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A kérelmező adatai
Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Érdi Sport Kft.

Gazdálkodási formakód

113

A kérelmező szervezet státusza:

Hivatásos

Bajnoki osztály:

NBI Női

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

14998177-2-13

Bankszámlaszám

12020304-01198925-00100002

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Reklámbevétel
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Reklámbevétel
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás Reklámbevétel
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

2030

Város

Érd

Közterület neve

Velencei

Közterület jellege

út

Házszám

39-41

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

2030

Város

Érd

Közterület neve

Velencei

Közterület jellege

út

Házszám

39-41

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 70 422 80 55

Fax

+36 23 361 431

Honlap

www.handballerd.hu

E-mail cím

handballerd@handballerd.hu

E-mail cím

handballerd@handballerd.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

dr. Boldog Anna

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 30 625 80 01

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

2019-07-05 21:35

Mobiltelefonszám

E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve
Fenyőházi-Nagy Andrea

Mobiltelefonszám
+36 70 422 80 55

E-mail cím
andrea.fenyohazi@handballerd.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Batthyány Sportcsarnok

Érd MJV Önkormányzat

SZA-MO-TO Kft

25

Felk. és versenyeztetés

ÉRD ARÉNA

Érdi Sport Kft

Érdi Városfejlesztési Kft

28

Felkészülés

Nyitrai Tamás Sportcsarnok

Treff Forgalomtechnikai Kft

Dorkrinat Ker. és Szolg. Kft

12

Felk. és versenyeztetés

Érd Aréna

Érdi Sport Kft

Érdi Városfejlesztési Kft

6

Versenyeztetés

Fájdalomambulancia

Mom Sport Kft

Fájdalomambulancia Kft

6

Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2009-11-19
A tevékenységének megkezdésének időpontja:

2009-11-19

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

2019-07-05 21:35
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2017

2018

2019

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

350 MFt

420 MFt

400 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

120 MFt

120 MFt

140 MFt

Egyéb támogatás

2 MFt

6 MFt

6 MFt

Összesen

472 MFt

546 MFt

546 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2017

2018

2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

250 MFt

350 MFt

350 MFt

Működési költségek (rezsi)

2 MFt

2 MFt

3 MFt

Anyagköltség

30 MFt

54 MFt

55 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

160 MFt

190 MFt

220 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

10 MFt

10 MFt

10 MFt

Összesen

452 MFt

606 MFt

638 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
Működési költségek

2019-07-05 21:35

2017
79,79 MFt

2018
104,99 MFt

2019
110 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

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

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Személyi jellegű ráfordítások

15 452 010 Ft

309 040 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

39 307 331 Ft

786 147 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

124 559 529 Ft

2 491 191 Ft

Nettó

Általános képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2019-07-05 21:35

Beadá
s

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Nettó

Nettó
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Kérelem részletes leírása
Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
Csapatunk az Érd Városi Sportegyesület keretein belül 1977-ben alakult. A klub egy 2006-ban elfogadott, városi sportfejlesztési koncepciónak köszönhetően hat éven
belül a harmadosztályból nemzetközi kupában induló együttessé nőtte ki magát. 2012-től folyamatosan nemzetközi szereplők vagyunk, az elmúlt szezonokban
kipróbálhattuk magunkat az EHF, a BL és a KEK küzdelmeiben is. Legjobb nemzetközi eredményünk a 2014-15 szezonban az EHF kupában elért elődöntős
helyezésünk volt, amely véglegesen megerősítette a nemzetközi pozíciónkat, és ismertségünket. A Nemzeti Bajnokságban az elmúlt hat szezonban sikerült megőrizni
a dobogós helyet,amely szintén sokat jelent a klub stabilitásának szempontjából. Magyar Kupa sorozatban idén a 3. helyen zártunk. A bajnokság erősségét és anyagi
lehetőségeinket figyelembe véve a bajnokságban a 3.hely az a maximális cél amit el tudunk érni. Ettől előkelőbb helyezés elérésére a feltételeink még egyelőre
nincsenek meg.Jelenlegi otthonunk az Érd Aréna. A csarnok többfunkciós (uszoda-versenysport és rendezvénycsarnok). Helyet kapott benne egy bővíthető
pályafelületű (lelátók betolásával) sportcsarnok, melynek küzdőtere 34 x 50 méter nagyság esetén 930 férőhelyes, 26 x 45 méter nagyság esetén 1800 férőhelyes,
alkalmas nemzetközi kézilabda mérkőzések lebonyolítására és keresztirányban 2 db gyakorló kézilabdapálya alakítható ki. Az épületben a nemzetközi előírásoknak
megfelelő szociális helyiségek, öltözőcsoportok, ill. kiegészítő helyiségek vannak, továbbá egy 14 x 28 méteres birkózóterem, adminisztratív helyiségek, irodák,
konferenciaterem, sajtószoba, szauna, büfék kapnak helyet.A sportcsarnokhoz egy 30 fős, és egy 24 fős csapat-, három 18 fős sportolói (iskolai), két 18 fős birkózó,
két 6 fős bírói, két 4 fős edzői, és külön egy személyzeti és egy büfés öltözőt terveztek.Az épületegyüttesben az uszoda egy önálló csarnoktérben kapott helyet,
ebben a csarnoktérben egy 33,1/3 x 25 méteres 2 m vízmélységű versenymedence, 100 fős mobil lelátóval, és egy 6 x 12 méteres, 90 cm vízmélységű tanmedence,
valamint egy szaunablokk készült. Az épületben az előírásoknak megfelelő öltözőcsoportok, 72 fős családi, 77 fős női, 77 fős férfi, ill. kiegészítő, valamint szociális
helyiségek kerültek kialakításra. Az Arénán kívül a Batthyány Sportiskola tornatermét, valamint a helybéli iskolák tornatermeit tudjuk edzéscélokra használni,de az
edzések jelentős részét az Érd Arénában tartjuk a különböző korosztályoknak.

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

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Mint az előző években, most is célunk a legnagyobb figyelmet átölelő felnőtt női bajnokságban a dobogós helyezés megtartása. Az eredményesség emelésével
konkrét célunk minden korosztályban az első osztály megtartása, ezzel párhuzamosan a finanszírozás állandósítása. A szakmai szempontokat szem előtt tartva
ugyanakkor az utánpótlás piramis felépítése és a megfelelő szintű versenyeztetés érdekében alacsonyabb osztályokban is sportolnak fiataljaink. A nemzetközi
eredményességre ebben a csapatsportágban minden esély adott. A hagyományaink rendkívül erősek. A kézilabda fejlesztése már nemzeti projekt, így igyekszünk mi
is a kívánt célokat megvalósítani. A leigazolt versenyzők számának megtartásával, a tömegbázis tudatos emelésével kiszolgáljuk a versenysport és a tömegsport
érdekeit. Középtávú terveink között szerepel, hogy a csapatunk tehetségekkel való folyamatos ellátása megvalósuljon. Hosszú távon ez nem csak a csapatnak,
hanem a hazai kézilabdázásnak is pozitív megerősítést adhat. Nevelési programunk célja a helyi kötődés megerősítése, a felnőtt csapat utánpótlásának biztosítása.
Nem titkolt célunk, hogy komoly szakmai központtá emelkedjen városunk és térségünk. A versenysport erkölcsi erőt emelő nevelési hatásait meg kívánjuk erősíteni.
Célkitűzéseink központjában, az utánpótlásban résztvevő gyerekeink képzési színvonalának növelése áll. Szeretnénk a jelenlegi 168 főből minél több játékost a
tehetségkiválasztó rendszerünkkel magas szintű játékossá képezni. A kiválasztási rendszerünk tökéletesítésével a tehetséggondozás egy új dimenzióba emelkedhet.
Az utánpótláskortól kezdődően a sportolói pálya tudatos irányítása áll tevékenységünk középpontjában. Kellő figyelemmel és az informatika segítségével ez a feladat
megvalósítható. A kiválasztott tehetségeknek minőségi képzést alakítunk ki. Az utánpótlás területén a sporttudományi eredményeket ténylegesen alkalmazni kell, a
prevenciós technikákat be kell vinni a gyakorlatba. Tudatos odafordulással városunk támogató szándékát megragadva és szakembereink tudását maximálisan
bekapcsolva jelentős eredményeket érhetünk el. 2018-ban elindítottuk ’’BABAKÉZI’’ programunkat, mely igen népszerű a kisgyermekes családok körében. Ennek
folytatása a tanév megkezdésével induló „OVIKÉZI”, melyet képzett edzőkkel szeretnénk megvalósítani. Felmenő rendszerben további terveink között szerepel
kézilabda osztály elindítása a helyi sportiskolában. Kiemelten kezeljük az utánpótlás létszámának növelését.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Érd lakossága napjainkban megközelíti a hetvenezer főt (2018). Figyelembe véve a körülötte lévő településeket, ezekkel a térségekkel együtt (Tárnok, Diósd,
Budakeszi, Budaörs, Pusztazámor, Sóskút, Törökbálint stb.) a lakosság létszáma meghaladja a 100.000 főt. Érd városában az országos trendekkel szemben magas
– sőt folyamatosan emelkedő- a gyermekek, fiatalok száma. A térség földrajzi egység is, ahol a tradicionális összetartozás érzésének van hagyománya. A közlekedési
kapcsolatrendszer kiépített, a családok gyermekeiket ebbe a biztonságos, beutazható távolságba elengedik, illetve jelentős sporteseményekre be is utaznak. Érd –
dinamikus növekedésének köszönhetően - beépített területei szinte összenőttek a szomszédos településekkel. Érd többféle szolgáltatást nyújt a környék települései
részére (pl. gyermekek, idősek, esélyegyenlőségi területeken). Egészségügyi szempontból Érd fontos központja az egészségfenntartás és egészségfejlesztés
területeinek. A térség általános és középfokú oktatási intézményei is egységet alkotnak (fogadják egymás gyermekeit), Érd több szolgáltatás (nevelési tanácsadás)
központja is. Budapest elszívó hatását a helyi értékekkel kompenzálni lehet. Ilyen komoly életminőséget is befolyásoló terület fejlesztésébe kezdtünk bele, ami
napjainkra olyan jelentőssé vált, hogy női kézilabda csapatunk az első osztály stabil tagja, és több mint 2000 gyermek és családjuk kapcsolódik szervesen
munkánkhoz. A sport komplex hatásaival döntő változásokat érhetünk el a város életében. Értékeink erejében bízva várunk külső szakmai és finanszírozási
segítséget annak érdekében, hogy országunk és térségünk, életminősége javuljon. Reméljük, hogy a sikeres együttműködés hatására akár kétszeresére is
növelhetjük a sportágban résztvevők létszámát.
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Személyi jellegű ráfordítások
2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Sportpszich.

Kód és
születési dátum

1990-09-16

Edző

743
1965-08-10

Sportmark.

1993-08-18

Tech. Vezető

58853
1986-08-16

Masszőr

1974-07-22

Sportm.társ

1959-12-17

Sportm.társ

1974-02-05

Név

Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér
és egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Borsos Olivér

EKHO

8

12

145 000 Ft

28 275 Ft

2 079 300 Ft

SZABÓ EDINA

EKHO

8

12

500 000 Ft

97 500 Ft

7 170 000 Ft

Horváth Dalma

Normál

8

12

300 000 Ft

63 000 Ft

4 356 000 Ft

KISS KÁLMÁN

EKHO

8

12

288 000 Ft

56 160 Ft

4 129 920 Ft

Ladvenszky
Zsolt

EKHO

8

12

288 000 Ft

56 160 Ft

4 129 920 Ft

Rácz Mariann

EKHO

8

12

298 000 Ft

58 110 Ft

4 273 320 Ft

Fenyőházi-Nagy
Andrea

EKHO

8

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

56

84

2 119 000 Ft

417 705 Ft

30 440 460 Ft

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adóazonosító

Nyilvántartási szám

Licensz.

Borsos Olivér

8451832938

N.r.

SZABÓ EDINA

8360154236

A

Horváth Dalma

8462501792

N.r.

KISS KÁLMÁN

8436912209

N.r.

Ladvenszky Zsolt

8392832027

N.r.

Rácz Mariann

8339523473

N.r.

Fenyőházi-Nagy Andrea

8391163172

N.r.

evad_rovid évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

14 988 450 Ft

154 520 Ft

309 040 Ft

15 452 010 Ft

2019-07-05 21:35

Önrész (Ft)
15 452 010 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

30 749 500 Ft

30 904 020 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
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2019/20 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

Mennyisé
g

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Sporteszköz

SMR szivacshenger

db

20

4 330 Ft

86 600 Ft

Sporteszköz

D-bands

db

20

10 000 Ft

200 000 Ft

Sporteszköz

Flossing szalag

db

5

3 858 Ft

19 290 Ft

Sporteszköz

Polar Vantage V pulzusmérő óra

db

30

141 653 Ft

4 249 590 Ft

Sporteszköz

Polar H10 pulzusmérő jeladó szett

db

30

23 543 Ft

706 290 Ft

Informatikai eszközök

Apple Ipad

db

13

92 118 Ft

1 197 534 Ft

Sporteszköz

Exxentric kBox Pro Ultimate System

db

1

1 580 480
Ft

1 580 480 Ft

Sporteszköz

Hordozható squat állvány

db

1

165 748 Ft

165 748 Ft

Sporteszköz

fitness labda

db

20

7 874 Ft

157 480 Ft

Sporteszköz

TRX készlet (kit)

db

20

51 181 Ft

1 023 620 Ft

Sporteszköz

Airbody

db

8

125 000 Ft

1 000 000 Ft

Sporteszköz

koordinációs eszközök

db

20

591 Ft

11 820 Ft

Informatikai eszközök

Dartfish licence

Nem releváns

1

130 316 Ft

130 316 Ft

Informatikai eszközök

Sideline Sport licence

Nem releváns

1

320 000 Ft

320 000 Ft

Informatikai eszközök

Laptop

db

1

118 110 Ft

118 110 Ft

Sportfelszerelés

aláöltözet

db

247

10 236 Ft

2 528 292 Ft

Sportfelszerelés

csuklószorító

db

20

2 362 Ft

47 240 Ft

Sportfelszerelés

kabát

db

122

35 433 Ft

4 322 826 Ft

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

32

18 031 Ft

576 992 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda mez (meccs)

db

310

10 000 Ft

3 100 000 Ft

Sportfelszerelés

kézilabda nadrág (meccs)

db

175

7 874 Ft

1 377 950 Ft

Sportfelszerelés

edzőpóló

db

500

3 937 Ft

1 968 500 Ft

Sporteszköz

koordinációs eszközök

db

3

11 811 Ft

35 433 Ft

Sporteszköz

labdazsák

db

1

2 362 Ft

2 362 Ft

Sportfelszerelés

megkülönböztető mez

db

100

2 362 Ft

236 200 Ft

Sportfelszerelés

gálamelegítő

db

138

27 559 Ft

3 803 142 Ft

Sportfelszerelés

bemelegítő jogging

db

106

19 685 Ft

2 086 610 Ft

Sportfelszerelés

kapusmez

db

12

11 811 Ft

141 732 Ft

Sportfelszerelés

kapusnadrág

db

12

11 811 Ft

141 732 Ft

Sportfelszerelés

kézitáska

db

45

9 448 Ft

425 160 Ft

Sportfelszerelés

papucs

db

35

3 149 Ft

110 215 Ft

Sportfelszerelés

rövidnadrág

db

157

7 086 Ft

1 112 502 Ft

Sportfelszerelés

sapka

db

32

5 503 Ft

176 096 Ft

Sportfelszerelés

szabadidőpóló

db

185

6 299 Ft

1 165 315 Ft

Sportfelszerelés

törölköző

db

60

3 937 Ft

236 220 Ft

Sportfelszerelés

zokni

db

128

1 181 Ft

151 168 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

17 322 Ft

692 880 Ft

Személyszállítási
eszközök

Mikrobusz 8+1 fő

db

1

10 236 200
Ft

10 236 200 Ft

Egyéb

honlapfejlesztés

db

1

118 110 Ft

118 110 Ft
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Egyéb

Elevation 3.0 edzőmaszk

db

3

23 543 Ft

70 629 Ft

Egyéb

Elevation 3.0 Hordtáska

db

3

6 299 Ft

18 897 Ft

Egyéb

Phantom Training Mask

db

3

24 795 Ft

74 385 Ft

Egyéb

Phantom Training Mask Hordtáska

db

3

5 512 Ft

16 536 Ft

Egyéb

Grape Vital BIO fertőtlenitő spray

db

10

780 Ft

7 800 Ft

Egyéb

Bioptron Pro1 lámpa

db

1

709 999 Ft

709 999 Ft

Egyéb

Bioptron Pro1 színszűrők

csom

1

169 212 Ft

169 212 Ft

Egyéb

Cryo control Hidegfürdő kád

db

1

2 689 433
Ft

2 689 433 Ft

Egyéb

Cryoterápiás ultrahang készülék
(SONOSTIM - C1)

db

1

339 369 Ft

339 369 Ft

Egyéb

24 órás EKG Holter rendszer

db

1

874 016 Ft

874 016 Ft

Egyéb

Laktátmérő rendszer

db

1

154 700 Ft

154 700 Ft

Egyéb

EKG készülék

db

1

759 276 Ft

759 276 Ft

Egyéb

Compex kiegészítő tappancs

csom

15

3 237 Ft

48 555 Ft

Sporteszköz

labda

db

2

4 961 Ft

9 922 Ft

Sporteszköz

labda

db

3

11 417 Ft

34 251 Ft

Sporteszköz

labda

db

75

16 535 Ft

1 240 125 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

10 157 Ft

406 280 Ft

Sporteszköz

labda

db

40

9 843 Ft

393 720 Ft

Sporteszköz

wax lemosó

db

10

5 118 Ft

51 180 Ft

Sporteszköz

labda

db

5

6 535 Ft

32 675 Ft

Sporteszköz

koordinációs eszközök

db

2

11 811 Ft

23 622 Ft

Sporteszköz

nagy taktikai tábla/csapat

db

2

14 960 Ft

29 920 Ft

Sporteszköz

labdapumpa

db

10

1 181 Ft

11 810 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

6

9 055 Ft

54 330 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

10

8 819 Ft

88 190 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

5

6 220 Ft

31 100 Ft

Sportfelszerelés

kompressziós short

db

10

18 504 Ft

185 040 Ft

Sportfelszerelés

kompressziós harisnya

db

5

6 220 Ft

31 100 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

5

4 331 Ft

21 655 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

6

3 937 Ft

23 622 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

6

11 024 Ft

66 144 Ft

Sportfelszerelés

védőfelszerelés (térdvédő, könyökvédő)

db

9

7 874 Ft

70 866 Ft

Sportfelszerelés

kompressziós nadrág

db

25

9 843 Ft

246 075 Ft

Sportfelszerelés

thermo nadrág

db

20

11 496 Ft

229 920 Ft
54 974 109 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

SMR szivacshenger

Jelentősen hozzájárul az izom- és ízületi panaszok kialakulásának megelőzéséhez, sőt, kiemelkedően hatékonynak bizonyul a
rehabilitáció terén is. Segítségével növelhető az ízületek mozgástartománya. Javítja a testtudatot, a koordinációt, a sportolói
teljesítményt.

D-bands

A láb és csípő izomzat kinetikus, a core stabilizációs erejét kihasználó, - robbanékonyságot, dinamikát és gyorsaságot fejlesztő
eszköz.

Flossing szalag

A flossing szalag által biztosított leszorítás hatása: fájdalomcsillapítás, keringés javítás, fascialazítás, izomlazítás, duzzanat
csökkentés és regeneráció.

Polar Vantage V pulzusmérő
óra

Prémium, többcélú óra. Képes kiszámítani a futási teljesítményt (Running Power) külső érzékelő használata nélkül. Párosítható a
mellkasi övvel is, ami egy másik funkció, a Recovery ProTM használatához szükséges. Ez a funkció figyelemmel kíséri a napi
edzésterhelést, és hosszú távon méri, milyen gyors a regenerálódás. Az edzésterhelés alaposabban tanulmányozható a Training
Load ProTM funkció által, amely hosszú távon nyomon követi a kardiovaszkuláris rendszer terhelését és az érzékelt terhelést.

Polar H10 pulzusmérő jeladó
szett

Figyelemmel kíséri a pulzusmszám változást maximális precizitással és tárolja az adatot is a beépített memóriájának
köszönhetően. Az adatok átvihetők táblagépre és okos telefonra a Polar Beat ingyenes alkalmazás segítségével.

Apple Ipad

Edzések, mérkőzések adatainak tárolásához, videóvágáshoz szükséges eszköz.

Exxentric kBox Pro Ultimate
System

Javítja a teljesítményt, a rehabilitációt és a képzési programok hatékonyságát. Növeli az edzés hatékonyságát azáltal, hogy a
lendkerék tehetetlenségét egyszerű gravitáció helyett az optimális ellenállás érdekében alkalmazza.

Hordozható squat állvány

Nagyteljesítményű guggoló állvány, amely a súlyrudat biztonságosan tartja. A rúd állítható magassága állítható, 39 féle állítási
lehetőséggel.

fitness labda

A fitness labdával számos erősító és nyújtó jellegű gyakorlat végezhető. Izomerősítéshez, nyújtáshoz, gyógytornához szükséges
eszköz.

TRX készlet (kit)

Az eszköz a test természetes képességeit erősíti és emeli ki, középpontba helyezi az úgynevezett „core” izmok fejlesztését (az
ágyéki gerincszakasz körül lévő izomhurok), mely izomcsoport a test erőközpontja és gerinc stabilizálásában is alapvető
fontosságú.

Airbody

Labdajáték sportágakban kifejezetten ajánlott. Fő előnye, hogy az ellenfél méretét és pszichés hatását élethűen tükrözi.
Sérülésveszély kockázata kizárható. Ütéseket, ütközéseket kiválóan bírja.

koordinációs eszközök

Koordinációs képesség fejlesztéséhez használatos sporteszköz.

Dartfish licence

Teljes körű megoldás videó teljesítmény elemzéséhez.Videó rögzítés, importálás, élő csatornák rögzítése,videóvágás,
videóelemzés, videócímkézés. Lehetővé teszi a játék elemzését, kiemelések készítését.

Sideline Sport licence

XPS hálózat a tervezés, elemzés és kommunikáció kulcsfontosságú elemeire összpontosítva. Testre szabható edzéstervezés,
azonnali hozzáférés a statisztikákhoz. Gyors információ megosztás a játékosokkal, edzőkkel, szakmai stábbal.

Laptop

Online jegyzőkönyv vezetéséhez, edzések, mérkőzések adatainak tárolásához szükséges eszköz.

aláöltözet

Speciális anyagkonstrukció az optimális légáteresztéshez és jobb hőszabályozáshoz.A tökéletes illeszkedés az optimális
kényelem és a mozgás szabadságára koncentrál.

csuklószorító

Izzadságtörlő

kabát

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja. Könnyű, gyors felmelegedést biztosít.

sporttáska nagy

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja. Sokoldalú sporttáska vállpánttal, külső és belső
cipzáras zsebekkel. Cipőtartó rekesszel.

kézilabda mez (meccs)

Alapvető sportfelszerelése a sportágnak.

kézilabda nadrág (meccs)

Alapvető sportfelszerelése a sportágnak.

edzőpóló

Edzések alkalmával használatos póló.

koordinációs eszközök

Koordinációs képesség fejlesztéséhez használatos sporteszköz.

labdazsák

Labda tárolásához szükséges eszköz.

megkülönböztető mez

Csapatok megkülönböztetéséhez edzésen és a bemelegítés alkalmával.

gálamelegítő

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja.

bemelegítő jogging

Az NB I-es női csapat megjelenését biztosítja mérkőzéseken és edzéseken.

kapusmez

Alapvető sportfelszerelése a sportágnak.A kapusok megkülönböztetése a mezőnyjátékosoktól.

kapusnadrág

Alapvető sportfelszerelése a sportágnak. A kapusok viselete edzésen és mérkőzésen.

kézitáska

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja. Sokoldalú kisebb méretű táska külső és belső
cipzáras zsebekkel.

papucs

Edzések, mérkőzések utáni higiénia kelléke.

rövidnadrág

Az NB I-es női csapat egységes megjelenését biztosítja.

sapka

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja. Rugalmas funkcionális szövet.
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szabadidőpóló

Az NB I-es női csapat és a szakmai stáb egységes megjelenését biztosítja. Profi utazó szerelés a felnőtt csapat részére.

törölköző

Edzések, mérkőzések alatt, illetve után a higiénia kelléke.

zokni

Alapvető sportfelszerelése a sportágnak.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

Mikrobusz 8+1 fő

Utánpótlás csapatok részére. Kis létszámú csapatok utaztatása. Az utánpótlás kórú gyermekek elszállítása az iskolából az edzés
helyszíneire.

honlapfejlesztés

Grafikus által megtervezett egyedi dizájn illetve arculat kialakítása. Könnyű on-line szerkeszthetőség és adminisztrálhatóság.

Elevation 3.0 edzőmaszk

A Training Mask 3.0 a forradalmian új NXT FORC3 légáramlási technológiát használja, hogy a nehézségi szint szabályozható
legyen. A Training Mask 3.0 használata erősebbé és hatékonyabbá teszi a légzést.

Elevation 3.0 Hordtáska

Az Elevation 3.0 Maszk állapotát ezzel a hordozótáskával lehet megóvni, melyben biztonságosan, szárazon és használatra
készen tartható, valamint bárhová vihető.

Phantom Training Mask

Magaslati környezetet szimuláló edzőmaszk.A maszk korlátozza az oxigén beáramlását, ezért a nehezebben telik meg a tüdő,
így erősíti a légző izmokat és növeli a teljesítményt.

Phantom Training Mask
Hordtáska

A Phantom Training Mask állapotát ezzel a hordozótáskával lehet megóvni, melyben biztonságosan, szárazon és használatra
készen tartható, valamint bárhová vihető.

Grape Vital BIO fertőtlenitő
spray

Mérgező anyagoktól, alkoholtól és klórtól mentes, gyors és hatékony, prémium kategóriás biofertőtlenítő edzőmaszkokhoz.

Biotron Pro1 lámpa

A BIOPTRON fényterápia serkenti és megváltoztatja a testben zajló regeneráló és helyreállító folyamatokat, valamint a test
védelmi rendszerében zajló folyamatokat is. A BIOPTRON lámpa elismert orvostechnikai eszköz.

Biotron Pro1 színszűrők

A színterápia kíméletes, biofizikai módon járul hozzá az egészség javításához. A színterápia egy holisztikus és non-invazív
terápiás módszer, amely biztonságosan alkalmazható önállóan és más terápiák kiegészítéseként is.

Cryo control Hidegfürdő kád

A krioterápia már bevált a biológiai regenerációnál és a krónikus traumák kialakulásának megakadályozásánál, valamint segíti az
intenzív edzéseket, illetve a csúcsedzettség elérését és megtartását, a sportolók rehabilitációját versenyek után, illetve a sportolói
pályafutás meghosszabbítását.

Cryoterápiás ultrahang
készülék (SONOSTIM - C1)

A SONOSTIM - C1 az ultrahang terápiás követelményeit maximálisan kielégítő készülék, amely folyamatos, ill. két különböző
impulzus üzemű ultrahangbevitelre alkalmas 2 W/cm2 intenzitás értékig, valamint cryoterápiára is alkalmas. Alkalmazási területek
lehetnek: ·Izületi bántalmak: sérülés ·Izombántalmak: izomhúzódások ·Gyulladásban:térdízület kezelése, rándulás, ficam

24 órás EKG Holter rendszer

A szív elektromos tevékenységének folyamatos, 24 órán át tartó rögzítése.

Laktátmérő rendszer

Ezzel a méréssel, meghatározható az aerob és az anaerob küszöb közötti átmeneti zóna, ami a sportolás szempontjából az
ideális. megtudhatjuk milyen un. laktáttoleranciára képes a szervezet.

EKG készülék

EKG segítségével rögzíthető a szív működése, így megkapható a pulzusszám, illetve az esetleges ritmuszavarok is
megmutatkoznak. Más mérésekkel együttesen képet ad a sportoló edzettségi állapotáról.

Compex kiegészítő tappancs

A TENS kezelés során az impulzusok leadása a bőrre ragasztott elektródákon keresztül történik.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

wax lemosó

Wax lemosásának eszköze.

labda

Alapvető sporteszköze a sportágnak.

koordinációs eszközök

Koordinációs képesség fejlesztéséhez használatos sporteszköz.

nagy taktikai tábla/csapat

Edzést elősegítő eszköz.

labdapumpa

Alapvető eszköze a sportágnak.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

kompressziós short

Célja a testfelületet folyamatos nyomás alatt tartani, aminek következtében a serkenő vérkeringés minden pozitív hatását
éreztetni fogja (teljesítménynövelés, fáradtság kitolása, görcsök megelőzése, regeneráció gyorsítása.

kompressziós harisnya

Célja a testfelületet folyamatos nyomás alatt tartani, aminek következtében a serkenő vérkeringés minden pozitív hatását
éreztetni fogja (teljesítménynövelés, fáradtság kitolása, görcsök megelőzése, regeneráció gyorsítása.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.
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védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

védőfelszerelés (térdvédő,
könyökvédő)

Támaszt és melegít. Nagy flexibilitást biztosít az ízületeknek. Véd az ütésektől.

kompressziós nadrág

Célja a testfelületet folyamatos nyomás alatt tartani, aminek következtében a serkenő vérkeringés minden pozitív hatását
éreztetni fogja (teljesítménynövelés, fáradtság kitolása, görcsök megelőzése, regeneráció gyorsítása.

thermo nadrág

Célja a testfelületet folyamatos nyomás alatt tartani, aminek következtében a serkenő vérkeringés minden pozitív hatását
éreztetni fogja (teljesítménynövelés, fáradtság kitolása, görcsök megelőzése, regeneráció gyorsítása.

Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési
program jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

38 128 110 Ft

393 073 Ft

786 147 Ft

39 307 331 Ft

2019-07-05 21:35

Önrész (Ft)
16 845 999 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

55 760 256 Ft

56 153 329 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Projektelem
kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel
tervezett
időpontja
(év, hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Érintett
ingatlan
tulajdonjoga

Indoklás

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

2019/20 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

2019-07-05 21:35
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Játékosok
Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 17:19:41

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok
Korosztály

Női
Igazolt

Férfi

Ebből versenyeztetett

Igazolt

Ebből versenyeztetett

U8

0

0

0

0

U9

1

1

0

0

U10

7

7

0

0

U11

17

16

0

0

U12

35

32

0

0

U13

25

22

0

0

U14

34

26

0

0

U15

23

18

0

0

serdülő

21

16

0

0

ifjúsági

80

36

0

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

243

174

0

0

2019-07-05 21:35
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Csapatok
Utolsó frissítés ideje: 2019-04-30 17:19:46

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok
Korosztály

Versenyeztett csapatok száma 2018/19
Női

Versenyeztett csapatok száma 2019/20 (terv)

Férfi

Női

Férfi

U8

0

0

1

0

U9

1

0

1

0

U10

2

0

2

0

U11

2

1

0

2

0

1

0

U12
U13

0
1

0

1

0

U14

1

0

2

0

U15

-

0

1

0

serdülő

2

0

2

0

ifjúsági

2

0

2

0

egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

diákolimpia

0

0

0

0

ÖSSZESEN

12

0

15

0

2019-07-05 21:35

15 / 37

be/SFPHP01-07066/2019/MKSZ
Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati
eszközök

Korosztály

Ifjúsági, Serdülő,
U10, U11, U12, U13,
U14, U15

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Nem
releváns

0

Egységár

0 Ft

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)
9 830 000 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Ingatlan
megnevezés

Férőhely

Igénybevétel
típusa

Korosztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen
(Ft)

Sportcsarnok

Érd Aréna

1000 fő
felett

Edzés

Ifjúsági,
Serdülő,
U10, U11,
U12, U13,
U14, U15,
U8, U9

15 748 Ft

110

12

1320

20 787 360
Ft

Sportcsarnok

Batthyányi Általános
Iskola Sportcsarnok

0-500 fő

Edzés/mérkőzés

U11, U12,
U13, U14

6 500 Ft

100

12

1200

7 800 000 Ft

Sportcsarnok

Nyitrai Tamás
Sportcsarnok

0-500 fő

Edzés/mérkőzés

U10, U11

10 500 Ft

48

11

528

5 544 000 Ft

Egyéb
(edzőterem)

Fájdalomambulancia

nem
releváns

Edzés

Ifjúsági,
Serdülő,
U10, U11,
U12, U13,
U14, U15,
U8, U9

10 000 Ft

24

12

288

2 880 000 Ft

Sportcsarnok

Érd Aréna

1000 fő
felett

Mérkőzés

Ifjúsági,
Serdülő

23 622 Ft

24

10

240

5 669 280 Ft

Edzők elszámolása
Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni:

2019-07-05 21:35
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2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Licensz
besz.
foly.

Kód és
születési
dátum

Név

Adózá
s
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

1416
1967-12-17

OLÁHNÉ BALOGH
TÜNDE

EKHO

8

12

600 000 Ft

117 000 Ft

8 604 000 Ft

Edző

2055
1991-11-24

MAURER SZANDRA

EKHO

8

12

255 000 Ft

49 725 Ft

3 656 700 Ft

Edző

5390
1973-08-26

GRIDNYEVA
SZVETLANA

EKHO

4

12

97 500 Ft

19 013 Ft

1 398 150 Ft

Edző

2108
1975-06-26

FARKAS ROLAND

EKHO

4

12

95 000 Ft

18 525 Ft

1 362 300 Ft

Edző

1618
1962-09-23

TOPÁNÉ GYÖRGY
ANNA

Normál

8

12

300 000 Ft

63 000 Ft

4 356 000 Ft

Edző

Beszerzés
folyamatban
1995-02-15

Oláh Márk

EKHO

8

12

195 000 Ft

38 025 Ft

2 796 300 Ft

Joó Sára Krisztina

Normál

8

12

235 000 Ft

49 350 Ft

3 412 200 Ft

Sportmunkatárs

1995-05-25

Edző

5452
1989-04-15

MAURER NIKOLETT

EKHO

4

12

95 000 Ft

18 525 Ft

1 362 300 Ft

Edző

1289
1966-08-26

KUBINSZKINÉ
HEGEDÜS MARIANN

EKHO

4

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

Márton-Őri Cecília

EKHO

4

12

165 000 Ft

32 175 Ft

2 366 100 Ft

Jezsó-Kolláth Zsófia

EKHO

4

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Dr. Lendvai Andrea

Egyéb

8

12

400 000 Ft

0 Ft

4 800 000 Ft

Gridnyeva Szvetlana

EKHO

4

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

Masszőr

1981-12-01

Gyógytornász

1990-05-14

Csapatorvos

1968-02-26

Kapusedző

Beszerzés
folyamatban
1973-08-26

2019/20 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosít
ó

Nyilvántartási szá
m

Licensz

Testnevelő
tanár

Foglalkoztatott korosztály

OLÁHNÉ BALOGH TÜNDE

8368741637

B

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

MAURER SZANDRA

8456170186

B

Nem rel.

Ifjúsági, U15

GRIDNYEVA SZVETLANA

8389534347

D

Nem rel.

U8, U9

FARKAS ROLAND

8396221812

B

Nem rel.

U12

TOPÁNÉ GYÖRGY ANNA

8349633107

C

Nem rel.

U13

Oláh Márk

8467960507

D

Nem

U10, U11

Joó Sára Krisztina

8468951994

Nem
rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U15,
U8, U9

MAURER NIKOLETT

8446640422

C

Nem rel.

U14

KUBINSZKINÉ HEGEDÜS
MARIANN

8363962767

B

Nem rel.

Serdülő

Márton-Őri Cecília

8419721743

Nem
rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U14, U15

Jezsó-Kolláth Zsófia

8450582229

Nem
rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U13, U14, U15, U8, U9

Dr. Lendvai Andrea

8369451683

Nem
rel.

Nem rel.

Ifjúsági, Serdülő

Gridnyeva Szvetlana

8389534347

D

Igen

U10, U11, U12, U13, U14, U15, U8, U9

52415

Tudomásul veszem, hogy a benchmarkban nem szereplő, a kérelemben egyediként megjelölt tételek esetében a sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési
program jóváhagyása során – szükség esetén azok előzetes egyeztetését követően – dönt.

2019-07-05 21:35
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

15 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

9 830 000 Ft

Személyszállítási költségek

10 000 000 Ft

Nevezési költségek

700 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

800 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

42 680 640 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

6 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

44 152 050 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

134 662 690 Ft

2019/20 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

120 822 742 Ft

1 245 595 Ft

2 491 191 Ft

124 559 529 Ft

2019-07-05 21:35

Önrész (Ft)
13 839 948 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

137 153 881 Ft

138 399 476 Ft

18 / 37

be/SFPHP01-07066/2019/MKSZ
Általános Képzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2019-07-05 21:35
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Szakképzés
2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és
szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Összesen

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2019-07-05 21:35
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Tekintettel a Magyar Kormány által a kézilabda sportág részére 2019. évben meghatározott keretösszegre, az MKSZ a 2019/2020-as támogatási időszakban nem
támogatja tervezésre, ingatlanvásárlásra, nem építési engedély köteles tárgyi eszköz beruházásokra, felújításokra és építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz
beruházásokra, felújításokra irányuló kérelmek jóváhagyását.” Itt is legyenek figyelemmel erre, ha be akarják pipálni a különböző jogcímeket.
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

309 040 Ft

309 040 Ft

154 520 Ft

463 560 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

786 147 Ft

786 147 Ft

393 073 Ft

1 179 220 Ft

Utánpótlás-nevelés

2 491 191 Ft

2 491 191 Ft

1 245 595 Ft

3 736 786 Ft

Összesen

3 586 378 Ft

5 379 567 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

Pályázat összeállítás,beadás,folyamatos rendelkezésre állás,elszámolás előkészítése,könyvvizsgálat,teljes körű ügyintézés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat összeállítás,beadás,folyamatos rendelkezésre állás,elszámolás előkészítése,könyvvizsgálat,teljes körű ügyintézés.

Utánpótlás-nevelés

Pályázat összeállítás,beadás,folyamatos rendelkezésre állás,elszámolás előkészítése,könyvvizsgálat,teljes körű ügyintézés.

2019-07-05 21:35
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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

Kelt: Érd, 2019. 07. 05.

2019-07-05 21:35
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Nyilatkozat 2
Alulírott dr. Boldog Anna (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási
keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.
4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
5. 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;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
7. 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;
8. 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;
9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.
10. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
11. 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;
12. 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;
13. 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;
14. 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);
15. 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;
16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
18. 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;
19. 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;
20. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
21. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
22. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
23. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.
24. 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: Érd, 2019. 07. 05.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott dr. Boldog Anna, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

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

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - 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. 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 hasznosításáról3
☐ 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
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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 ingatlan4
☐ 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.5]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
Alulírott dr. Boldog Anna, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására.
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható.
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak:
Ingatlan címe, helyrajzi száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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]
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.
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]
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: Érd, 2019. 07. 05.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló
jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. §
40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet
folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
4 A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!
5 Az állami támogatás fogalmáról szóló

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

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az
érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az
intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
6 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
7 Lásd a 3. pont szerint!
8 Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott dr. Boldog Anna (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.

Érd , 2019. 07. 05.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott
sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat
ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában,
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Közreműködői díj

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Kézilabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Érd, 2019. 07. 05.
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dr. Boldog Anna
ügyvezető
Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
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 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. 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.

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más
sportágban hivatásos sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a kézilabdán kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre is.

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Év

Összeg

Pénznem

Támogató megnevezése

A tárgyévben még igénybe vehető támogatás összege (Ft)

2017

18 649 393 Ft

Ft

Tao.2017/18SZJ

0 Ft

2018

30 320 446 Ft

Ft

Tao.2018/19SZJ

0 Ft

2019

15 628 867 Ft

Ft

Tao.2019/20SZJ

0 Ft

64 598 706 Ft

0 Ft
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-05 19:37:30
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 20:11:05
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-05 19:37:58
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 16:10:45
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-29 20:11:26

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 14:20:30

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 12:44:47

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

2. számú nyilatkozat

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2019-04-30 15:34:47

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 44
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 14:17:50
Feltöltés / Megtekintés

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 12:47:48

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 12:48:55

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Feltöltés / Megtekintés

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Fájlok száma: 35
Utolsó feltöltés:
2019-07-05 19:30:50
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 13:42:29
Működéshez szükséges szabályzatok
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Feltöltés / Megtekintés

Működéshez szükséges szabályzatok

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:
2019-07-04 12:46:35
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

21

24

14%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

7

8

14%

Edzőtáborok száma

db

1

4

300%

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

0

0

-100%

U18

fő

38

40

5%

U17

fő

28

32

14%

U16

fő

23

30

30%

U15

fő

20

26

30%

U13-U14

fő

51

60

18%

U11-U12

fő

50

60

20%

U8-U10

fő

7

13

86%

Egyéb indikátorok
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

14 988 450 Ft

154 520 Ft

309 040 Ft

15 452 010 Ft

15 452 010 Ft

30 749 500 Ft

30 904 020 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

38 128 110 Ft

393 073 Ft

786 147 Ft

39 307 331 Ft

16 845 999 Ft

55 760 256 Ft

56 153 329 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

38 128 110 Ft

393 073 Ft

786 147 Ft

39 307 331 Ft

16 845 999 Ft

55 760 256 Ft

56 153 329 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

120 822 742 Ft

1 245 595 Ft

2 491 191 Ft

124 559 529 Ft

13 839 948 Ft

137 153 881
Ft

138 399 476 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből általános képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

173 939 302 Ft

1 793 188 Ft

3 586 378 Ft

179 318 870 Ft

46 137 957 Ft

223 663 637
Ft

225 456 825 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2019-07-05 21:35

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
0 Ft

Összesen
35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (107 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
0_AFA_afa_nyilatkozat_erdi_sport_kft_1556561486.pdf (Szerkesztés alatt, 182 Kb, 2019-04-29 20:11:26)
8d4f431d99e0cf84a776b253cde77681789804cec20de9b8f235402da9f5a9fa
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
alairasi_minta_erdi_sport_kft_1556561465.pdf (Szerkesztés alatt, 541 Kb, 2019-04-29 20:11:05)
5bba902b5cf708ab99eb7bc049e46575ac67af928b76cb0b25bfb0dba2745ba9
Amatőr/hivatásos nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
hp_amator_hivatasos_nyilatkozat_1562242830.pdf (Hiánypótlás, 204 Kb, 2019-07-04 14:20:30)
583075a476d1a2c5b0ddcee1ce06f48e2a67db647669c40a61eba148c2633375
amator_hivatasos_nyilatkozat_erdi_s_1556561500.pdf (Szerkesztés alatt, 208 Kb, 2019-04-29 20:11:40)
3ab34de9d107a64124d910b0cef2c12ca6a84b8ef599c02ae87241878e23eff2
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései
hp_erd_arena_merkozes_berleti_szerz_1562240432.pdf (Hiánypótlás, 893 Kb, 2019-07-04 13:40:32)
c423f8ad6aed78616f901fdb76eec2f7b2c308123f0ba1f174e6f0d96662c5b8
hp_erd_arena_edzesek_uj_berleti_sze_1562240448.pdf (Hiánypótlás, 887 Kb, 2019-07-04 13:40:48)
f07da4c84fe9a33cfbc8e9a8192b1d84aa0cee3a38efc4de28ba6f00caa17481
hp_szamoto_batthyany_berleti_szerzo_1562240517.pdf (Hiánypótlás, 716 Kb, 2019-07-04 13:41:57)
381ad9ee199953eb90b1410552893d32a29717c87a8a5c6f0054f1b473c74d58
hp_dorkinat_nyitrai_berleti_szerzod_1562240529.pdf (Hiánypótlás, 676 Kb, 2019-07-04 13:42:09)
740e7e0ea1420ce73a13e2c1f709c149f457e6004dc9f62714e098615ce77098
hp_fajdalomambulancia_berleti_szerz_1562240549.pdf (Hiánypótlás, 612 Kb, 2019-07-04 13:42:29)
712eca7f9bf4e412e9898f3ee955206e20e3ef9c393c49c7a5590713de47a35d
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
hp_de_minimis_nyilatkozat_1562237335.pdf (Hiánypótlás, 955 Kb, 2019-07-04 12:48:55)
1932990a1b73fcd4012b0cd7ecfac9a03f65e4844ef067ceb688f8ea655155f2
de_minimis_nyilatkozat_1556637340.pdf (Szerkesztés alatt, 264 Kb, 2019-04-30 17:15:40)
87ac9e9e01ebb05632903d5e51c478b8e7d7ab02ec02ac8a0c28612bdcfc8984
Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
hp_egy_es_ugyanazon_vallalk_nyilatk_1562237268.pdf (Hiánypótlás, 906 Kb, 2019-07-04 12:47:48)
8cb04a5c1fe79d6c0e067f33e48f0626d085c63868a3d0594862a118cc3aec8e
egy_ugyanazon_vallalk_nyilatkozat_e_1556631628.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2019-04-30 15:40:28)
53b79ecc49b718e6ff0d78bf74cb96904c16e1f689522a3b4c8468b2d2eb1573
Egyéb dokumentumok
hp_flossing_arajanlat_1562237483.pdf (Hiánypótlás, 236 Kb, 2019-07-04 12:51:23) 1d2d94c255b976aae28772bfb1234697ccc8f33596db0010229c6a15feca8d26
hp_sportszakmai_indoklas_polar_vant_1562237811.pdf (Hiánypótlás, 258 Kb, 2019-07-04 12:56:51)
994ba3c0ca3b8c208fe4fd38dab1ceb8d598ee045c48252e2578c60de46a427e
hp_sportszakmai_indoklas_polar_h_10_1562237893.pdf (Hiánypótlás, 176 Kb, 2019-07-04 12:58:13)
a30fa861a1322bdaa9a4aa38825b88d5d0b3d917e3b481c1547c60ebfb5c20c0
hp_apple_ipad_arajanlat_1562238002.pdf (Hiánypótlás, 124 Kb, 2019-07-04 13:00:02)
84e707ae4b273c7f56494ac483982afa496260e82adab08f41ef454c814702e2
hp_sportszakmai_indoklas_apple_ipad_1562238012.pdf (Hiánypótlás, 282 Kb, 2019-07-04 13:00:12)
f575f96c433d78eaa6198eaf2b5e9e73e07078d0df460f389cbf0bea7a605dcb
hp_exxentric_ajanlat_1562238100.pdf (Hiánypótlás, 15 Kb, 2019-07-04 13:01:40) 1f8c6d5070f404f2d91e2ef2d1334c649f93bf20cda6bf7171a636c0e1e62f24
hp_exxentric_arlista_1562238109.pdf (Hiánypótlás, 99 Kb, 2019-07-04 13:01:49) 20990f385964d93e8de24536e656d1444ffd139831e4105f29ff8396adf1c30e
hp_exxentric_termekleiras_1562238329.pdf (Hiánypótlás, 352 Kb, 2019-07-04 13:05:29)
66b264abb5da846491bd1027b928a6fdfb4921bfdd97b9e89b639faf5de96428
hp_sportszakmai_indoklas_exxentric_1562238335.pdf (Hiánypótlás, 307 Kb, 2019-07-04 13:05:35)
b7b598f747c2e1af84a76c274e6fb5a8fa997e41c3a3e86198d96aef0f99c705
hp_hordozhato_squat_allvany_arajanl_1562238401.pdf (Hiánypótlás, 217 Kb, 2019-07-04 13:06:41)
2266237089928804544a310be2716a0aaec1c88f9189163074e95f48e4f0b2c3
hp_airbody_arajanlat_1562238436.pdf (Hiánypótlás, 508 Kb, 2019-07-04 13:07:16) 6efc0e22237f8c171a96c8757d8fbf2994bdbecb47b57a1dbf9ebb3156841651
hp_sportszakmai_indoklas_airbody_1562238684.pdf (Hiánypótlás, 207 Kb, 2019-07-04 13:11:24)
1c4199ef87fada83a2933dd341adccb6f5d8dbbccb129c6472b505ef4ef5dfb6
hp_sportszakmai_indoklas_dartfish_1562238753.pdf (Hiánypótlás, 237 Kb, 2019-07-04 13:12:33)
e64b061dc65e34727dfea33c69aba67806bba695d476e76a5e1f72626c0e4f60
hp_dartfish_licence_angol_nyilatkoz_1562238957.pdf (Hiánypótlás, 249 Kb, 2019-07-04 13:15:57)
46b4098dd99fe3df463785c62eea454e7c5d66b37d3eb9fae0f4aac03b54f170
polar_arajanlat_erdi_sport_kft_1556609667.pdf (Szerkesztés alatt, 542 Kb, 2019-04-30 09:34:27)
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d54d05d251607add5d4f39eb853f8518ce825a6d158c7f84e30e2c351bad69a8
hp_sideline_sport_licence_arajanlat_1562239029.pdf (Hiánypótlás, 716 Kb, 2019-07-04 13:17:09)
12d672bbfa71baab28a092cf7cb0c6c81b6e7b4f965206f3d48095af3b096f26
hp_csukloszorito_arajanlat_1562239486.pdf (Hiánypótlás, 556 Kb, 2019-07-04 13:24:46)
f4d34bed470c1bdfad981e847504877ec6c0341f33fde2dc6078755d2290d85f
hp_sportszakmai_indoklas_sideline_1562239630.pdf (Hiánypótlás, 224 Kb, 2019-07-04 13:27:10)
6ac8ddbf3d39669bc52e882302fb1714431d2484f94b735a3ed93c58f1bd6804
hp_24oras_ekg_holter_arajanlat_1562239682.pdf (Hiánypótlás, 257 Kb, 2019-07-04 13:28:02)
7f67c71de831f1ec976c3cafde4ebc78dc5ac7e5443883a18b8aa369207e4ae2
hp_24oras_ekg_holter_specifikacio_1562239689.pdf (Hiánypótlás, 281 Kb, 2019-07-04 13:28:09)
6e3b3636637f3a95188373816b730b1e3cad6423637307f78cd7bb23917c5807
hp_sportszakmai_indoklas_24oras_ekg_1562239760.pdf (Hiánypótlás, 162 Kb, 2019-07-04 13:29:20)
1141c04a10e7253c833978db864dd45f585088778537d8512b7b1d1d728a8d4e
hp_kompresszios_thermo_tetelek_araj_1562239826.pdf (Hiánypótlás, 561 Kb, 2019-07-04 13:30:26)
3d6a476e26edc3a6b3dea5b69472d1167b65a5d884617428f254a6dee32ed848
dartfish_live_s_arajanlat_1556614090.pdf (Szerkesztés alatt, 835 Kb, 2019-04-30 10:48:10)
40f9c300c53dba34b40d65543ae3ab4fa72d2812596a25813bd44a2a157fd49e
hp_sportszakmai_indoklas_kompresszi_1562239944.pdf (Hiánypótlás, 253 Kb, 2019-07-04 13:32:24)
2fc2d15100d67b6e3326c65bfed4195562b8c051a2546c08ac8ca0d1521d0da3
hp_egyedi_tetel_nyilatkozat_1562240290.pdf (Hiánypótlás, 268 Kb, 2019-07-04 13:38:10)
f8c859417f34dcbf805b9e73fc47c109ec344e96dfc9fd4c1803c9ca049a4b66
hp_gyogyhatasu_benchmark_nyilatkoza_1562240392.pdf (Hiánypótlás, 220 Kb, 2019-07-04 13:39:52)
b19b1f4695d0c1dbaa8e2e182e31e175b345e41a720432fa114a6e8780e14d62
hp_fajdalomambulancia_megnevezes_ny_1562241527.pdf (Hiánypótlás, 299 Kb, 2019-07-04 13:58:47)
f0965607f9bc31a7c62f88767c0c9bbb0bfd48ab8a301a509a2c2151b207a562
hp_sportszakmai_indoklas_bioptron_l_1562242634.pdf (Hiánypótlás, 477 Kb, 2019-07-04 14:17:14)
4bcba2d20fbba86707dfafb4ca81d7a4ab047986749dfc1662bb07158dfa56eb
hp_sportszakmai_indoklas_cryo_kad_u_1562242640.pdf (Hiánypótlás, 228 Kb, 2019-07-04 14:17:20)
70f19f3f5ea66630af33cde1956cfbf5b6d6b672f9ec35b26efc4c544809cb3b
hp_sportszakmai_indoklas_elevation__1562242645.pdf (Hiánypótlás, 294 Kb, 2019-07-04 14:17:25)
1b60b78a545a01f0c86012842846daed85bad3daeceb5058cef6a4b86b33cedc
hp_sportszakmai_indoklas_flossing_1562242652.pdf (Hiánypótlás, 265 Kb, 2019-07-04 14:17:32)
eb74cc531e13d7aff6c74342fcc0ec53805729e31d270b66f0d95540c50ce6fb
hp_sportszakmai_indoklas_grape_vita_1562242658.pdf (Hiánypótlás, 248 Kb, 2019-07-04 14:17:38)
9d066669d077146110f6136d9898101589631ed426edec61782d0fb384ef414c
hp_sportszakmai_indoklas_laktat_ekg_1562242664.pdf (Hiánypótlás, 187 Kb, 2019-07-04 14:17:44)
4bc3dcce96ef811258d23177d7fd399f1e0cf74b38db2a167fb408078831e44f
hp_sportszakmai_phantom_training_ma_1562242670.pdf (Hiánypótlás, 377 Kb, 2019-07-04 14:17:50)
0087e258a6c0634efc728747c17b46f8f3b5fc8142ef01b839f8beeeebf0cdef
sportszakorvosi_velemeny_erdi_sport_1556640602.pdf (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2019-04-30 18:10:02)
2518e52426853545edbf2de955c2088aff71c5b6e638d0854a214e3599a6acfb
sideline_arajanlat_2019-2020_1556611170.pdf (Szerkesztés alatt, 671 Kb, 2019-04-30 09:59:30)
85054f49ac70641cd1a4eb54ae391088e8ed408c7e9598d9a388716b6eec1f8f
btl_kardiologia_arajanlat_erdi_spor_1556640633.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2019-04-30 18:10:33)
8d6908541549625bc8513f0518e300eca03a16294a8a1c9d771b54e8cbf3a6cb
btl_kardiologia_arajanlat_melleklet_1556640639.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 18:10:39)
e511fd13f72da341d5ace20ffed60dcf31be8c87be2defb7d12a7e256ef03165
cryo_kad_btl_arajanlat_erdi_sport_k_1556640648.pdf (Szerkesztés alatt, 338 Kb, 2019-04-30 18:10:48)
64c4a044d9d64e38bfb1259e1ea909007537338b2a6c144761a44cca4f0ee840
polysport_hungary_arajanlat_erdi_sp_1556640702.pdf (Szerkesztés alatt, 464 Kb, 2019-04-30 18:11:42)
124904433043841743284267dc0b465391d1c1730043a4a41bc9b7b7b2aad1f5
mikrobusz_di_fer_arajanlat_erdi_spo_1556640762.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2019-04-30 18:12:42)
a761babf0cfed702229fdaa793cbfb8319b6c124d1d6d9eb2349c4265384d598
exxentric_arajanlat_erdi_sport_kft_1556640792.pdf (Szerkesztés alatt, 10 Kb, 2019-04-30 18:13:12)
0a8997c68ca986c2b472081bb23e10932e8659285cf95c3580da0a21d7f332a5
endoplus_arajanlat_erdi_sport_kft_1556640802.pdf (Szerkesztés alatt, 429 Kb, 2019-04-30 18:13:22)
c4fd31b935a9a65c29549da43743c28eb47a302d5b3d5bec1f6a3e985b4e3c80
toth_daniel_edzomaszk_arajanlat_erd_1556640869.pdf (Szerkesztés alatt, 96 Kb, 2019-04-30 18:14:29)
6e2ede7c49ad4b26d284cb5a6c9f0bb1bf4dc37174f726b70d4c0302832badc3
EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.
Aláírandó nyilatkozat letöltése
hp_emminyilatkozat_2019_1562237087.pdf (Hiánypótlás, 46 Kb, 2019-07-04 12:44:47)
f3f0d07cb62a8980f17e5bbc07e9803355b925a70e9dda0cb603dedf4c02326c
emmi_nyilatkozat_erdi_sport_kft_1556637920.pdf (Szerkesztés alatt, 967 Kb, 2019-04-30 17:25:20)
3877372e19fd73c65c648b7622dedc4e0946a870644dd1e15b00d9289ea99edd
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
erdisportkft._cegkivonat2019.06_1562348250.pdf (Hiánypótlás, 199 Kb, 2019-07-05 19:37:30)
edc864944f05b33f63e9acb851f3b2430992a52dddc0c68fc5dfafc74aae5221
cegkivonaterdisportkft19.04.09_1555316129.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2019-04-15 10:15:29)
51d95a8da5a9ee51d43f6d094baaf19e497d68958c75d7703a6206d08e9a5488
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
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sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1556633445.pdf (Szerkesztés alatt, 131 Kb, 2019-04-30 16:10:45)
a7ba016ffdc2601c86831ddd036c70ffe6ba189464bbbb06a5c1423abf9f8809
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
adoigazolas2019.06.17_1562348278.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2019-07-05 19:37:58)
c75e32e864f05938dee5c6d56de0f92487eaa539eb62ceed2d69315d85612133
adoigazolas2019.04.02_1555315967.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2019-04-15 10:12:47)
eb68a1d04f5931d74472929757d8fb77bfbe241c62966f8ead4535561060db84
Működéshez szükséges szabályzatok
hp_szabalyzatok_nyilatkozat_2019_1562237145.pdf (Hiánypótlás, 216 Kb, 2019-07-04 12:45:45)
795fd8000ec70f0ef8ff26bbc0b5b6a40ab7c5afc136f15aef146cd7b0067928
hp_onkoltseg_nyilatkozat_2019_1562237195.pdf (Hiánypótlás, 201 Kb, 2019-07-04 12:46:35)
3d495b38d35da7b0f492f682755eeae560ff140d9030fe0d73c7931220ee8c8c
adatkezelesi_szabalyzat_tajekoztato_1556003683.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-23 09:14:43)
210614d8f42fddf22ffa294da62d9b889c933515e60fcaca9ca0e643f9565a22
leltarozasi_selejtezesi_szab_2016_0_1556003689.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2019-04-23 09:14:49)
adab7345e9587dc599bca003ce9b9dd09b3c43411f9baa8cff098d6beb706cb5
penzkezelesi_szab_2016_09_01_erdi_s_1556003694.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-23 09:14:54)
cae75e7bcd266852de944400e85c1efa76dbebc51ca479b4556c59fcfc1010f0
szamlatukor_2019_04_erdi_sport_kft_1556003698.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2019-04-23 09:14:58)
5781602a1b306d1c7a3e18a27614c9018517dbd80bbe8627fb26e436feba6452
szamviteli_pol_ertek_szab_bizonylat_1556003704.pdf (Szerkesztés alatt, 9 Mb, 2019-04-23 09:15:04)
180274ca20fba01d702a398b37b6dfd786ebb439dc40e880523f5f7b72af5a93
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2_sz_nyilatkozat_erdi_sport_kft_1556631287.pdf (Szerkesztés alatt, 716 Kb, 2019-04-30 15:34:47)
fc6ea832303bf9428f8e116bb412be3828632e7934cf43d061675f97ff0b828a
Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok
dr_lendvai_andrea_vegzettseg_1562347592.jpg (Hiánypótlás, 26 Kb, 2019-07-05 19:26:32)
a4ecb811dadcdcd615a6ee1d10d08022f47783c9733be02c70e937880fbd7d27
dr_lendvai_andrea_vegzettseg2_1562347597.jpg (Hiánypótlás, 25 Kb, 2019-07-05 19:26:37)
46ad3939ef7f8fb3dc55775812e16330eba458000ad30e03988a5b9b04a2ce07
dr_lendvai_andrea_vegzettseg3_1562347602.jpg (Hiánypótlás, 22 Kb, 2019-07-05 19:26:42)
07aa898ac5708473d410f9542707628e833fb7231e118232e8e3dc99ad84d665
dr_lendvai_andrea_vegzettseg4_1562347608.jpg (Hiánypótlás, 44 Kb, 2019-07-05 19:26:48)
d9f4535e0a645b190246951575fc17ae2bb07d718f9dc94c9cb3ead41a9f68fb
dr_lendvai_andrea_vegzettseg5_1562347614.jpg (Hiánypótlás, 18 Kb, 2019-07-05 19:26:54)
78e46a929bf8329425c80c347f95045108811cc1ee645309206b8daf4053c366
hp_borsosne_szabo_edina_vegzettseg_1562347850.pdf (Hiánypótlás, 258 Kb, 2019-07-05 19:30:50)
687bd532e32c4a8a855cb0eacfa9a00233dfcd345881a143a875b9ac93223653
hp_borsos_oliver_vegzettseg_1562237380.pdf (Hiánypótlás, 722 Kb, 2019-07-04 12:49:40)
7410fb88ed37b7804686cd6f6379c6667d7cb2b29c45795c63d077f44aec6bc2
hp_ladvenszky_zsolt_vegzettseg_1562237394.pdf (Hiánypótlás, 312 Kb, 2019-07-04 12:49:54)
1c3235188a04a3c18e0de509be65499f3cf67c9d5c7588d6e5e2519de4e752dc
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