
A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFPHP02-04206/2022/MRSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  UJPESTI TORNA EGYLET

A kérelmező szervezet rövidített neve  UTE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  Nincs

Utánpótlás csapat:  Van

Új sportszervezetnek minősül?  nem

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

Adószám  19803124-2-41

Bankszámlaszám  10918001-00000032-41400152

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás tagdíj

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  1044  Város  Budapest

Közterület neve  Megyeri  Közterület jellege  út

Házszám  13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1137  Város  Budapest

Közterület neve  postafiók  Közterület jellege  postafiók

Házszám  98  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 943 36 24  Fax  +36 1 272 12 72

Honlap  https://www.ute.hu/sporttamogatasok E-mail cím  balukae@ute.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Őze istván

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  klubigazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 982 80 96  E-mail cím  titkarsag@ute.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFPHP02-04206/2022/MRSZ

2022-04-27 12:32 1 / 31



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Ancsin Ildikó +36 30 974 81 97 roplabda@ute.hu

Baluka Csabáné dr +36 20 943 36 24 balukae@ute.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat
célja

Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános
Iskola és Gimnázium

Budapest Főváros IV.kerület
Újpest Önkormányzata

Észak-Budapest Tankerületi Központ 30 Felk. és
versenyeztetés

Újpesti Bajza József Általános Iskola Budapest Főváros IV.kerület
Újpest Önkormányzata

Észak-Budapesti Tankerületi Központ 6 Felkészülés

Göllner Mária Regionális Waldorf
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Waldorf Ingatlan Fejlesztő Zrt Waldorf Ingatlan Fejlesztő Zrt 15 Felkészülés

Szent János Apostol Katolikus Általános
Iskola és Óvoda

Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye
Katolikus Iskolai Főhatósága, Újpest

5 Felkészülés

Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

Göd település Önkormányzata Dunakeszi Tankerületi Központ 3 Felkészülés

Szilágyi utcai UTE Röplabda Csarnok Budapest Főváros IV.kerület
Újpest Önkormányzata

Újpesti Torna Egylet 30 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1989-09-18

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2008-07-15

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 36 MFt 39 MFt 50 MFt

Állami támogatás 5 209 MFt 222 MFt 1 448 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 355 MFt 280 MFt 300 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 786 MFt 932 MFt 800 MFt

Egyéb támogatás 69 MFt 233 MFt 200 MFt

Összesen 6 455 MFt 1 706 MFt 2 798 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 371 MFt 1 274 MFt 1 350 MFt

Működési költségek (rezsi) 204 MFt 191 MFt 250 MFt

Anyagköltség 182 MFt 174 MFt 200 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 542 MFt 640 MFt 650 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 80 MFt 34 MFt 40 MFt

Összesen 2 379 MFt 2 313 MFt 2 490 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 2020 2021 2022

Működési költségek 1 630 MFt 1 580 MFt 1 650 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím Beadás Teljes
támogatás

Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

412 371 Ft 8 247 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 119 586 915 Ft 2 391 738 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés 0 Ft 0 Ft Válasszon

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költések

0 Ft 0 Ft Válasszon

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Válasszon

Közreműködői díj  Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Az UTE röplabdaszakosztálya 2022/23 versenyszezonra hasonló koncepcióban gondolkodik mint az előző években, melynek legfőbb alapelve a röplabdázás
megszerettetése és ezáltal egészséges gyermekeket nevelni a verseny vagy a tömegsportra. Az új szezonra való felkészüléseket valamint a bajnoki mérkőzésekre,
tornákra való felkészüléseket továbbra is UTE által üzemeltetett UTE röplabdacsarnokban valamint a tavalyi évben átadásra került szintén 3 edző pályával rendelkező
UTE edzőcsarnokban valamint az előző szezonokhoz hasonlóan a szakosztályunkkal szerződött iskolák tornatermében tervezzük. UTE röplabdacsarnokban az első
osztályú mini-gyermek -serdülő és ifi -junior korosztály számára itt tervezzük az edzéseket valamint a csapataink mérkőzésének ad otthont. UTE edzőcsarnok
elsősorban az edzések helyszíne de több esetben a mérkőzések tornák rendezésére is remek lehetőséget ad. BAJZA utca általános iskolában a kezdő és szupermini
csapatok Szent János APOSTOL Általános Iskolában kezdő és szupermini csapatok CSOKONAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS 12 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMBAN a
kezdő, szupermini, gyermek és idősebb korosztályú II.osztályú csapatok Göllner Mária Waldorf Iskolában az idősebb II és III. osztályú gyermek és ifi csapatok GÖDI
HUZELLA ÁLT ISKOLA tornatermében kezdő és haladó mini és szupermini csapataink számára tervezett edzéshelyszín Ezek a helyszínek korosztályoknak megfelelő
edzésszámú lehetőséget biztosítanak valamint igény szerinti sporteszközökkel felszereltek. A kiírt hivatalos mérkőzésekre az UTE által bérel buszokkal utaznak
egységes felszerelésben csapataink. Edzőink munkájának és a megfelelő edzéskörülményeknek is köszönhetően tovább nőtt szakosztályunk létszáma 2022. tavaszán
becsatlakoztunk MRSZ által ismét elindított Volley Röpsuli programjába, és ezáltal még többet tudjuk versenyeztetni a legkisebbeket is és ezáltal tovább erősíthetjük az
újpesti iskolákkal a kapcsolatot. A nyári időszakban a táboroztatás valamint a Szilágyi úti UTE sportközpont területén újonnan megépült 4 pályás strandröplabdapályánk
szintén remek lehetőséget nyújt, hogy a teremröplabdázás mellett a másik szakág a strandröplabdázás felé is nyithassanak a gyerekek. . 

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

Jelen pályázatban nem tervezünk ingatlanberuházást. 

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

A 2021-22-es szezonban a pozitív visszajelzések alapján a napi edzésszámok mellett továbbra is igyekszünk a tehetségeknek egyéni edzést is biztosítani ami az UTE
csarnokban valósul meg. Néhányan közülük korosztályos válogatottba is bekerülhetnek és ezzel az UTE röplabdaszakosztály munkájának jó hírét öregbíthetik.
Szakosztályunk edzői ezen kívül három iskolában tartanak testnevelés óra keretein belül, külön előkészítő, leginkább a röplabdázás alapjaira irányuló edzésmunkát mely
nagyban segíti a toborzást valamint a sportágunk megismerését, megszerettetését. Előző évekhez hasonlóan a versenykiírás alapján tervezzük a nevezni kívánt
csapataink létszámát de igyekszünk az idősebb korosztályoknál a haladó és kezdőbb sportolóink tudása alapján a versenysportra és a hobbi sportra való felkészülés
között különbséget tenni. A röplabdasportra való kiválasztást már alsó tagozat elején el kell kezdeni mivel a röplabdázás magasabb testalkatot, labdás ügyességet és
egyéb speciális képességeket is kíván, azonban a gyermekekről a különböző biológiai fejlődéséből adódóan U13-as korosztály befejezéséig még nem tudjuk teljességgel
megmondani, hogy kiből lehet élsportoló vagy inkább a ’’sportot kedvelő’’. Szakosztályunk éppen ezért minden korosztályban több csapatot indít, ami lehetőséget ad
arra, hogy a későbben érők is feljebb tudnak lépni egy magasabb osztályba és ezáltal egy kisebb versenyhelyzet is segítheti az eredményesebb munkát az első osztályú
csapatainknak. Remélhetőleg ezzel a filozófiával vagyis az élsportra vagy a tömegsportra való törekvéssel hamar kialakul a klubhoz és sportágunkhoz való kötődés
valamint a korai kiválasztással szélesebb körhöz sikerül eljutnunk, melynek következményeként sikeres sportolókat, klubunkhoz kötődő szurkolókat és befektetőket
tudunk az UTE vagy nemzetközi válogatott események során csapataink mögé állítani. 

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

Újpesten a röplabda továbbra is meghatározó sportág és minden nehézségeink( TAO feltöltésének nehézsége, COVID-19 vírus jelenléte) ellenére folyamatosan arra
törekszünk, hogy minden csapatunknak a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk a fejlődésükhöz. Jelenleg saját vagy bérelt létesítményeinkben dolgozunk és mindig nagy
energiákat mozgósít szakosztályunk, hogy tartani tudjuk elképzeléseinket. 2020-21 év értékelése alapján az MRSZ rangsorában az UTE röplabda szakosztályunk
összesítésben a 3. helyen végzett. Az U21 és U19-es csapataink a 2. és az U13-as csapatunk az első osztályban elért harmadik helyezése mindenképpen arra mutat,
hogy jó munka folyik Újpesten, és az idei szezon jelen állása szerint több korosztállyal is ott lehetünk az országos döntőkben és ismét érmes helyezéseket érhetnek el
csapataink. Szakosztályunk alap tézise továbbra is , ami egy csapatsportra különösen jellemző kell, hogy legyen ’’együtt egymásért kell dolgozni’’ hiszen a jó alapok
határozzák meg a későbbi eredményességet, mivel a korosztályok egymásra épülnek. Továbbra is tisztában vagyunk azzal is, hogy nem mindenki tud válogatottá vagy
élsportolóvá válni, de szeretnénk minden versenyzőnknek különböző alternatívákat kínálni, amit a fentiekben is kiemeltünk: tudás szerinti csapatok indítása a
bajnokságokban és ezáltal megtalálhatja minden sportolónk a csapatba tartozás és a játék örömét. Utánpótlás korosztályból kiöregedő játékosainknak, akik nem akarják
komolyabb szinten folytatni az élsportot megpróbáljuk segíteni a továbbtanulásukat, javasoljuk a speciális képzéseket (fizioterapeuta, masszőr, játékvezető,
jegyzőkönyvvezető)majd lehetőség szerint visszaintegráljuk őket a klubba vagy az MRSZ által rendezett versenyek, események során szükséges kisegítő személyekként
is megtalálhatjuk sportolóinkat vagy edzőinket. Az is érzékelhető, hogy nem minden szülő hozza azzal a céllal gyermekét a klubba, hogy élsportoló legyen, hanem csak
azt az élményt szeretné gyermekének megadni, amit a röplabdázás nyújt: koncentráció, egészség, csapatmunka, kudarctűrő képesség, tisztelet... Ezen dolgozunk
közösen tovább a 2022-23-as évben is!!
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Személyi jellegű ráfordítások

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Végzettség Indoklás Melléklet

2022/23 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Informatikai eszköz Laptop db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

Informatikai eszköz Tábla gép db 1 100 000 Ft 100 000 Ft

400 000 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Laptop Mérkőzések elemzéséhez szükséges

Tábla gép Mérkőzések elemzéséhez szükséges

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

400 000 Ft 4 124 Ft 8 247 Ft 412 371 Ft 0 Ft 408 247 Ft 412 371 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcím Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-25 08:58:52

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 21/22 indított
cs.

Férfi Férfi 21/22 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 25 2 2 2

U11 - szupermini 13 1 2 2

U12 19 1 0 0 1

U13 - mini 24 3 0 0 3

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 67 3 0 0 3

U16 - serdülő (csak strand) 1 - 0 - 0

U17 - serdülő 35 2 0 0 2

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

U19 - ifjúsági 17 3 0 0 3

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

U21 - junior 6 1 0 0 1

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

Egyetemi/főiskolai 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN 207 13 3 4 17

Személyi, nem ingatlan, utánpótlás, versenyeztetés, képzés és COVID jogcímre igényelhető maximum támogatás összege: 120 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Sportfelszerelés csomag csom 1 14 425 000 Ft 14 425 000 Ft

Sporteszköz Sporteszköz csomag csom 1 2 048 000 Ft 2 048 000 Ft

Egyéb Bosu labda db 4 45 000 Ft 180 000 Ft

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszercsomag U17, U18, U19, U20,
U21

db 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Orvosi táska
felszerelve

U17, U18, U19, U20,
U21

db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Diagnosztikai eszköz Vérnyomásmérő U10, U11, U12, U13,
U14, U15, U16, U17,
U18, U19, U20, U21

db 1 12 000 Ft 12 000 Ft

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan
típusa

Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Terem U15 Budapest/megyei
jogú város

7 000 Ft 30 9 270 1 890 000 Ft

Terem U11 Budapest/megyei
jogú város

5 900 Ft 6 9 54 318 600 Ft

Terem U13 Budapest/megyei
jogú város

11 000 Ft 15 9 135 1 485 000 Ft

Terem U10 Budapest/megyei
jogú város

3 000 Ft 5 9 45 135 000 Ft

Terem U13 Egyéb telepules 3 500 Ft 3 9 27 94 500 Ft
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2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

Edző 42235
1992-07-07

CZÍMER ATTILA Egyéb 160 12 396 500 Ft 51 545 Ft 5 376 540 Ft

Edző 29425
1969-10-17

KOVÁCS ATTILA DR. EKHO 120 12 220 000 Ft 28 600 Ft 2 983 200 Ft

Sportmunkatárs Nem releváns
1968-09-04

Erkan Sporeli Egyéb 160 12 278 900 Ft 36 257 Ft 3 781 884 Ft

Technikai vezető Nem releváns
1966-07-14

Fekete Krisztina Egyéb 160 12 300 000 Ft 39 000 Ft 4 068 000 Ft

Statisztikus 42813
1979-07-20

GARAS ATTILA Egyéb 160 12 220 100 Ft 28 613 Ft 2 984 556 Ft

Edző 21138
1969-06-04

GRÓZER ANNA Egyéb 160 12 278 900 Ft 36 257 Ft 3 781 884 Ft

Masszőr Nem releváns
1998-01-27

Hercsik Ádám Egyéb 160 12 300 000 Ft 39 000 Ft 4 068 000 Ft

Edző 27000
1966-01-03

HERR ZSUZSANNA Egyéb 160 12 263 500 Ft 34 255 Ft 3 573 060 Ft

Edző 54980
1998-07-23

HETEY TAMÁS Egyéb 120 12 243 600 Ft 31 668 Ft 3 303 216 Ft

Vezetőedző 42295
1986-09-01

HORVÁTH ANDRÁS EKHO 160 12 500 000 Ft 65 000 Ft 6 780 000 Ft

Edző 25254
1998-06-08

JENEY BARBARA KATA Egyéb 160 12 220 100 Ft 28 613 Ft 2 984 556 Ft

Erőnléti edző 42836
1987-01-29

KAFER LEVENTE Egyéb 160 12 300 000 Ft 53 209 Ft 4 238 508 Ft

Edző 23560
1967-03-27

KIRÁLY ZSOLT Egyéb 120 12 243 600 Ft 31 668 Ft 3 303 216 Ft

Edző 42369
1965-01-14

NAGY JULIANNA Egyéb 160 12 396 500 Ft 51 545 Ft 5 376 540 Ft

Edző 58769
1982-08-07

PUENTES RIVERY YULIEL Egyéb 160 12 337 700 Ft 43 901 Ft 4 579 212 Ft

Technikai vezető Nem releváns
1982-02-04

Ráczkevi Katalin Normál 160 12 300 000 Ft 39 000 Ft 4 068 000 Ft

Edző 21652
1970-10-15

SELMECZI ZSUZSANNA Egyéb 160 12 396 500 Ft 51 545 Ft 5 376 540 Ft

Gyógytornász Nem releváns
1986-01-23

Újvári-Rajnay Katalin Egyéb 160 12 220 100 Ft 28 613 Ft 2 984 556 Ft

Edző 42438
1967-05-31

VALICS GYÖRGY Egyéb 160 12 396 500 Ft 51 545 Ft 5 376 540 Ft

Edző 42397
1971-08-05

REGŐSNÉ FEKETE
MAGDOLNA

EKHO 120 12 120 000 Ft 15 600 Ft 1 627 200 Ft
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2022/23 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Végzettség Foglalkoztatott korosztály Melléklet

CZÍMER ATTILA 8458430878 Szakedző U15, U17

KOVÁCS ATTILA DR. 8375442852 Sportoktató U15

Erkan Sporeli 8371365519 Nem releváns U19, U21 Nincs feltöltési kötelezettség

Fekete Krisztina 8363534196 Nem releváns U10, U13 Nincs feltöltési kötelezettség

GARAS ATTILA 8411071103 Nem releváns U19, U21

GRÓZER ANNA 8374090170 Sportedző U15

Hercsik Ádám 8478732004 Nem releváns U17, U19

HERR ZSUZSANNA 8361613099 Sportedző U13, U19

HETEY TAMÁS 8480501928 Sportedző U19

HORVÁTH ANDRÁS 8437071100 Sportedző U10, U21

JENEY BARBARA KATA 8480053089 Sportedző U10, U11

KAFER LEVENTE 8438570925 Sportedző U19, U21

KIRÁLY ZSOLT 8366090108 Sportedző U13

NAGY JULIANNA 8358071175 Sportedző U13, U17

PUENTES RIVERY YULIEL 8422214512 Testnevelő tanár U17

Ráczkevi Katalin 8420371289 Nem releváns U15, U21 Nincs feltöltési kötelezettség

SELMECZI ZSUZSANNA 8379072766 Sportedző U12, U21

Újvári-Rajnay Katalin 8434860864 Nem releváns U19, U21

VALICS GYÖRGY 8366740501 Sportedző U21

REGŐSNÉ FEKETE MAGDOLNA 8382013449 Sportedző U15

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 16 653 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 572 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 405 000 Ft

Nevezési költségek 600 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 1 500 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 923 100 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 6 531 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 80 615 208 Ft

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

Összesen 115 999 308 Ft

2022/23 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

115 999 308 Ft 1 195 869 Ft 2 391 738 Ft 119 586 915 Ft 0 Ft 118 391 046 Ft 119 586 915 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

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

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

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

2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei

(Ft)

Oktatók és a
képzésben

résztvevők várható
utazási költségei

(Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Megváltozott
munkaképességű

munkavállalók képzés
idejére szükséges

szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

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

2022/23 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás     Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Képzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése  Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

8 247 Ft 8 247 Ft 4 124 Ft 12 371 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 391 738 Ft 2 391 738 Ft 1 195 869 Ft 3 587 607 Ft

Összesen 2 399 985 Ft  3 599 978 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat előkészítésével és elszámolásával végzett feladatok ellátása

Utánpótlás-nevelés A pályázat előkészítésével és elszámolásával végzett feladatok ellátása
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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: Budapest, 2022. 04. 27.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Őze istván (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.

rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő
60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó
lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által
meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;

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

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

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

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a
jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik
kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról
haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén

üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint - a
jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra
a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés
költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az
időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2022. 04. 27.
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Nyilatkozat 3

NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Őze istván, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó UJPESTI TORNA EGYLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a UJPESTI TORNA EGYLET

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.] 

☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet,
vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☑ nincs3

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☑ nincs4

☐ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti

mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére

megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő

sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
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☐ 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 Őze istván, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó UJPESTI TORNA EGYLET (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 10 kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel
rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló
beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.11]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.

30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

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

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti

nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2022. 04. 27.

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

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

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének

legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény

és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi

hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi

hatásúnak tekinthető.

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

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

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

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR 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.

Budapest, 2022. 04. 27.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.

évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/2023-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában,

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés támogatása

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röplabda

Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a

Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az általános

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: , 2022. 04. 27. Őze istván 
klubigazgató 

UJPESTI TORNA EGYLET
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2020 4 804 380 Ft HUF Emberi Erőforrások Minisztériuma 0 Ft

2021 0 Ft HUF 0 0 Ft

2022 29 530 200 Ft HUF Emberi erőforrások Minisztériuma 36 935 420 Ft

34 334 580 Ft 36 935 420 Ft

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

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

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

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

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

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2022. július 1. - 2023. 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 2022. július 1. és 2023. június 30. közötti támogatási

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

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

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

bemutatásukra. 

Kelt: Budapest, 2022. 04. 27.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-26 14:32:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-21 09:15:32

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-26 14:30:54

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 13:01:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 13:01:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 13:01:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 13:02:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-03-11 13:48:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 13:02:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 12:13:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 12:15:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 12:17:11

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

CZÍMER ATTILA (Edző) melléklete

KOVÁCS ATTILA DR. (Edző) melléklete

GARAS ATTILA (Statisztikus) melléklete

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:05:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:08:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:13:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:14:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:16:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:19:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:24:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:26:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:31:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 15:13:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:38:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-03-10 15:25:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-02-24 13:50:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-04-27 10:52:40

GRÓZER ANNA (Edző) melléklete

Hercsik Ádám (Masszőr) melléklete

HERR ZSUZSANNA (Edző) melléklete

HETEY TAMÁS (Edző) melléklete

HORVÁTH ANDRÁS (Vezetőedző) melléklete

JENEY BARBARA KATA (Edző) melléklete

KAFER LEVENTE (Erőnléti edző) melléklete

KIRÁLY ZSOLT (Edző) melléklete

NAGY JULIANNA (Edző) melléklete

PUENTES RIVERY YULIEL (Edző) melléklete

SELMECZI ZSUZSANNA (Edző) melléklete

Újvári-Rajnay Katalin (Gyógytornász) melléklete

VALICS GYÖRGY (Edző) melléklete

REGŐSNÉ FEKETE MAGDOLNA (Edző) melléklete

Kelt: Budapest, 2022. 04. 27.
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFPHP02-04206/2022/MRSZ

2022-04-27 12:32 27 / 31



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 400 000 Ft 4 124 Ft 8 247 Ft 412 371 Ft 0 Ft 408 247 Ft 412 371 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

400 000 Ft 4 124 Ft 8 247 Ft 412 371 Ft 0 Ft 408 247 Ft 412 371 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

115 999 308 Ft 1 195 869 Ft 2 391 738 Ft 119 586 915 Ft 0 Ft 118 391 046 Ft 119 586 915 Ft

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

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

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések

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

Összesen 116 399 308 Ft 1 199 993 Ft 2 399 985 Ft 119 999 286 Ft 0 Ft 118 799 293 Ft 119 999 286 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (56 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1645617698.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2022-02-23 13:01:38) 96b8122951e1cf2f37232062cbed7e6373a0df3b4de99d10100b1f080493ed60

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)

alairasicimpeldanyoze_1645431332.pdf (Szerkesztés alatt, 347 Kb, 2022-02-21 09:15:32)
fb6ab83c213f42ef9784b594a86086c675b5f78c668123d54aa3b7353777efce

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_1645617757.pdf (Szerkesztés alatt, 279 Kb, 2022-02-23 13:02:37) 4f37c346d57fd91d9e90cf10a92d13c69b566be07ad7bc21af181ad2a54970cf

Egyéb dokumentumok

koztart_opten_kerelem_001_04206_20220211_16445654991_1647002923.pdf (Hiánypótlás, 40 Kb, 2022-03-11 13:48:43)
e727246cb2c581bef67431db0e1f0a4e5b9009c4079220b5e6c876091d6597f9

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1645617712.pdf (Szerkesztés alatt, 970 Kb, 2022-02-23 13:01:52) 9f026d6b662df8aa056a01096b042e80f48cb445ffec8b1549a54fcc303fdfd9

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

cegkivonat_ute_1647438355.pdf (Hiánypótlás, 571 Kb, 2022-03-16 14:45:55) eac04210596a206817d88d0750552b3edf0ab97922bbd243fe5f87c6b2849988

birosagikivonatute2022.04.08_1650976363.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2022-04-26 14:32:43)
e57513304d5a648f39bbe147ef6b1d77275ee87b22c38cfde147bb7deddc2ef4

birosagikivonatute2022.01.28_1644565603.pdf (Szerkesztés alatt, 599 Kb, 2022-02-11 08:46:43)
89562d71f54ed6dbb496df640f1555901ca78f33b1a1ca5ff324633eae4d9d19

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

igazgatasiszolgaltatasidij_1645617685.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2022-02-23 13:01:25)
0c8725f5f3734ed1ae0a1615e819c662b2e11f4513cab32abacc2b6c2ac1ecde

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

koztart_opten_kerelem_001_04206_20220211_1644565499.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2022-02-11 08:44:59)
e727246cb2c581bef67431db0e1f0a4e5b9009c4079220b5e6c876091d6597f9

koztartozasmentes_ute_1647438018.pdf (Hiánypótlás, 451 Kb, 2022-03-16 14:40:18) 09758fe57d5424ede8cb2f794dd926acb2e89a145e18e85ba67ce677c55ef39e

koztartozasmentessegute2022.04_1650976254.pdf (Hiánypótlás, 67 Kb, 2022-04-26 14:30:54)
7b32fb3e098b44d02a218d37de1622eb020ed1dccb706ca701de7c7aeb911593

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.sz.nyilatkozat_1645617747.pdf (Szerkesztés alatt, 593 Kb, 2022-02-23 13:02:27) 97bec90125626e31cc1de3aee28acc86cb38cdbbeb11dc3764bd52418ff3ee93

Újvári-Rajnay Katalin (Gyógytornász) melléklete

ujvari-rajnaykatalingyogytornasz_1646922325.pdf (Hiánypótlás, 307 Kb, 2022-03-10 15:25:25)
759b93376591b2484d15c4866bab1d829fd24797b745a19bd02ffc4184dd6a46

ujvari-rajnaykatalin_szerzodes_munkakori_1645706748.pdf (Szerkesztés alatt, 918 Kb, 2022-02-24 13:45:48)
457248618596534b9e30b1166ef7b80af3651ca2a9b4c5a84ff94d9da36f71d9

CZÍMER ATTILA (Edző) melléklete

czimerattilaszerzodesmunkakoriekho_1645701227.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 12:13:47)
4e43975c7a744dbce877dd627ba098ae87c7fa71175d2359c66866144c1335bb

czimerattilaedzoi_1645519733.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-22 09:48:53) 23089df485597543ebb9931a912e979471c9cf7f3bbeaf343e1df914b2547492

KOVÁCS ATTILA DR. (Edző) melléklete

dr.kovacsattilazsoltszerzodesmunkakoriekho_1645701351.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-24 12:15:51)
08013d1250ce7258ed2c74c38e4b880a408a94fabfb8b6e6f6a23db206d9daaf

kovacsattiladrsportoktatoi_1645519819.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-22 09:50:19)
1b9a833d7dc289dddb05d94c440e2fbdfe24092a6ba9b7919aea03d40d871afc

GARAS ATTILA (Statisztikus) melléklete

garasattila_szerzodes_munkakori_ekho_1645701431.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 12:17:11)
081579c85e14bf4c90d2a41be74db8e0a654b464f4918ef07e7772f448213190

garasattilastatisztikusiengedely_1645519918.pdf (Szerkesztés alatt, 148 Kb, 2022-02-22 09:51:58)
e80454cffb10541b8231a5b28de5f261a0af7b2a457c7c51dce5bee0468ec215

GRÓZER ANNA (Edző) melléklete

grozerannaszerzodesmunkakoriekho_1645704305.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 13:05:05)
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2f7aa744313c6b54b2f6752d4a4055e30809c35076ac05b997b1c137c97b2d96

grozerannaedzoibizonyitvany_1645704331.pdf (Szerkesztés alatt, 333 Kb, 2022-02-24 13:05:31)
2ad0f25e44edba2372e4a3118ff1803ddff5071bf4207cd218a88e533bcc3a59

Hercsik Ádám (Masszőr) melléklete

hercsikadam_masszor_1645704397.pdf (Szerkesztés alatt, 15 Mb, 2022-02-24 13:06:37)
6069065ac59d6607bc53f290ec1daf6ab69d83e6440998a092ebaafd964af44c

hercsikadam_szerzodes_munkakori_1645704501.pdf (Szerkesztés alatt, 785 Kb, 2022-02-24 13:08:21)
4908428f6f1b2f2c824be1c970da6a12357c3a620723aee46975f429d167cfbf

HERR ZSUZSANNA (Edző) melléklete

herrzsuzsannaeredetiszerzodes_1645704753.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2022-02-24 13:12:33)
32054f74e62c9b549c3f2c977a357ad3c3ba0c4abadb3f15698e341be51b3528

herrzsuzsanna_munkakori_19.07.01_1645704763.pdf (Szerkesztés alatt, 821 Kb, 2022-02-24 13:12:43)
ce8b832bb2f7358e92baccf0b3e8ce3640c32cd3f38218e82672fde15ee2ec3c

herrzsuzsanna_edzoi_1645704794.pdf (Szerkesztés alatt, 400 Kb, 2022-02-24 13:13:14) e9fd8a50a018ccef6cbbf629473a00b82c869616eb7f064b3fda0ec2769c5778

HETEY TAMÁS (Edző) melléklete

heteytamasedzoi_1645704826.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2022-02-24 13:13:46) e8cd16af4cce952ece04cd2c5f79b27706c3518feb3ea025305085ab8fc20c79

heteytamasszerzodesmunkakoriekho_1645704880.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 13:14:40)
2751cf062ed36ff72f63abbbdf98b8a32d8a2c5cf416ee8f5542954f0ce2566a

HORVÁTH ANDRÁS (Vezetőedző) melléklete

horvathandrasszerzodesmunkakoriekho_1645704947.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2022-02-24 13:15:47)
11cfaa3967666839b8f7ab1ce858e9cd19b6a77caca43997abcfb89cc9304c6d

horvathandrasedzoi_1645704972.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2022-02-24 13:16:12) 24de761ac74d4055d999ebfb5a5fd92deb587d9b3490bdbec8bfeac2c4a340b7

JENEY BARBARA KATA (Edző) melléklete

jeneykataedzoibiz._1645705012.pdf (Szerkesztés alatt, 946 Kb, 2022-02-24 13:16:52)
37179ed52256310904619893d8d7eeb726ae3e9d412601108e5a57e97bcfbe6b

jeneybarbarakata_szerzodes_ekho_munkakori_1645705146.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 13:19:06)
74bdf5db4b50587445f75f0f3be3c7738bc699b68e7d1011387b91437543115b

KAFER LEVENTE (Erőnléti edző) melléklete

kferlevente_eredeti_szerzodes_1645705407.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2022-02-24 13:23:27)
bc37c2c2e3e981f6a3347fe2a86d33b8231f3b9805e6b0a72db7e328f5ce7ab6

kferlevente_munkakor_18.01.01_1645705418.pdf (Szerkesztés alatt, 533 Kb, 2022-02-24 13:23:38)
6dc1d61933473c44a0471e79ba1fb326d87d0cd89732f48d819a713ccbd34e8e

kaferleventebizonyitvany_1645705445.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 13:24:05)
ee4f3c1565194c535fc473bd515cd278e1a00d045a92d7b125f03b777e3a222e

KIRÁLY ZSOLT (Edző) melléklete

kiralyzsoltedzoi_1645705517.pdf (Szerkesztés alatt, 386 Kb, 2022-02-24 13:25:17) 8f476eb39ad86e30b03f14f9d0ec73722379b9f42fd446d1592e555e3c29fc34

kiralyzsolt_szerzodes_munkakori_ekho_1645705608.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-24 13:26:48)
b1978c1eec134ae3614c06ea921530057acd968ad82ca870e74c4b6191baeeac

NAGY JULIANNA (Edző) melléklete

nagyjulianna_eredeti_szerzodes_1645705839.pdf (Szerkesztés alatt, 266 Kb, 2022-02-24 13:30:39)
0b324d40ed0260b024dd9c388c73e43f536d373bcd9eb7e36160964110dc0236

nagyjulianna_munkakori_1645705847.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2022-02-24 13:30:47)
53b7b1b4ba9b445f664dcbd0ecafc423121db2347f41b05f882687b49548ecd5

nagyjuliannasportedoibizonyitvany_1645705884.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-24 13:31:24)
02f917b47454976338daea76c34c3443a4647dc7eb98c52a7278578f1667432d

PUENTES RIVERY YULIEL (Edző) melléklete

puentesriveryyuliel_eredeti_szerzodes_1645706148.pdf (Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2022-02-24 13:35:48)
31eb593e91b3d08277b1f4a740346ed90764f2fa38d9727bccac7f894208c0f3

puentesriveryyuliel_munkakori_1645706161.pdf (Szerkesztés alatt, 823 Kb, 2022-02-24 13:36:01)
e71fbc7d77153b4d4d896e7a5093cd5ceae662ccaf05ce4af7939b6de494cdfe

puentes_bizi_1645707563.pdf (Szerkesztés alatt, 438 Kb, 2022-02-24 13:59:23) 6e629a6a0b4690aa81b3eaefa39b99b9f116f034d29ac74a962b3a8ac045605f

puentesriveryyuliel_edzoi_1645711999.pdf (Szerkesztés alatt, 864 Kb, 2022-02-24 15:13:19)
547645bb740c09f8ca9836d7c1ffe759b4459d2689c5f04361428e91f284ff9c

SELMECZI ZSUZSANNA (Edző) melléklete

selmeczizsuzsanna_eredeti_szerzodes_1645706267.pdf (Szerkesztés alatt, 281 Kb, 2022-02-24 13:37:47)
eeeb25221944cd8dc4eaf020cfdf06da7141638699a81ff12b917d97f5ed89f5

selmeczizsuzsanna_munkakori_19.07.01_1645706278.pdf (Szerkesztés alatt, 794 Kb, 2022-02-24 13:37:58)
326d27f54f21bf317aa6ed63572f8218cda3881e29f2f5c13e906d6ca7522137

selmeczi_bizonyitvany_1645706305.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2022-02-24 13:38:25) febdeb3dd6febf60842377630db68739f193eb6017cf1fa923bba6b5290cf8d4

VALICS GYÖRGY (Edző) melléklete

valicsgyorgy_eredeti_szerzodes_1645707002.pdf (Szerkesztés alatt, 278 Kb, 2022-02-24 13:50:02)
7b9debf9d269fd114a35d77fde0b9056e383bea6fac1b796a46e0a418ff61f25

valicsgyorgy_munkakorileiras_1645707011.pdf (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2022-02-24 13:50:11)
883abc89025a27ef3af61294b93c197cf723a0fe0714cbb15da555e89a30ff5a
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valics_gyorgy_bizonyitvany_1645707029.jpeg (Szerkesztés alatt, 84 Kb, 2022-02-24 13:50:29)
38fb023f3c0250d93410affebb822179d390dd5e72db0a22ea2dc6c690eab27d

vargaviktoriaagnes_1645707116.pdf (Szerkesztés alatt, 276 Kb, 2022-02-24 13:51:56) 52462d8fd8d23d52ddb6cc0e0aa0f419863d5249d2157411d0ee1ddaf1d12ac1

vargaviktoriaagnesmunkakori_1645707123.pdf (Szerkesztés alatt, 826 Kb, 2022-02-24 13:52:03)
4d718d2546b0a19f9b2b1d3bc841aacd287646f4913b1609eec4911150fbd474

REGŐSNÉ FEKETE MAGDOLNA (Edző) melléklete

regosnefeketemagdolnaedzoi_1651049507.pdf (Hiánypótlás, 877 Kb, 2022-04-27 10:51:47)
c0d628fe174e42c57cafa66e50166831249968c6958826c7a634cd38ef2cc453

regosnefeketemagdolna2020.06.22munkakoriekho_1651049560.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2022-04-27 10:52:40)
64af3db61d077f44dfa33afe804ad55c443b2889c18dc9d82a262c379d2081eb
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