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Ügyiratszám1:  

Érkezett1: 

 

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

A kérelmező szervezet teljes neve: BKV Előre SC 

 

A kérelmező szervezet rövidített neve: BKV Előre SC 

 

Gazdálkodási formakód2: 5 2 1  

     
A kérelmező jogállása: 
 

 Amatőr 
 

 Hivatásos 
 

Adószám: 1 9 8 0 4 3 0 7  2 - 4 4  

 

Bankszámlaszám: 1 1 7 0 7 0 2 4 - 2 2 1 1 4 7 2 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

A kérelmező szervezet székhelye: 1 0 8 7                     Budapest                     (irányítószám, helység) 

 

                   Sport                                             (út, utca)                                                2.                      (házszám) 

 

A kérelmező szervezet levelezési címe: 1 0 8 7                        Budapest             (irányítószám, helység) 

 

                   Sport                                             (út, utca)                                                2.                      (házszám) 

 

Telefon:   +36 (1) 313 2069 Fax:   +36 (1) 322 0058 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Hudák Gábor 

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető 

Mobiltelefonszám: +36 30 3383265 e-mail cím:   HudakG@bkv.hu 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: József Csaba 

Mobiltelefonszám: +36 30 515 8650 e-mail cím: bangel@t-online.hu 

  

                                                           
1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000 
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 

2.1. A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb adatai, (a táblázat statisztikai 
célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának): 

 

Megnevezés 2010. évi tényadatok (eft) 2011. évi tervadatok (eft) 

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 45 903  40 000 

Összbevétel 284 197 280 000 

Költségek, ráfordítások 293 677 280 000 

ebből: személyi jellegű ráfordítások 145.518 135 000 

Saját tőke 76 604 76 604 

Mérleg szerinti eredmény* -9 480 0 

Mérlegfőösszeg 96 849 91 000 

* Közhasznú tevékenység és vállalkozási tevékenység eredménye együtt 

2.2. A sportszervezet sportfejlesztési programja (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni!) (Maximum 
600 szó/sportfejlesztési program) 

A BKV Előre SC az egyik legrégebbi múlttal rendelkező vállalati/üzemi sportegyesület, 1912-ben jött 

létre, akkor még az alapító BKVT (Budapesti Közúti Vaspálya Társaság) nevét viselte. 1969-től működik a 

jelenlegi névvel. 

Az Egyesületnek jelenleg 13 szakosztálya (9 szabadidős, 4 versenysport), 1.452 tagja van. 

Utánpótlás nevelés 

Alapprobléma: Egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, elsősorban a sportoktól való 

általánosan jellemző elfordulás (inkább a TV és a számítógép jelentik a kikapcsolódást, nem az 

aktív időtöltések) miatt. Hiányoznak a grundok, iskolai pályák is, a mai gyerekeknek, 

fiataloknak lehetőségük sincs arra, hogy szabadidejükben focizzanak – így hiányzik az 

utánpótlás forrása is mind a profi, mind az amatőr, vagy szabadidős labdarúgásban.  

Az aktív sportolás visszaszorulása, az élsporttal kapcsolatos fenntartások miatt egyre kevesebb az 

aktívan sportoló gyermekek, fiatalok száma, így egyre rosszabb a gyerekek, fiatalok erőnléte, egészségi 

állapota is.  

Magyarországon nagyon kevés az igazolt labdarúgó, a gyermekek között kevés a regisztrált 

játékos, így kicsi az utánpótlás nevelés alapja, a tehetségek egy része be sem kerül a rendszerbe, 

vagy későbbi szakaszokban esik ki – az utánpótlás-nevelés több ponton jó szakmai színvonalon 

valósul meg, de a rendszer hiányosságai, következetlenségei miatt a játékosok gyakran nem 

jutnak el az élvonalba  

A még mindig a legnépszerűbb sportnak számító labdarúgásnak kiemelt szerepe kell, legyen abban, 

hogy ez a tendencia megváltozzon. 

Ennek tükrében a klub legfontosabb kitűzött feladatai: 

 Szakmailag megalapozott labdarúgóképzés  

 Versenyzési lehetőség biztosítása 
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            Utánpótlás - szakág vezető

 U-19 edző és csapata

 U-17 edző és csapata

 U-15 edző és csapata

 U-13 edző és csapata

 U-11

 U-  9 edző és csapata

 U-  7

 Nevelés 

 Egészséges sportolási körülmények biztosítása 

 Utánpótlás korosztályt követő kifutási lehetőség biztosítása: életpályamodell kialakítása 

 A tehetségek kiválasztása, élvonalbeli klubok felé játékosok „kitermelése 

 Aktív kapcsolat működtetése a tömegsport, iskolai sport irányába 

 Stabil, kiszámítható, átlátható gazdasági háttér biztosítása 

A BKV Előre Sc labdarúgó utánpótlási szakága az alábbiak szerint tagolódóik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utánpótlás csapataink létszáma és edzői végzettségek: 

 -U-19  21-22 játékos, edző: UEFA’A’ diploma 

 -U-17  22-24 játékos, edző: UEFA ’B’ diploma 

 -U-15  22-24 játékos, edző:UEFA ’B’ diploma 

 -U-13  18-20 játékos, edző:UEFA ’B’ diploma 

 -U11, U 9, U 7 30-32 játékos, edző: UEFA ’D’ diploma 

Szakág vezető: UEFA   ’A’ diploma. 

1.) Az egyesület fejlesztési programjának elsődleges céljai: 

 a, Utánpótlás játékosaink létszámának növelése, 10-15 %-kal. 

 b, Infrastrukturális lehetőségeinknek megóvása, javítása.  

 c, Új pályák, játékterek létesítése. 

 d, Tárgyi eszközeink bővítése, fejlesztése. 

1/a. Utánpótlás játékosaink létszámának növelése: 

 Kapcsolat rendszerünk javítása, növelése a kerületünk iskoláival, óvodáival 

 Az utánpótlás edzőknek, az utánpótlás vezetővel meg kell találnia a kapcsolatot az iskolákkal és 

óvodákkal és „be kell toborozni” a gyerekeket ahhoz, hogy létszámunk megfelelő ütemben 

emelkedjen. 

 Együttműködési megállapodás kötése a sportegyesület és az iskolák, óvodák között. 

1/b. Infrastrukturális lehetőségeink megóvása, javítása: 

 Öltözők, kiszolgáló helyiségek felújítása, megóvása 

 Szükség szerint új öltözök létrehozása. 

 TANULÓSZOBA létesítése! 
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1/c. Új pályák, játékterek létesítése: 

 Meglévő pályák megóvása, felújítása. 

 Új játékterek létesítése, pl.: palánkos kis műfüves pálya, homokos játék terület. 

 Jelenlegi 60x40 m-es műfüves pálya téliesítése, befedése. 

1/d. Tárgyi eszközeink bővítése, fejlesztése: 

 labdák 

 jelző trikók 

 bóják, kapuk, rudak 

 koordinációs „létrák” 

 alumínium kis és nagy kapuk beszerzése. 

Fejlesztési tervünk egyik legfontosabb feladata, hogy egyesületünk felnőtt labdarúgó csapatának 

játékos keretében legalább 8-10 saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget.  

A fenti feladatok teljesülését segíti elő a 2011/2012-es idényben a jelen pályázatban összeállított 

finanszírozási terv realizálása is.  

A finanszírozási tervben szerepel: 

 4 utánpótlás edző 10 havi bére (szeptembertől ekho-s), 1 kizárólag az utánpótlásban dolgozó 

szertáros „normál munkabére,  

 100 garnitúra sportfelszerelés költsége 

 Kondícionáló, alapozó erőnléti edzést segítő kondícionáló gépek beszerzése 

 Táplálék kiegészítők, vitaminok beszerzése 

 Szállítási költségek 

 Edzőtábor költsége 

 Játékengedélyek díjai 2011/2012 

 Játékvezetői díjak 2011/2012 

 Felkészítéshez kapcsolódó étkezés 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

A célok eléréshez a megfelelő infrastruktúra biztosítása és fenntartása alapvető. Megfelelő 

és biztonságos stadionok, sportpályák nélkül a magyar labdarúgás továbbra sem juthat Európa 

élvonalába.  

Ennek a célkitűzésnek megfelelően az Egyesületünk az új sportfinanszírozás nyújtotta lehetőség 

felhasználásával, ütemezve, fokozatosan hozzálát az általa használt infrastruktúra felújításához, 

fejlesztéséhez, a mindennapi sportoláshoz szükséges eszközpark kibővítéséhez.  

Így a 2011/2012-es idényben a társasági adó kedvezmény felhasználásával az alábbi 

eszközbeszerzést, felújítást kívánjuk megvalósítani: 

 1 db pálya henger beszerzés a pályák sportolásra alkalmas állapotban tartásához 

 Az öltözők felújítása, a sportolási körülmények elfogadhatóvá tételéhez 

 A lelátó részelemeinek felújítása, biztonságossá tétele: székcsere, korlát erősítés, csere, 

tartószerkezet megerősítése 
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Személyi jellegű költségek 

A hazai sportklubok gazdasági adottságait az elmúlt időszakokban jellemző problémák:  

 a klubok és a magyar futball egésze alulfinanszírozott, magát eltartani nem képes,  

 mindennapi finanszírozási problémák, a játékosok, edzők, nevelők anyagi (és egyéb) 

elismertsége nem elégséges,  

 átláthatatlan, nehezen ellenőrizhető, nem kellően szabályozott gazdálkodás, működés  

Ezen az állapoton jelentősen javíthat az adózási háttér módosítása: ekho kiterjesztése sport 

területén, illetve a társadalmi adó támogatási rendszer bevezetése. 

Egyesületünk 2011. szeptemberétől minden olyan státusz esetében, ahol a törvény lehetővé teszi 

áttér az ekho szerinti adózási módra. 

Jelen pályázatunkban a 2011/2012-es idényben az alábbi nem utánpótlásban működő státuszok 

bérköltségéhez kívánunk támogatást felhasználni: 

 Edző 2 fő 

 Technikai vezető 2 fő 

 Szertáros 1 fő 

 Gondnok 1 fő 

 Pályamunkás  2 fő 

 Adminisztratív ügyintéző 1 fő 

 Ügyvezető 1 fő 
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2.3. A sportfejlesztési programra igényelt támogatások jogcímenkénti összesítése3 (több éves program esetén 

évadonként külön táblában kell bemutatni) 
 

Jogcímek 
Támogatás 
összesen  

Önrész 

összesen  
Összes költség 

Személyi jellegű 
ráfordítások: 

10 465 700 10 465 700 20 931 400 

Tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás 

17 500 000 7 500 000 25 000 000 

Utánpótlás-nevelési 
feladatok ellátásának 

támogatása 
24 476 400 2 719 600 27 196 000 

Képzéssel összefüggő 
feladatok támogatása 

0 0 0 

Közreműködői költségek 1 500 000  1 500 000 

Összesen: 53 942 100 20 685 300 74 627 400 

 

                                                           
3
 A részlezető adatlapokon található adatok jogcímeinek összesítője. 
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RÉSZLETEZŐ ADATLAP 

 

3. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE, KÖLTSÉGVETÉSE 

3.1. Személyi jellegű ráfordítások4 (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő)  

 

Évad 

Támogatott 

pozíció(k) 

megnevezése5 

Újonnan 

létrehozott-e 

a pozíció? 

(I / N) 

Hány fő lesz 

ilyen 

pozícióban? 

Havi bruttó 

bér és egyéb 

juttatások 

(Ft/hó) 

Munkáltatói 

járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 

ráfordítás 

összesen 

(Ft)6 

2011/2012 Edző* N 1 200 000 240 000 2 400 000 

2011/2012 technikai vezető* N 1 175 000 210 000 2 100 000 

2011/2012 kapus edző* N 1 80 000 96 000 960 000 

2011/2012 szertáros N 1 138 000 177 330 1 773 300 

2011/2012 pálya munkás N 2 271 000 349 520 3 495 200 

2011/2012 gondnok N 1 217 000 278 845 2 788 450 

2011/2012 adminisztratív 

ügyintéző 
N 1 220 000 282 700 2 827 000 

2011/2012 ügyvezető N 1 357 000 458 745 4 587 450 
    

Összesen:  9 1 659 000 Ft 434 140 Ft 20 931 400 Ft 

*EKHO-s 

 

Kérjük, indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett 

változás esetén annak okát. 

 

Pozíció megnevezése Indoklás 

- - 

  

  

  

  

 

                                                           
4 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3), illetve 
a képzésnél (3.4) kell feltűntetnifigyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) 
alpontjára. 
5 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 
6 A 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra számítva. 
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Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 

 Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) 

Összesen (Ft) 
Önrész (Ft) 

Igényelt támogatás 
(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad 10 465 700 10 465 700 20 931 400 

2012/13-as bajnoki évad - - - 

2013/14-es bajnoki évad - - - 

2014/15-ös bajnoki évad - - - 

Összesen: 10 465 700 10 465 700 20 931 400 
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3.2. Tárgyi eszköz beruházások beleértve a biztonságtechnikai beruházásokat7. (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő).  

 

Évad 
Beruházás 

megnevezése 
Indoka, célja 

Tervezett 

beruházási érték 

(Ft) 

Üzembe helyezés 

tervezett időpontja  

2011/2012 Pálya henger A labdarúgó pálya karbantartásához nélkülözhetetlen eszköz. A gyep minőségének 

javítása, a sportolók egészségének védelme az eszköz használatának célja. 

5 000 000 2012 

2011/2012 Öltöző felújítás A sportolók rendelkezésre álló öltözők jelenlegi állapota az évről évre rendelkezésre 

álló források korlátozottsága miatt javításra szorul. A lehetőségek figyelembe 

vételével most egy kisebb felújítás valósulna meg. Ami javítja a sportolók közérzetét. 

2 000 000 2012 

2011/2012 Lelátó felújítás A lelátó nagy igénybevételnek kitett részei folyamatos megújításra szorulnak, 

székcsere, részelemek cseréje, festés. A biztonságos és kultúrált nézőtéri állapotok 

elérése érdekében ez lenne az első apró lépés 

18 000 000 2012 

Összesen:   25 000 000  

 

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

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

A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?    igen:   nem:  

Amennyiben, igen, kérjük, ismertesse a beruházást (szakmai indokok, kapcsolódó feladatok) és csatolja az alábbiakat (csatolandó dokumentumok 
listáját lásd 7. pontban): 

 a beruházás finanszírozási terve és forrása; 

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

 az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

 az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 

 

                                                           
7 Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltűntetni. 
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Tervezett összes tárgy eszköz beruházás költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 

 Összes tárgyi eszköz (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad 7 500 000 17 500 000 25 000 000 

2012/13-as bajnoki évad - - - 

2013/14-es bajnoki évad - - - 

2014/15-ös bajnoki évad - - - 

Összesen: 7 500 000 17 500 000 25 000 000 
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3.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendő) 

Felkészülés, versenyeztetés, foglalkoztatás 

 

 
Regisztrált játékosok száma 

(Fő) 

Versenyengedéllyel 
rendelkezők száma 

(Fő) 

Bajnokságban 
(MLSZ által kiírt) 

szereplő csapatok 
száma (Db) 

U13 és alatta 58 58 2 

U14-15  26 26 1 

U16-17 26 26 1 

U18-19 24 24 1 

Összesen: 134 134 5 
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Egyes korosztályok 2011/12-es évadra8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 7 276 000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 000 000 

Személyszállítási költségek 500 000 

Nevezési költségek9 0 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek10 808 000 

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei11 210 000 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel 

közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 
5 352 000 

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű 

ráfordításai 
12 050 000 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 

motorkerékpár 
0 

Összesen: 27 196 000Ft 

 

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 

 Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad 2 719 600 24 476 400 27 196 000 

2012/13-as bajnoki évad - - - 

2013/14-es bajnoki évad - - - 

2014/15-ös bajnoki évad - - - 

Összesen:    

 

                                                           
8 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
9 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
10

 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
11 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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3.4. Képzés  

A kérelmező által szervezett képzések költségei 

Évad Képzés címe 

Általános vagy 

szakképzés 

(Á/SZ) 

Oktatás várható 

költségei 12 

- - - - 

    

    

    

    

  

Összesen: - - 

 

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 

 Összes képzés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es évad Általános képzés - - - 

2011/12-es évad Szakképzés - - - 

2012/13-as évad Általános képzés - - - 

2012/13-as évad Szakképzés - - - 

2013/14-es évad Általános képzés - - - 

2013/14-es évad Szakképzés - - - 

2014/15-ös évad Általános képzés - - - 

2014/15-ös évad Szakképzés - - - 

Összesen:    

 

                                                           
12

 a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek 
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3.5. Közreműködői díjak 

Mutassa be a tervezett felhasználást. Kérjük a felhasználni kívánt összeget feltűntetni. 

Évad 
Közreműködő által végzett 

feladat leírása 
Kapcsolódó jogcím 

Közreműködő díjazása 

(Ft) 

2011/2012 Negyedéves és záró pénzügyi 

elszámolások elkészítése 

Személyi jellegű kifizetések 

Tárgyi eszköz beruházás 

Utánpótlás nevelés költségei 

850 000 

2011/2012 Elszámolások könyvvizsgálati 

ellenőrzése 

Személyi jellegű kifizetések 

Tárgyi eszköz beruházás 

Utánpótlás nevelés költségei 

750 000 
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4. JAVASOLT INDIKÁTOROK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM TELJES IDŐTARTAMÁRA VONATKOZTATVA  

(az indikátortábla statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának) 

Indikátor megnevezése Mérték-egység Megjegyzés Kiindulási érték Célérték 
Változás a bázisév %-

ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány  fő - 7 7 0 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma 

fő - 1 1 0 

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők 
száma 

fő - 0 0 0 

Licence-szel rendelkező edzők száma fő - 5 5 0 

Edzőtáborok száma db - 0 1 100 

Szakemberek átlagfizetése Ft - 172 000 200 000  

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma 

db - 0 0 0 

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 - 0 0 0 

Más, ….  - - - - 

EREDMÉNY indikátorok 

Korosztályos 
sportolók száma: 

U13 és alatta fő - 58 65 12 

U14-15  fő - 26 30 15 

U16-17 fő - 26 30 15 

U18-19 fő - 24 27 12 

Felnőtt fő - 25 25 0 

Kiemelt biztonsági kockázatú 
sportrendezvények száma 

db - 0 0 0 

Más, …. - - - - - 
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Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását 

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, 

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

bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

 

 

 

Kelt: Budapest  (helység), 2011. (év) augusztus (hó)  29. (nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
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5. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: 

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

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

 Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

 Nyilatkozatok (következő oldal). 

 Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerződés (ha szükséges). 

 Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges). 

 A beruházás összefoglaló költségvetését. 

  10 millió Ft feletti beruházás esetén:  

 a beruházás finanszírozási terve és forrása; 

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

 az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

 az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források; 

 a tervezett pályázati dokumentációt, a kiírás tervezetét.13 

  Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi 
építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési 
engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben 
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

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

 A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon kérjük csatolni. 

Kelt: Budapest (helység), 2011. (év) augusztus (hó)  29. (nap) 

 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
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 ld.: 1996. évi LXXXI tv 22/C § (6), 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet 4 § (8) 
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Alulírott Hudák Gábor ügyvezető (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, 

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

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

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

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

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

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

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

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

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint 
a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján 
közzétételre kerül); 

10. 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; 

11. 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; 

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

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

adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci 

alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a 

sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar 

Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül 

bejegyzésre, 

b) 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 

 ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és 

 bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom, 
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c) 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, 

d) 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, 

e) a 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.  

13. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első 
támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem a 
támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam részére történő megfizetése 
terhével; 

14. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, amely 
biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának 
jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 

15. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások 
számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) Korm. 
rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig. 

Kelt: Budapest (helység), 2011. .augusztus (hó) 29. (nap). 

  
  
  

P.H. 
Kérelmező cégszerű aláírása  
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