire, valamint a bajnokságokban és a kupákban lebonyolításra kerülő 

hazai pályaválasztói jogú mérkőzések versenybírói-, játékvezetői-, ellenőri-, ügyeletes orvosi díjak megfizetésére, továbbá a nem saját pályaválasztói jogú 

vidéki mérkőzések utazási költségeinek megtérítésére. Szakosztályunk működésének és a hazai versenyrendszerben való állandó részvételének 

legfontosabb és talán egyetlen igazi célja, hogy rendszeres és szervezett edzési, sportolási lehetőséget biztosítsunk a Budapesten tanuló azon egyetemi-

főiskolai hallgatók részére (és nem kizárólag a Műszaki Egyetem kötelékében), akik adottságaik, képességeik vagy elfoglaltságuk miatt nem az OB I. 
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osztályú bajnokságban csapatokban szerepelnek. 

3.2.5.  A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni 

realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése 

Társadalmi hatás: Programunk megvalósítása továbbra is lehetőséget ad az egyetemisták sportszervezésére, a kézilabda sport népszerűsítésére. 

Gazdasági hatás: anyaegyesületünk gazdálkodási gondjait segítheti a szakember fizetésének 50 százalékos támogatása. Előnyök: a szakember fizetésének 

támogatása további erők bevonását teszik lehetővé, ami további fejlődést, a minőségi munka további erősödését jelenti. Kockázatok: felelős 

gazdálkodásunknak köszönhetően a program megvalósítása minimális kockázatokkal jár. 
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése7 

4.1. Személyi jellegű ráfordítások8 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási 

időszakonként töltendő ki¸valamint minden személy külön sorban töltendő ki)  

 

Támogatási 

időszak 

Támogatott 

munkakör(ök) 

megnevezése9 

Újonnan 

létrehozott-e a 

munkakör? 

(I / N) 

Havi bruttó 

bér és egyéb 

juttatások 

(Ft/hó) 

Munkáltatói 

járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 

ráfordítás 

összesen (Ft)10 

2012/2013 Edző, 

szakosztályvezető 

N 100 000 28 500 1 542 000 

2012/2013 Edző, 

szakosztályvezető 

N 100 000  1 200 000 

      

      

   

Összesen:  200 000Ft 28 500Ft 2 742 000 

 

Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben 
bekövetkezett változás esetén annak okát.  

Pozíció megnevezése Indoklás 

Edző, szakosztályvezető A felnőtt csapat edzéseit és szakmai munkáját irányító szakember. 

  

  

 

Nyilatkozat 

 

A jelenlegi edző Pázmányi Gábor.  

Végzettsége: vízilabda edző (Testnevelési Főiskola) 

Foglalkoztatása határozatlan idejű főállású munkaviszony keretében történik. Heti munkaórák száma minimum 36 óra 

/ hét. 

                                                             
7 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 
8 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), 
illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont 
i) alpontjára. 
9 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 
10 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva. 
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Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti 

időszakban 

 Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) 

Összesen (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt támogatás 
(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

1 371 000 1 371 000 2 742 000 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 1 371 000 1 371 000 2 742 000 
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)  

 

Támogatási 

időszak 
Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Indoka, célja 

Tervezett beruházási, felújítási 

érték (Ft) 

2012/13 

A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak)  

A1.   

A2.   

A3.   

B. Személyszállításra szolgáló eszközök  

B1.   

B2.   

B3.   

C. Sporteszköz, sportfelszerelés  

C1. Férfi vízilabda 
Edzések és mérkőzések megtartásának elengedhetetlen 

kelléke 
86.000 

C2. Fürdőköpeny Egységes csapatfelszerelés és megjelenés 300.000 

C3. Páncél úszó Mérkőzések hivatalos viselete 125.000 

C4. Labdatároló háló Labdatárolásra 9.000 

D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések  

D1. Vitaminok, táplálékkiegészítők, 

gyógyhatású krémek, fájdalomcsillapítók 

Az edzések és a mérkőzések alatti fokozott fizikai igénybevétel 

során előforduló egészségügyi problémák, hiányosságok 

céljaira.  

30.000 

D2.   

D3.   

E. Egyéb  

E1.    

E2.   
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Támogatási 

időszak 
Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Indoka, célja 

Tervezett beruházási, felújítási 

érték (Ft) 

E3.   

Összesen:  550.000 
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Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 

2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban: 

 Összes tárgyi eszköz (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

165 000 385 000 550 000 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 165 000 385 000 550 000 
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4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Támogatási 

időszak 
Beruházás, felújítás megnevezése 

Beruházás 

helyszíne, 

helyrajzi száma 

Beruházás, 

felújítás tervezett 

kezdete (év, 

hónap) 

Beruházás, 

felújítás tervezett 

befejezése (év, 

hónap) 

Használatba 

vétel 

tervezett 

időpontja (év, 

hónap) 

Tervezett 

beruházási 

érték (Ft) 

       

       

       

       

 Összesen:      

 

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

Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: 

 

 

A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?    igen:   nem:  

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): 

 a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő 
benyújtásának tervezett időpontjait is); 

 a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; 

 az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

 az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források. 
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 Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft) 

Összesen (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt támogatás 
(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

0 0 0 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 0 0 0 
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4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei – az összes U korosztályra, együtt 

Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) 

Jogcím Összesen (Ft) 

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
                   0 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
                   0 

 Személyszállítási költségek 0 

 Nevezési költségek                    0   

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei                    0 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
0 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 

versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 

és étkezés költsége 

0 

 A programban résztvevő sportszakemberek 

személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban 

részletes kibontása szükséges) 

0 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 

személygépkocsi és motorkerékpár 
                   0 

 Összesen: 0 

 

Versenyeztetés költségei:                                                                                                               2012/2013 

A bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés 

nevezési díja: 

137.950,- 

A versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, 

versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos 

költségek: 

859.100,- 

A pályahitelesítés díja: 0,- 

A versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja: 25.000,- 

Az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé: 0,- 
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Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban 

 Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) 

Összesen (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt támogatás 
(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

0 0 0 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 0 0 0 
 

 

 

 Összes versenyeztetési költség (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

102 205 919 845 1 022 050 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 102 205 919 845 1 022 050 
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4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendők) 

A kérelmező által szervezett képzések költségei 

Támogatási 

időszak 

Képzés 

címe 

Általános 

vagy 

szakképzés 

(Á/SZ) 

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:  Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 
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Tervezett költség számított alakulása a 2012. és 2014. közötti időszakban 

 Összes képzés ráfordítása (Ft) 

Összesen (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt támogatás 
(Ft) 

2012/13-as évad Általános képzés    

2012/13-as évad Szakképzés    

2013/14-es évad Általános képzés    

2013/14-es évad Szakképzés    

2014/15-ös évad Általános képzés    

2014/15-ös évad Szakképzés    

Összesen:    

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, 
megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján 
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak 
esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: 
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4.6. Közreműködői költségek 

Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program 
előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 
elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: 

Személy jellegű ráfordítás jogcímhez kapcsolódóan  

1. A sportfejlesztési program  előkészítésével kapcsolatban              7 400  Ft 
-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, 

- kérelem összeállítása, menedzselése. 

 

2. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan                12 000   Ft 

- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes 

folyamatában 

 
3. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 
kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében                8 000 Ft 
                                            

- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves       
 előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.  
  

Tárgyi eszközök/beruházások jogcímhez kapcsolódóan  
 
1. A sportfejlesztési program  előkészítésével kapcsolatban              1 500  Ft 

-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, 

- kérelem összeállítása, menedzselése. 
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2. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan               4 000    Ft 

- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes 

folyamatában 

 
3. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 
kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében              2 000   Ft 
                                            

- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves       
 előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.   

 
Versenyeztetési költségek jogcímhez kapcsolódóan  

 
1. A sportfejlesztési program  előkészítésével kapcsolatban              2 300  Ft 

-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, 

- kérelem összeállítása, menedzselése. 

 

2. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan               10 000    Ft 

- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes 

folyamatában 

 
3. A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 
kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében              6 000   Ft 
                                            

- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves       
 előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.   
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4.7. Összesített költségvetés 

Támogatási  
időszak 

Jogcím 
Igényelt támogatás 

(Ft) 
Önrész (Ft) 

Teljes költség 
(Ft) 

2012/2013 Utánpótlás-nevelés 0 0 0 

  Személyi jellegű ráfordítások 1 371 000 1 371 000 2 742 000 

  Tárgyi eszköz beruházás 385 000 165 000  550 000  

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás  0 0  0  

  Képzés  0 0 0  

 Versenyeztetés 919 845 102 205 1 022 050 

  Közreműködői költség 53 200   53 200 

  Részösszeg 2 729 045 1 638 205 4 367 250 

2013/2014 Utánpótlás-nevelés       

  Személyi jellegű ráfordítások       

  Tárgyi eszköz beruházás       

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás       

  Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés       

  Képzés       

  Közreműködői költség       

  Részösszeg       

2014/2015 Utánpótlás-nevelés       

  Személyi jellegű ráfordítások       

  Tárgyi eszköz beruházás       

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás       

  Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés       

  Képzés       

  Közreműködői költség       

  Részösszeg       

Mindösszesen: 2 729 045 1 638 205 4 367 250 
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható) 

Indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány  fő 1 1  

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma 

fő 0 0  

OKJ-s végzettséggel rendelkező 
edzők száma 

fő 0 0  

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 1 1  

Szakemberek átlagfizetése Ft 0 0  

Más, …     

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma 

db 0 0  

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0  

Felújítással érintett szabadidő 
sportolók száma 

fő 0 0  

Más, … 

EREDMÉNY indikátorok 

Korosztályos 
sportolók száma: 

U13 és alatta fő 0 0  

U14-15  fő 0 0  

U16-17 fő 0 0  

U18-19 fő 0 0  

Felnőtt fő 22 26  

Más, ….     
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Indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában 

HATÁS indikátorok 

      

Korosztályos 
eredményesség 
változása 

U14-15 helyezés 0 0  

U16-17 helyezés 0 0  

U18-19 helyezés 0 0  

Felnőtt helyezés 10 4  

Nézőszám fő 0 0  

Más, …  0 0  
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) bekezdése, továbbá a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján 

kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

 

Kelt: Budapest (helység), 2012  (év)  augusztus  (hó)  27.  (nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
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6. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: 

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

X 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). 

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

X Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

X Nyilatkozatok (következő oldal). 

a. Csak a sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további 
csatolandó dokumentumok: 

 A sportcélú ingatlan tulajdonosának – amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan – előzetes írásbeli 
hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben – a beruházás üzembe 
helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre. 

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában 
álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli, vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan 
esetében együttműködési megállapodás alapján használja. 

  Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat). 

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a jogerős építési 
engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben 
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások (ha szükséges). 

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és 
munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak 
meghatározhatók.  

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését, valamint a beruházás/felújítás 
finanszírozási terve. 

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. 

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága. 

 

Kelt:   Budapest       (helység), 2012 (év) augusztus (hó) 27.  (nap) 

 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  
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P.H. 
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Alulírott   Bretz Gyula    (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 

 

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

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

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

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

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

6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs 
folyamatban; 

7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás 
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás 
hatálya alatt, és11 

a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem 
benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és; 

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében 
(nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály 
egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-
egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot 
szerzett; vagy 

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási 
intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény 
egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a 
felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként 
köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági 
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) 
valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi 
bajnokságban részt vesz; 

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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; 

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - 
adatait rendelkezésre bocsátom; 

                                                             
11 a nem kívánt rész törlendő 
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11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a 
támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzététe lre 
kerül); 

12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet 
nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, 
hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is 
beszerzem; 

13. 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; 

14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy 

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény 

alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő 

hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan 

tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az 

ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely 

bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem, 

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi 

eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt 

összegét Magyar Állam részére megfizetem, 

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás 

révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, 

közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából12 

 ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy 

 cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy 

cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap 

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom, 

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.  

                                                             
12

 a nem kívánt rész törlendő 
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15. 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 Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által 
közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő 
végéig. 

 

Kelt: Budapest (helység), 2012. augusztus (hó) 27. (nap). 

  
  
  

 
Kérelmező cégszerű aláírása  

? P.H. 
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Vízilabda sportág specifikus adatlap 

1. Az adott bajnokságban induló csapatok száma: 

Bajnokság 2011/12 bajnoki szezonban tény 2012/13 bajnoki szezonban TERV 

Férfi OBI/B 1                           1 

Női OBI/B                             

Férfi OB II.                                  

Férfi UP IFI   

Női UP Ifi   

Férfi UP Serdülő   

Női UP Serdülő   

Férfi UP Gyerek   

Női UP Gyerek   

Budapest Bajnokság (UP)   

Kelet Mo-i reg bajnokság   

Dunántúli regionális bajnokság   

Észak Mo-i reg bajnokság   

Budapest Bajnokság felnőtt                                1                            1 

Egyéb bajnokságban indulás: (bajnokság neve, bajnoki éved)   …………………………………………………… 

Kupákon történő indulás:     …………………………………………………… 

Suli póló bajnokságon – országos diákolimpián - történő indulás: 

2011/12 szezon :         IGEN   / NEM  
 

2012/13 szezon TERV :             IGEN   / NEM  
 

2. DE MINIMIS NYILATKOZAT (HIVATÁSOS SPORTSZEREZEK RÉSZÉRE) 

 A LÁTVÁNY-CSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA KERETÉBEN A SPORTFEJLESZTÉSI PRÓGRAM 

JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ 

Kérelmező teljes, hivatalos neve:  

Kérelmező adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _ 

Kérelmező hivatalos képviselőjének neve:  

Alulírott ... (Kérelmező szervezet hivatalos képviselőjének neve), mint a Kérelmező szervezet képviselője - figyelemmel a 
107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 17.§-ára - akként nyilatkozom, hogy a Kérelmező szervezet a megelőző két pénzügyi 
évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben ...Ft. csekély összegű (de minimis) támogatást kapott.  

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 
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3. ÁFA NYILATKOZAT A LÁTVÁNY-CSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA KERETÉBEN A SPORTFEJLESZTÉSI 
PRÓGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ 

Kérelmező teljes, hivatalos neve: Műegyetemi Atlétikai és Football Club 

Kérelmező adószáma: 19805755-2-43 

Kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bretz Gyula 

 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 

(ne feledje a lap alján is aláírni!) 

 

1. ) Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem, és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

2. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a sportfejlesztési programom kapcsán ÁFA levonási jog nem illet meg 

(tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

3. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, a sportfejlesztési programomban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 

felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

4. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a sportfejlesztési programom kapcsán nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó 

adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló 

kérelmemben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az 

ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal nem élek. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 
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5. ) Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és a sportfejlesztési programomhoz kapcsolódóan arányosítással állapítom 

meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. 

Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek ez 

esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

6. ) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év augusztus hó 27 nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás 

következik be, arról a jóváhagyást végző szervezetet és az ellenőrző szervezetet  haladéktalanul, legkésőbb a változást 

követő munkanapon tájékoztatom. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § bekezdése által előírt 

fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános 

forgalmi adó megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről az 

előrehaladási jelentés és az elszámolás mellékletét képező nyilatkozaton külön számot adok és az ügylet(ek)et alátámasztó 

bizonylatokat elkülönítetten nyújtom be. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet adataimat felhasználja, nyilvántartsa és 

szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalt megkeresse. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan 

tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és 

minden esetben feljelentést von maga után. 

 

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis 

adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a jóváhagyást végző szervezet és / vagy az ellenőrző szervezet 

a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása iránt haladéktalanul 

intézkedik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet az általános forgalmi adóval kapcsolatos 

jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet. 

 

K.m.f. p.h. …………………………………….. 
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  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

4. Javaslatok: 

A bérleti díjak esetében órára lebontva kérjük az egység óraárat megadni feltüntetve a bérelt medence/vízfelület nagyságát! 

Útiköltség esetében kérjük km óradíjat megadni, feltüntetve a szállítójármű létszámkapacitását. 

Kettős igazolás esetén csak az anyaegyesületnél lehet feltüntetni leigazoltként a játékost. Kérjük az adatlap 4.4. pontjában 
és az 5. pontjában szükséges adatszolgáltatásokat ennek megfelelően adják meg! 

 


