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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
A kérelmező szervezet teljes neve

Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve

Egri Vízilabda Kft.

A sportszervezet jogállása:

Hivatásos

Gazdálkodási formakód

113 - Kft.

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:

OB1

Adószám

23900310-2-10

Bankszámlaszám

11600006-00000000-84966845

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Igen

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

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3300

Város

Eger

Közterület neve

Frank Tivadar

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

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

3300

Város

Eger

Közterület neve

Frank Tivadar

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
Telefon

+36 36 414 104

Honlap

www.egrivizilabda.hu

E-mail cím

info@egerwaterpolo.hu

E-mail cím

szecsi@egerwaterpolo.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Szécsi Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető

Mobiltelefonszám

+36 70 230 86 00
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

M obiltelefonszám

E-mail cím

Miklós Gábor

+36 70 630 33 23

gabor.miklos84@gmail.com

Bács Ferenc

+36 30 629 51 93

bacsferenc@gmail.com

Bauer Ákos

+36 20 243 64 89

bauer.akos@egerwaterpolo.hu

A programban foglalkozott közreműködő adatai
Cég neve

Képviselő neve

Copus-Consulting Kft.

Miklós Gábor

M obiltelefonszám

E-mail cím

+36 70 630 33 23

gabor.miklos84@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

Sportszervezeti TAO
támogatás

Bitskey Aladár
Sportuszoda

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Eger Termál Kft.

30

Felk. és
versenyeztetés

Nem

Eger Termál Fürdő

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Eger Termál Kft.

2

Felk. és
versenyeztetés

Nem

Bárány Uszoda

Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Eger Termál Kft.

2

Felk. és
versenyeztetés

Igen

2021/22 évad - Sportszervezet versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak adatai
Amennyiben az MVLSZ Versenyiroda által meghatározott a sportfejlesztési programban érvényesíthető felnőtt és/vagy utánpótlás korú versenyzői
és/vagy csapat létszám nem egyezik a sportszervezet által a kérelemben megjelölt létszámmal, akkor erről a hatóság a kérelem elbírálása során a
sportszervezetet hiánypótlás keretében értesíti. A sportszervezet egyet nem értés esetén a pontos létszámok meghatározása érdekében a
Versenyirodával írásban egyeztet, és hitelt érdemlően igazolja az érvényesíteni kívánt versenyzői-és/vagy csapatlétszámot. A sportszervezet az
egyeztetés eredményéről a TAO Irodát haladéktalanul tájékoztatja. A kérelem elbírálása során az érvényesíthető versenyzői és csapat létszám kizárólag
az MVLSZ Versenyiroda által megadott adatok alapján kerül meghatározásra
Felnőtt játékosok száma
29

Felnőtt csapatok száma
5

UP játékosok száma
0

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:

2012-03-01

Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:

2012-03-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

-

UP csapatok száma
0

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):
Nyilatkozom, hogy a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmazok, amelynek fordulónapja (hónap, nap):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, vagy a látvány-csapatsport területén működő
oktatási intézménnyel, beleértve a fiókcsapatot és a kapcsolt vállalkozást is
Hivatalos név

Egri VÍzilabda Klub

Székhely

3300
Eger
Frank Tivadar utca
5

Kapcsolat/együttműködés célja,
formája

Kapcsolt vállalkozás adatai

kapcsolt vállalkozás

18572177-2-10

Egyéb forma:

Szécsi Zoltán
Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség kezdete (év,
hónap, nap):
2012-03-01
De minimis támogatásban részesült? Nem
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2021. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2019

2020

2021

Önkormányzati támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Állami támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

200 MFt

215 MFt

200 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

25,7 MFt

186,6 MFt

22,1 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

225,7 MFt

401,6 MFt

222,1 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2019

2020

2021

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

41,3 MFt

55,7 MFt

39 MFt

Működési költségek (rezsi)

92 MFt

92 MFt

92 MFt

Anyagköltség

6,6 MFt

196,2 MFt

5,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

55 MFt

55 MFt

55 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

2,5 MFt

2,5 MFt

2,5 MFt

Összesen

197,4 MFt

401,4 MFt

194,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2019

2020

2021

Utánpótlásra fordított összeg

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Működési költségek (rezsi)

92 MFt

92 MFt

92 MFt

Az 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (11) hatálya alá tartozó 100 000 Ft bekerülési értéket meghaladó, tao támogatás igénybevételével 2011.07.01től kezdődően beszerzett, értékben nyilvántartott tárgyi eszközök
M egnevezés
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Beszerzés éve

Bekerülési érték

Nyilvántartási érték

Várható leírás dátuma
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes
támogatás

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

19 839 034 Ft

396 781 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

2 159 304 Ft

43 186 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költések

0 Ft

0 Ft

Nettó

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

Nettó

Képzés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

Nettó

Közreműködői díj
Összesen
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Nettó

Nettó
21 998 338 Ft

439 967 Ft
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2021/22-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Az Egri Vízilabda Kft. nem csak a magyar, hanem a nemzetközi vízilabdasport meghatározó egyesülete. 2012.03.01-én alakult azzal a céllal, hogy az OB I -ben
szereplő felnőtt női és férfi csapatot külön válassza az utánpótlást nevelő Egri Vízilabda Klubtól. Ettől az időszaktól részt is vesz a TAO rendszerben, melynek
köszönhetően mára a szűk nemzetközi vízilabda elit állandó tagja lett. A 2016/2017-es évadban egy bajnoki második hely mellett történelmi eredményként a Bajnokok
Ligája negyedik helyét érte el a felnőtt férfi csapat. A 2017/2018-as évadban a Bajnokok Ligájában már két körrel a csoportkör vége előtt biztosította a helyét a csapat
a Final Eight-ben, sorozatban negyedszer, ami egyedülálló teljesítmény. A 2019/2020-as szezonban az országos bajnokság mellett az Eurokupában szerepel
egyesületünk, amelyben jelenleg is zajlanak az elődöntők. A szakmai tudás és feltételek tehát adottak, az alapok a további építkezéshez rendelkezésre állnak.
Mindezek mellett az egyesület vezetése eltökélt a folyamatos fejlesztések mellett, mind a szakmai, mind pedig az infrastrukturális hátteret tekintve. Emellett, a sikerek
záloga a kiszámítható, racionális gazdálkodás, amely alapján a biztos anyagi háttér megteremthető. Többek között ez az anyagi biztonság garantálja, hogy évről évre
nemzetközileg is meghatározó játékosokat sikerül a klubhoz igazolni, a rendkívül tehetséges egri fiatalok mellett. Az egri fiatalok folyamatos beépítése alapvető
célkitűzés. Ennek a munkának mára kézzelfogható eredményei vitathatatlanok, hiszen a magyar bajnokságban is több saját nevelésű ifjúsági korú játékos teljesített
kiválóan. Az infrastruktúra folyamatos fejlesztése mellett hangsúlyt kívánnunk helyezni a szakmai munka feltételeinek javítására is. A 2021/2022-es évadnak a további
fejlődés jegyében vág neki egyesületünk, amelynek részletes tartalma jelen kérelem releváns részeiben bemutatásra kerül.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Jelen sportfejlesztési program keretein belül nem tervezünk ingatlan beruházást.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program tervezett időtartama egy év, amely során az egyes tevékenységek ütemezése a következőképpen alakul: Terveink szerint a teljes támogatási összeget a
májusi adófeltöltés során összegyűjtjük. Júliustól a bérek és azok járulékai havonta kerülnek kiegyenlítésre. A beruházás terveink szerint a nyár folyamán megvalósul,
hogy ősszel már használatba is tudjuk venni a sátrat. A sportfelszerelések a bajnoki évad kezdetén, 2020. szeptemberében kerülnek beszerzésre. A többi sporteszköz,
uszodai felszerelés beszerzése 2020. januárjában esedékes.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Egyesületünk sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban dolgozik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájával. Az Egyesületünk primer
tevékenységei azokon a szakmai célkitűzéseken alapszanak, amelyeket a Szövetség koncepciója is meghatároz. Ennek megfelelően törekszünk a vízilabdasport
népszerűségének növelésére, a sportág eredményességének fenntartására és az egészséges életmód terjesztésére a vízilabdázáson keresztül. Az alapvető
törekvések legfontosabb eszközei az edzések folyamatos, színvonalas megtartása, valamint szakembereink megfelelő bérezésben részesítése. Egerben prioritást
élvez a tehetséges hazai játékosok felnőtt csapatba történő beépítése, versenyeztetése, a magyar válogatottak részére is meghatározó játékosok „kitermelése”.
Továbbá a vízilabda népszerűsítése, marketing értékének növelése az Egri Vízilabda Kft. kiemelt célja, ennek szellemében született meg az egyesület önálló média
stratégiája.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program megvalósulása egyértelműen pozitív társadalmi hatásokat von maga után, hisz az egri felnőtt vízilabda csapat legalább annyi – ha nem több – értéket
közvetít a lakosság, különösen a gyerekek felé. A sportágat már űző fiatal játékosok példaképként is tekinthetnek a felnőttekre. Mindezeknek köszönhetően létrejön
egy társadalmi csoportosulás, akik jelenlétükkel és anyagiakkal is támogatják az egyesületet a továbbiakban. A sportszerű magatartásra, kitartásra nevelt sportolók a
közelükben élők számára követendő pozitív példaként szolgálnak majd, teljesítményük miatt felnéznek rájuk, érdeklődnek tevékenységük iránt. Továbbá az
infrastrukturális fejlesztések eredményeként javul a vizes létesítmények által nyújtott szolgáltatások színvonala, amely pozitív hatások nem kizárólag a sportolók
körében csapódnak le, hanem Eger város teljes lakossága körében is. Egy, a sport által közvetített személetben felnőtt társadalom egységesebb, összetartóbb,
kitartóbb és egészségesebb egységet képez.
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Személyi jellegű ráfordítások
2021/22 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Felnőtt/UP

M unkakör

Végzettség

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi
bruttó bér és
egyéb
juttatások (Ft/hó
)

M unkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra
jutó ráfordítás
összesen (Ft)

**********

Felnőtt

Adminisztrátor

Adminisztrátor

120

12

370 000 Ft

62 900 Ft

5 194 800 Ft

**********

Felnőtt

Masszőr

Masszőr

160

12

280 000 Ft

47 600 Ft

3 931 200 Ft

**********

Felnőtt

Szakosztályvezető

Edző

80

12

450 000 Ft

76 500 Ft

6 318 000 Ft

**********

Felnőtt

Edző

Edző

80

12

313 682 Ft

53 326 Ft

4 404 096 Ft

**********

Felnőtt

Edző

Edző

80

12

170 000 Ft

28 900 Ft

2 386 800 Ft

**********

Felnőtt

Adminisztrátor

Adminisztrátor

160

12

300 000 Ft

51 000 Ft

4 212 000 Ft

**********

Felnőtt

Adminisztrátor

Adminisztrátor

160

12

300 000 Ft

51 000 Ft

4 212 000 Ft

**********

Felnőtt

Adminisztrátor

Adminisztrátor

160

12

200 000 Ft

34 000 Ft

2 808 000 Ft

**********

Felnőtt

Szakosztályvezető

Sportedző

80

12

400 000 Ft

68 000 Ft

5 616 000 Ft

1080

108

2 783 682 Ft

473 226 Ft

39 082 896 Ft

2021/22 évad - Kérjük indokolja az egyedileg tervezett munkakörök szükségességét
Sportszakember neve

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

19 243 862 Ft

198 390 Ft

396 781 Ft

19 839 034 Ft

2021-04-15 02:23

Önrész (Ft)

19 839 034 Ft

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

39 479 677 Ft

39 678 067 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
A sportfejlesztési programkérelemben az M VLSZ benchmarkban szereplő programelem kizárólag az M VLSZ benchmarkban szereplő árakon, vagy az
alatt, de amennyiben az előző feltétel teljesül, akkor a programelem egyedi tulajdonságait figyelembe véve a mindenkori piaci árakon tervezhetőek,
kivéve a sportszakmailag indokolt nemzetközi edzőtáborok esetében, melyek egyedi elbírálás alá esnek a jóváhagyás során.
Nyilatkozom, hogy a megjelölt sportfelszerelés, sportruházat csomag csak az MVLSZ benchmarkban szereplő és az MVLSZ benchmarknak megfelelő egységárú
tételekből kerül összeállításra.
Nyilatkozom, hogy a tervezett egyedi tételeken túl tervezett ssportfelszerelés, sportruházat csomag csak az MVLSZ benchmarknak szereplő és az MVLSZ
benchmarknak megfelelő egységárú tételekből kerül összeállításra.

Felhívjuk figyelmét, hogy minden a benchmarkban szereplő sportfelszerelés, ruházat kategóriába tartozó tétel tervezése kizárólag csomagban lehetséges. A csomagba
a versenyzői létszámtól függetlenül a maximálisan meghatározott keretösszeg erejéig tetszőleges számú eszköz beszerezhető a sportszervezet igényeinek megfelelően

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

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

M ennyiségi
egység

M ennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat csomag

csom

29

78 740 Ft

2 283 460 Ft

Sporteszközök

Versenylabda

db

25

12 598 Ft

314 950 Ft

Sporteszközök

Vízilabda

db

25

6 299 Ft

157 475 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Laptop + szoftverek

db

1

236 220
Ft

236 220 Ft

Informatikai,
műszaki
berendezés

Informatikai kiegészítők, technikai berendezések

db

1

27 836 Ft

27 836 Ft

3 019 941 Ft

2021/22 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Indoklás

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

2 094 525 Ft

21 593 Ft

43 186 Ft

2 159 304 Ft

925 416 Ft

3 063 127 Ft

3 084 720 Ft

2021-04-15 02:23
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

Az MVLSZ ingatlan célú beruházást csak abban az esetben hagy jóvá a 2021/2022-es támogatási időszakban, ha a megvalósításhoz szükséges valamennyi
releváns dokumentum legkésőbb 2021. április 30-ig a kérelem részeként beküldésre kerül. Ezt követően hiánypótlásra kizárólag az önálló műszaki szakértői
eljáráshoz kapcsolódóan és annak keretében van lehetőség

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

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

0 Ft

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

2021/22 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021-04-15 02:23
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Hivatásos jogállás esetén az üzemeltetés jogcím nem pályázható!

2021-04-15 02:23
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások
2021/22 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Beruházás/felújítás megnevezése

M ennyiségi egység

M ennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
0 Ft

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021-04-15 02:23
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2021/22 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

0

Elméleti gyereklétszám

0

Tényleges gyereklétszám

0

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett csapatok
száma
0

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett gyerekek
száma
0

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

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

0

0

Gyermek leány

0

0

Serdülő fiú

0

0

Serdülő leány

0

0

Ifjúsági fiú

0

0

Ifjúsági leány

0

0

Összesen

0

0

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Versenyző
neve

NSSZ szá
m

2021-04-15 02:23

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (-tól
–ig)
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2021/2022-es támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen
Sportszervezet
kategória
besorolása

A

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Válogatott/OB1es játékosok
száma

800 000 Ft

0

Igényelhető
összeg
játékosonként
40 000 Ft

Igényelhető támogatás
összesen
játékosonként

Igényelhető
összeg
összesen
0 Ft

800 000 Ft

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum
támogatás

0 Ft

Nyilatkozom, hogy a megjelölt sporteszköz és sportfelszerelés csomag csak a benchmarkban szereplő és a benchmarknak megfelelő egységárú tételekből kerül
összeállításra.
Nyilatkozom, hogy a tervezett egyedi tételeken túl tervezett sporteszköz és sportfeszerelés csomag csak a benchmarknak szereplő és a benchmarknek megfelelő
egységárú tételekből kerül összeállításra.
Felhívjuk figyelmét, hogy minden a benchmarkban szereplő sportfelszerelés, ruházat és sporteszköz kategóriákba tartozó tétel tervezése kizárólag csomagban
lehetséges. A csomagba a versenyzői létszámtól függetlenül a maximálisan meghatározott keretösszeg erejéig tetszőleges számú eszköz beszerezhető a
sportszervezet igényeinek megfelelően.

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

M egnevezés

M . e.

M enny.

Egységár

0

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

2021/22 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – egyedi megnevezésű tételek indoklása
M egnevezés

Indoklás

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

M .e.

M enny.
0

Egységár

Érték összesen (Ft)

0 Ft

0 Ft

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adott sportlétesítményhez kapcsolódóan ingatlan felújítás és/vagy beruházás társasági adó támogatásból valósult meg, akkor a
beruházást végző sportszervezet sportfejlesztési programkérelmének bírálata során az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatása jogcímen tervezett
sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja aljogcím költségei az érintett sportlétesítmény vonatkozásában főszabályként nem támogathatóak.

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

Bérleti díj összesen

Uszoda

0 Ft

Szárazföldi edzés helyszín

0 Ft
0 Ft

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

M unkakör

Végzettség

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

0

0

0 Ft

M unkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

0 Ft

Évadra jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)
0 Ft

2021/22 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek – egyedi megnevezésű tételek indoklása
M egnevezés

Indoklás

2021/22 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

M ennyiség

M ennyiségi egység

Összesen

2021/22 évad - Személyszállítási költségek - (egyéb típus) indoklás
Úti cél

2021-04-15 02:23

Indoklás
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A 2021/22 - Tervezett külföldi szakmai programok felsorolása
Tervezett szakmai
program célja

Program
megnevezése
(amennyiben
releváns)

Helyszín (ország,
város)

Időponttól

Időpontig

Létszám

Korosztály

A 2021/22 - Tervezett belföldi edzőtáborok
M egnevezés

Helyszín

Eltöltött
vendégéjszakák
száma

Létszám

Korosztály

2021/22 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

0 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

0 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

0 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

0 Ft

2021/22 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés 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

2021-04-15 02:23
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Képzés
2021/22 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021-04-15 02:23
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Versenyeztetés
A 2021/22-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Kitöltése akkor kötelező, ha az amatőr sportszervezet bajnokságban való részvétel díját, valamint verseny, mérkőzés nevezési díját kívánja tervezni
felnőtt korosztályú versenyzők számára, illetve utánpótlás korú versenyzők számára, amennyiben azt az Utánpótlás jogcím/nevezési díjak aljogcímen
még nem tervezte be.

A 2021/22 - Tervezett külföldi bajnokság, torna, verseny
Tervezett szakmai
program célja

Program
megnevezése
(amennyiben
releváns)

Helyszín (ország,
város)

Időponttól

Időpontig

Létszám

Korosztály

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

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2021-04-15 02:23
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
ingatlan üzemeltetés
Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
fejlesztése
Versenyeztetés fejlesztése

Sportcélú
Képzés

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

M aximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Személyi jellegű

396 781 Ft

396 781 Ft

198 390 Ft

595 171 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

43 186 Ft

43 186 Ft

21 593 Ft

64 779 Ft

Összesen

439 967 Ft

659 950 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az
ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt
vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A megvalósítás során az esetleges hiánypótlással kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében, a jóváhagyó és az
ellenőrző szervezettel való kapcsolattartásban, a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében egyaránt részt
vesz a megbízott szervezet. A támogatás igazolással kapcsolatban a támogatási igazolás iránti kérelem benyújtását és a
támogatás igénybevételéhez szükséges elszámolások határidőre történő elkészítését végzi a külső közreműködő.

2021-04-15 02:23
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Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Eger, 2021. 04. 15.

2021-04-15 02:23
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Nyilatkozat 2
Alulírott Szécsi Zoltán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program (hosszabbítása, támogatási igazolás/igazolás), ha az ellenőrző szervezet a
sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét
állapított meg, és a Kérelmező azt – igazolt módon – nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése,
illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az EMMI,
a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;
15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;
16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
amely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6. év
végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
19. 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;
20. 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;
21. 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;
22. 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. Tudomásul veszem, hogy a jelent pontban foglaltak teljesítése a Tao. tv. 22/C.
§, illetve 24/A. § szerinti igazolás kiállításának feltétele.
23. Amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.
tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.
b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.
c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak, illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.
e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.
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f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.
g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

Kelt: Eger, 2021. 04. 15.
..........................................................
aláírás
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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 Szécsi Zoltán, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Egri Vízilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Egri Vízilabda 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 biztosításáról
jogcím
2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás

önerő
☐ nincs2
☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

2.2. képzéssel összefüggő feladatok

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

☐ nincs4
☑ 50 %

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei

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

☐ nincs3
☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

2.3. személyi jellegű ráfordítások

önerő típusa

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

☐ nincs5
☑ 20 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra
nem áll hivatásos sportszervezet használatában.
Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző
sze rve ze t (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége
kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott
mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja
szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében
juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni.
Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel
kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is
ellenőrzésre kerülnek.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6
☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre.
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
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sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]
☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7
☐ igen
☐ nem
[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség
megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.8]
4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9
Alulírott Szécsi Zoltán, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Egri Vízilabda 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.
☐ az alábbi 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 10 kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott
vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon
átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak:
a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot
nem lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.
az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti
vizsgálat kérdése.11]
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: Eger, 2021. 04. 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

sportlétesítmény és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az
érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az
intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.
9 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.
10 Lásd a 3. pont szerint!
11 Lásd 8. lábjegyzet!
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ÁFA Nyilatkozat
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2021/2022-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Jogcím

Bruttó*

Nettó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Üzemeltetés támogatása

X

Közreműködői költségek támogatása

X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be , arról a Magyar Vízilabda
Szövetséget 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 Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Eger, 2021. 04. 15.
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Szécsi Zoltán
ügyvezető
Egri Vízilabda 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 és nem haladják meg De minimis Rendelet szerinti 200 000 euro összértéket.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2021. július 1. - 2022. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis)
támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

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

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

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)
Adóé
v

A támogatás
igénybevételének
dátuma

Támogatás típusa

Támogató
megnevezése

Támogatás
összege
(Ft)

Támogatás
összege
(Euro)

Igénybe vehető ,,de
minimis”
maradványérték (Ft)

Igénybe
vevő

2019

2019-11-11

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások
összesen

TAO-LCST (MNB
középárfolyam 361,01
2021.02.28-án)

21 804 940
Ft

64663

50 397 060 Ft

Kérelmező
maga

2020

2020-05-01

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások
összesen

TAO-LCST (MNB
középárfolyam 361,01
2021.02.28-án)

27 446 765
Ft

81394

22 950 295 Ft

Kérelmező
maga

2021

2021-05-01

TAO támogatás személyi
jellegű ráfordítások
összesen

TAO-LCST (MNB
középárfolyam 361,01
2021.02.28-án)

19 839 034
Ft

54954

3 111 261 Ft

Kérelmező
maga

Kelt: Eger, 2021. 04. 15.
..........................................................
aláírás
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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

M értékegysé
g

M egjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

9

9

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

5

5

0%

Edzőtáborok száma

db

0

2

-100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

2

2

0%

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

-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

M értékegysé
g

M egjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

-100%

U18

fő

-100%

U17

fő

-100%

U16

fő

-100%

U15

fő

-100%

Egyéb indikátorok
Felnőtt

fő

29

32

10%
-100%
-100%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

19 243 862 Ft

198 390 Ft

396 781 Ft

19 839 034 Ft

19 839 034 Ft

39 479 677 Ft

39 678 067 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

2 094 525 Ft

21 593 Ft

43 186 Ft

2 159 304 Ft

925 416 Ft

3 063 127 Ft

3 084 720 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 094 525 Ft

21 593 Ft

43 186 Ft

2 159 304 Ft

925 416 Ft

3 063 127 Ft

3 084 720 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Képzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Versenyeztetés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

21 338 387 Ft

219 983 Ft

439 967 Ft

21 998 338 Ft

20 764 450 Ft

42 542 804 Ft

42 762 787 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft

2021-04-15 02:23

Tárgyi
15 000 Ft

Utánpótlás
0 Ft

Képzés
0 Ft

Versenyeztetés
0 Ft

Összesen
25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (19 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
evkft.2021-2022afanyilatkozat_1614528486.pdf (Szerkesztés alatt, 222 Kb, 2021-02-28 17:08:06)
3f25c0d2c05557066d563c994629d1f2edd7265575e52ec29033c15233207d8f
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)
52-alairasimintaevkft_1614503410.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2021-02-28 10:10:10)
c3caa6ea444df197e4c5455e9362d91ce3af6ef6bb04f1ff4e7ccf03c23548cd
De M inimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
evkft.2021-2022deminimisnyilatkozat_1614528479.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2021-02-28 17:07:59)
41eb0ffb7645b0ad56f9e53052c35117a3bfb7b0aa64d4bf45df88321fd8bfe3
Nyilatkozat egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás(ok)ról
Aláírandó nyilatkozat letöltése
evkft.2021-2022egyugyannyilatkozat_1614528494.pdf (Szerkesztés alatt, 413 Kb, 2021-02-28 17:08:14)
2ad19c272f8c2f8e3e13617be26a61b36d69cc410b161682fa249667d80e03aa
EM M I nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
evkft.2021-2022emminyilatkozat_1614528468.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-28 17:07:48)
62bde3926018b4f9bb4dd13acc05afa16d10bc6b698c9d15aef8c3545010b314
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
52-cegkivonatevkft_1614202459.pdf (Szerkesztés alatt, 363 Kb, 2021-02-24 22:34:19)
be937fc4b233ced8b4e5fb3212f811ecead8a9788c245da409281fa3314026e1
(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFM I rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
evkft.2021-2022sfpigdij25000_1614528676.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2021-02-28 17:11:16)
f3f78fd6307ca59ab480c7c7f49ef143eca11063fa01b1aabd5bcf03d7aafeb3
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_08029_20210224_1614202322.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2021-02-24 22:32:02)
c6d189a9697e77b4df3efe60f93966e529a7d26c7e1bde7a002e7f08659ba347
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
evkft.2021-20222sznyilatkozat_1614528474.pdf (Szerkesztés alatt, 851 Kb, 2021-02-28 17:07:54)
2c06aa8863d029be7bfc3094ff7a33cba9b654bd5e32b466ba60935cad49f71a
Bauer Ákos végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
bauerakos_1614252884.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2021-02-25 12:34:44) 8934ffe7f3adba7c4b98517cca23736a64cd4ff8fece775a6e3cb1c731109d9d
Batki Bence végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
batkibence_1614252898.pdf (Szerkesztés alatt, 825 Kb, 2021-02-25 12:34:58) f8fc1b666c769c4f4390812244477364ed6a7d89240bedd4163dfb99b1fed126
Biros Péter végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
birospeter_1614252915.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2021-02-25 12:35:15) f13ab3f0cdf35419225fd555c341e64be5a4f5d9ed3d0643aeb37136e1fb7ede
Petrovai M árton végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
petrovaimarton_1614252941.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2021-02-25 12:35:41) d48809301acbb8db26dcb0bf5499b052024834bbe2deea8686b1aedcfb87194f
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