
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  Honvéd FC Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Visszaigénylés

Utánpótlás  Visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  2835

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  NB I-es felnőtt  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  Nincs  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  RUK

Adószám  13076494-2-43

Bankszámlaszám  10300002-10709781-49020011

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás szponzoráció

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1194  Város  Budapest

Közterület neve  Temesvár  Közterület jellege  utca

Házszám  25/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  1194  Város  Budapest

Közterület neve  Temesvár  Közterület jellege  utca

Házszám  25/A  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 357 67 38  Fax  +36 1 357 67 37

Honlap  www.honvedfc.hu  E-mail cím  office@bhfc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Kun Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 20 283 01 55  E-mail cím  kun.gabor@bhfc.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Gács Pál Ferenc +36 30 591 61 31 gacs.pal@bhfc.hu

Takács Mária +36 30 947 65 52 takacs.maria@bhfc.hu

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

MFA Utánpótlás központ Nagy f.p. 1194
Budapest
Temesvár
25/A.

169171/1 165477m2 Bérelt 720 833 Ft 12 Igen

Egyéb használat indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

MFA Utánpótlás központ Az egész ingatlan bérlésre került!
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 157 MFt 213 MFt 250 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 940 MFt 670 MFt 700 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 103 MFt 209 MFt 320 MFt

Egyéb támogatás 248 MFt 247 MFt 250 MFt

Összesen 1 448 MFt 1 339 MFt 1 520 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 1 136 MFt 1 076 MFt 1 200 MFt

Működési költségek (rezsi) 36 MFt 34 MFt 40 MFt

Anyagköltség 61 MFt 112 MFt 120 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 408 MFt 436 MFt 500 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 17 MFt 11 MFt 20 MFt

Összesen 1 658 MFt 1 669 MFt 1 880 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

58 626 688 Ft 1 172 534 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

37 185 398 Ft 743 708 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

226 853 910 Ft 4 537 078 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 250 749 664 Ft 5 014 993 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Budapest Honvéd FC-t üzemeltető Honvéd FC Kft. 2018.12.04-én vette birtokába a Nemzeti Sportközpontok (NSK) beruházási program keretében épült Dél-pesti Utánpótlás-nevelési
Centrumot. Bérleti szerződés alapján a sportlétesítményt az átvétel időpontjától a Magyar Futball Akadémia utánpótlás központjaként használjuk. A Budapest Honvéd FC a korábbi Bozsik
Stadiont 2019. januárjában szolgáltatta vissza az NSK számára, azt követően kizárólag az utánpótlás központban végzi tevékenységét. Az 1194 Budapest, Temesvár u. 25/A. sz. alatti Magyar
Futball Akadémia telkének teljes területe 165.477 m2. A létesítményen egy összesen 5.004 m2 alapterületű, két szárnyból álló (nyugati szárnyon földszint + 2 emelet, keleti szárnyon földszint
+ emelet) épületegyüttes áll. Ezen kívül 7 db sztenderd méretű (106 m x 68 m) futball nagypálya és egy műfüves futball kispálya rendszer (4 dbkispályával) található itt. A terület a szükséges
mennyiségű parkolóhelyen kívül egy több, mint 1 km hosszú erdei futópályának és egy véderdőnek is helyet ad. A nagypályák közül 5 db füves, 2 db műfüves kivitelű.Az összes pálya drain
rendszerű vízelvezetéssel, továbbá korszerű 15 fejes locsolórendszerrel rendelkezik. A locsolás érdekében két fúrt kút került létesítésre. Minden pálya kispadokkal, labdafogó hálókkal ellátott.
3 db gyakorló pálya közvetlenül egymás mellett került kiépítésre annak érdekében, hogy minél kedvezőbben lehessen az edzésekhez használni őket. Ezen 3 db gyakorló pálya kivételével az
összes pályát világítással is elláttuk. A területen található egy műfüves centerpálya és egy füves centerpálya is. Ezek eredménykijelzővel rendelkeznek, továbbá a centerpályák között
megtalálható egy 325-325 fő befogadására alkalmas lelátó is. A lelátó két szélén büfé és mosdók épültek. Az épület több funkciót lát el egyszerre. Figyelembe véve, hogy a Magyar Futball
Akadémia teljeskörű bentlakásos kollégiumot biztosít diákjainak, így a 100 fő ellátására 52 db szoba került kialakításra, illetve egy 200 fős étterem is üzemel benne. A kollégiumi ellátás mellett
gimnáziumi oktatást is nyújtunk a diákok számára. Erre a célra 6 tanterem áll rendelkezésre. A 300 m2-es kondicionáló terem a legkorszerűbb erő- és teljesítményfejlesztő gépekkel
rendelkezik (Keiser típusúak). A rehabilitációs és wellness részlegek lehetőséget biztosítanak a játékosok számára a gyors és hatékony rehabilitációra. Csapataink az idei UP bajnokságban az
1-2.helyen állnak. 

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

A Honvéd Fc Kft 2018. év végén új székhelyre, telephelyre költözött, az 1194 Budapest, Temesvár utca 25/A. címre. Ez lesz utánpótlás csapataink új bázisa. Ideiglenesen elhagytuk a Bozsik
stadiont, mert az felújításra, átépítésre kerül, ezért szükséges volt egy még tágasabb és modernebb stadionba való költözés. Az új székhelyen a beköltözés után derült ki, hogy vannak olyan
dolgok, amikre a mindennapi működéshez nagy szükség lenne. Ezeket a hiányzó eszközöket és beruházásokat tudnánk rugalmasabban pótolni a támogatás igénybe vételével. Az Utánpótlás
Központban egyáltalán nincsen fedett lelátó, ezért ezt 3 féle módon szeretnénk pótolni: - a meglévő lelátó lefedésével, - egy könnyen áthelyezhető mobil lelátó vásárlásával és - egy fedett
csarnok építésével. A fedett lelátók és pályák biztosítása kiemelten fontos lenne, ugyanis most már minden csapatunk itt tudja tartani az edzéseit és a mérkőzéseit is. Az előző évadokban az
utánpótlás csapatok nagy része bérelt pályákon tartotta meg az edzéseit és játszotta le a mérkőzéseit, ahol adottak voltak a fentiekben említett feltételek. Célunk, hogy a következő őszi
szezonban a fedett lelátoknak köszönhetően a szülők és hozzátartozók minden időjárási körülmény között meg tudják nézni gyermekeiket az edzéseken és mérkőzéseken egyaránt. Az
Utánpótlás Központban a pályák nagyobb száma miatt a pályakarbantartógépek száma is megnövekedett. A mindennapi használat során az is kiderült, hogy a pályák szerződés szerinti
karbantartásának betartásához további pályakarbantartó gépek vásárlására is szükségünk lesz. A jelenlegi fedett tárolónk szűkös kapacitása miatt szeretnénk a gépeket óvni az időjárás
viszontagságaitól, ezért szükség van egy újabb tároló építésére, amit minél hamarabb szeretnénk megtenni. Az Utánpótlás Központ területén 4 osztályos bentlakásos kollégium működik egy
konyhával együtt. A konyha az elmúlt 3 hónapban kicsinek bizonyult a 3 hónap alatt, ennek érdekében bővítésre szántuk el magunkat, hogy a gyerekek ellátása zökkenőmentes legyen. A
Budapest Honvéd NBIII-as csapattal is rendelkezik. Ahhoz, hogy a Temesvár utcában mérkőzéseket is lehessen rendezni, szükség van egy rendőrségi vezetési pont és egy vendég szurkolói
útvonal kialakítására is. Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma miatt nagyon szeretnénk egy futópályát kialakítani, amihez új telephelyünk megfelelő méretekkel rendelkezik. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Sportfejlesztési programunk időtartama a 2019/20-as bajnoki év. 

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 Honvéd Futball Club rövid és hosszú távú céljai szervesen illeszkednek a Magyar Labdarúgó Szövetség legfontosabb stratégiájához, amelybe beletartozik az utánpótlás-nevelés erősítése, a
fiatalok számára a megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása, valamint a rendszerben kezelt szisztematikusan felépített képzési rendszer és tehetségkutatás elérése. A Magyar
Labdarúgó Szövetség is minél hamarabb próbálja fiatal tehetségeinket a nemzeti csapatba beépíteni. A Budapest Honvéd NBIII-as csapata 98%-ban a Magyar Futball Akadémián nevelkedett
játékosokból áll, a Budapest Honvéd NBI-es csapata pedig 60%-ban számlál sorai között Akadémiánkon nevelkedett játékosokat. A Magyar Futball Akadémián nevelkedett játékosok közül 5-
en mutatkoztak be Magyarország válogatott csapatában is. 

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

A klub által kialakított utánpótlás fejlesztési program több évre szól, a 2007 nyarán elindított folyamat a várakozásokat felülmúló sikerességgel halad. Talán nem tűnik szerénytelennek az a
kijelentés, hogy a Magyar Futball Akadémia fejlődése töretlen, megalapítása, működtetése igazi sikertörténet. Annak megítélése, hogy milyen színvonalon működik az utánpótlás nevelése,
képzése, csak évekkel később válik bizonyossá, de a Honvéd minden tekintetben jól áll. Az utánpótlás bajnokságok 16-ról 8 csapatossá való csökkentése során az MLSZ az elitbe bekerülő
csapatok kiválasztása során az elmúlt 5 év eredményeit vette figyelembe. A felállított rangsor alapján a Magyar Futball Akadémia végzett az első helyen, mely úgy gondoljuk, hogy egy nagyon
jó értékmérő. Az azóta eltelt két szezon eredményei azt mutatják, hogy ezt a vezető szerepünket továbbra is tartani tudjuk. Napjainkban a magyar labdarúgás összességében a megújulás
korszakát éli. Komoly és mélyreható változások következnek be minden szinten, melynek egyik fontos eleme a korábban említett régiós rendszer is. E változások élharcosa, egyik legfőbb
zászlóvivője a Magyar Futball Akadémia, elég, ha csak arra gondolunk, hogy a régiós rendszer kialakításánál az MLSZ-t megelőzve saját régiós vezetőt neveztünk ki és elkezdtük a
partneregyesületi hálózatunk kiépítését. A visszajelzések alapján a legkiemelkedőbb munka a mi régiónkban zajlik. Kiemelkedően jól szerepelünk évek óta a magyar utánpótlás-nevelés
élvonalában. Az elsődleges célunk és egyben a feladatunk változatlan: minőségi játékosok nevelése, képzése a Honvéd FC számára. Deklaráltan az a célunk, hogy Magyarország vezető
futball akadémiája legyünk hosszú távon és képesek legyünk nem csak a hazai NB I és a Budapest Honvéd csapata számára játékosokat kinevelni, hanem célunk minden erőnkkel segíteni a
korosztályos magyar válogatottakat és a kiemelkedő potenciállal rendelkező játékosokat nemzetközi szintű csapatokba irányítani. Szeretnénk megszilárdítani vezető pozíciónkat a hazai
akadémiák között és tovább zárkózni a nemzetközi elithez. Több olyan változás következett be, melyek ezt hivatottak elősegíteni. Ilyen a régiós rendszer kialakításának terve, mellyel a
játékos-megfigyelést és a tehetséggondozást kívánjuk hatékonyabbá tenni, illetve ehhez kapcsolódik a pre-akadémiai korosztályok átszervezése is. Ennek pozitív eredményei a 2017/2018-as
szezonban már megmutatkoztak.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes személyi 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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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Benchmark Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Pályakarbantartó gép traktor nincs db 1 9 466 000 Ft 9 466 000 Ft

Sportegészségügyi
gép

Teljes test elektromos kriokabin nincs db 1 22 000 000
Ft

22 000 000 Ft

Sportegészségügyi
gép

Elektromágneses fizioterápiás gép nincs db 2 5 990 000 Ft 11 980 000 Ft

Sportegészségügyi
gép

Game Ready nincs db 2 5 250 000 Ft 10 500 000 Ft

Pályakarbantartó gép Automata pályafestő berendezés nincs db 1 4 671 610 Ft 4 671 610 Ft

Pályakarbantartó gép fűnyírógép nincs db 1 11 990 000
Ft

11 990 000 Ft

Pályakarbantartó gép Lyuggatógép és kiegészítők nincs db 1 8 681 000 Ft 8 681 000 Ft

Pályakarbantartó gép gyepszellőztető gép nincs db 1 1 405 000 Ft 1 405 000 Ft

Pályakarbantartó gép Melegvizes mosó nincs db 1 1 060 000 Ft 1 060 000 Ft

Pályakarbantartó gép Lehúzóháló nincs db 1 240 000 Ft 240 000 Ft

81 993 610 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

traktor A kompakt univerzális kistraktor használatával még hatékonyabban elvégezhetővé válnának a pályakarbantartási munkálatok.

Teljes test elektromos kriokabin Indoklás az alábbi táblázatban

Elektromágneses fizioterápiás gép Indoklás az alábbi táblázatban

Game Ready Indoklás az alábbi táblázatban

Automata pályafestő berendezés Pályafestés precízebb megvalósítása érdekében beszerezni kívánt berendezés

fűnyírógép A fűnyírógép használatával még hatékonyabban elvégezhetővé válnának a pályakarbantartási munkálatok.

Lyuggatógép és kiegészítők A lyuggatógép és kiegészítői használatával még hatékonyabban elvégezhetővé válnának a pályakarbantartási munkálatok.

gyepszellőztető gép A gyepszellőztető gép használatával még hatékonyabban elvégezhetővé válnának a pályakarbantartási munkálatok.

Melegvizes mosó A sportlétesítmények, illetve az azok karbantartására használt berendezések tisztítását, állagmegőrzését elősegítő magasnyomású mosó
berendezés.

Lehúzóháló A lehúzóháló használatával még hatékonyabban elvégezhetővé válnának a pályakarbantartási munkálatok.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

Teljes test elektromos kriokabin MECOTEC CryoOne -
Léghűtéses

Terápia Irsz.: 1194
Város: Budapest
Közterület: Temesvár utca
Házszám: 25/A

Igen 8 150

Elektromágneses fizioterápiás
gép

Salus Talent Pro Terápia Irsz.: 1194
Város: Budapest
Közterület: Temesvár utca
Házszám: 25/A

Igen 8 150

Game Ready CoolSystems Terápia Irsz.: 1194
Város: Budapest
Közterület: Temesvár utca
Házszám: 25/A

Igen 8 150

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

56 867 887 Ft 586 267 Ft 1 172 534 Ft 58 626 688 Ft 25 125 723 Ft 83 166 144 Ft 83 752 411 Ft
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Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás tervezett
befejezése (év, hónap)

Használatba vétel tervezett
időpontja (év, hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése 2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 6 040 000 Ft

Pálya-infrastr. bőv. lelátó fedése 2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 203 401 397
Ft

Sportcsarnok sportcsarnok építése 2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 95 000 000
Ft

Környezetrendezés parkoló
építés/felújítás/bővítés

2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 22 199 257
Ft

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés 2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 23 767 178
Ft

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület bővítése 2019-07-01 2020-04-30 2020-04-30 18 870 000
Ft

369 277 832
Ft

2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Érintett ingatlan Indoklás

Egyéb épület építése MFA Utánpótlás központ 5m x 12,5m széles, tüzihorganyzott acélszerkezetű, minden oldalán nyitott (2 oldalon a meglévő kerítés
határolja), ereszcsatorna és szegélyek nélküli, trapézlemez fedésű féltetős fedett szín, amely elsődlegesen a
pályakarbantartáshoz használt gépek, eszközök tárolására, illetve egyéb eszközök tárolására szolgál.

lelátó fedése MFA Utánpótlás központ A centerpályára néző, 302 férőhelyes lelátó fedése tüzihorganyzott acélszerkezettel. A fedés elsődlegesen a
nézők eső elleni védelmét és a nézői élmény fokozását, ezáltal a nézőszám növelését szolgálja.

sportcsarnok építése MFA Utánpótlás központ 61m x 80m területű fedett műfüves csarnok létesítése. A csarnok elsődlegesen a csapataink megfelelő
felkészítését, a minőségi edzésmunkát hivatott elősegíteni, továbbá a fennmaradó idősávokban történő
hasznosítás többlet forráshoz juttathatja az egyesületet. A Honvéd FC jelenleg nem rendelkezik fedett pályával,
ami jelentősen megnehezíti a téli edzésmunkát, ennek kapcsán az egyesületnek jelentős ingatlan bérlettel
kapcsolatos többlet költsége merül fel, amely rendelkezésre álló fedett csarnok esetén elkerülhető lenne.

parkoló építés/felújítás/bővítés MFA Utánpótlás központ A bejáró út keleti oldalán kerülne kialakításra egy 50 fős merőleges beállású, 1 db akadálymentes
parkolóhelyet tartalmazó térkő burkolattal ellátott parkoló.

járdaépítés/felújítás/bővítés MFA Utánpótlás központ A sportlétesítmények könnyebb gyalogos megközelíthetőségét szolgálja a térburkolattal ellátott járda építése.

Egyéb épület bővítése MFA Utánpótlás központ Az MLSZ által meghatározott követelményrendszernek való megfelelést szolgáló rendőrségi vezetési pont
kialakítása. A rendőrségi vezetési pont a meglévő egyik büfé-WC blokk felett két helységgel kerül kialakításra.
Teljes felületen vendégfödémmel, acélvázas hőszigetelt könnyűszerkezetű fallal és tetőszerkezettel, a
szükséges nyílászárókkal és elektromos beállásokkal. A feljutás az épület mellettire tervezett tüzihorganyzott
acél csigalépcsőn lehetséges.
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2019/20 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória Beruházás megnevezése Beruházás
típusa

Beruházás
címe

Beruházás helyszíne,
helyrajzi száma

Naturália Beruházás leíró
mennyiség

Használat
jogcíme

Megj.

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület építése Egyéb 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 Nem
releváns

1 Bérelt

Pálya-infrastr. bőv. lelátó fedése Nagy f.p. 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 kapacitás(fő) 1 Bérelt

Sportcsarnok sportcsarnok építése Csarnoképítés 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 Nézőszám 1 Bérelt

Környezetrendezés parkoló
építés/felújítás/bővítés

Egyéb 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 Nem
releváns

1 Bérelt

Környezetrendezés járdaépítés/felújítás/bővítés Egyéb 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 Nem
releváns

1 Bérelt

Egyéb épület
beruházás

Egyéb épület bővítése Egyéb 1194
Budapest
Temesvár
utca
25/A

169171/1 Nem
releváns

1 Bérelt

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése Indoklás

2019/20 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

U19 Műfüves nagypálya Egész pálya 10 óra 34

U17 Műfüves nagypálya Egész pálya 10 óra 18

U16 Műfüves nagypálya Egész pálya 10 óra 21

U15 Műfüves nagypálya Egész pálya 10 óra 23

U14 Műfüves nagypálya Egész pálya 7 óra 19

U13 Műfüves nagypálya Egész pálya 7 óra 19

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

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

Előf. 36 069 836 Ft 371 854 Ft 743 708 Ft 37 185 398 Ft 15 936 599 Ft 52 750 143 Ft 53 121 997 Ft

Utóf. 220 048 293 Ft 2 268 539 Ft 4 537 078 Ft 226 853 910 Ft 97 223 104 Ft 321 808 475 Ft 324 077 014 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Anyagköltség 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Karbantartási költségek 0 Ft

Bérleti díjak 0 Ft

Adminisztrációs költségek 0 Ft

Összesen 0 Ft

 Alulírott Kun Gábor, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe. 

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 9 Aktív

U9 u9_csapat_1 6 Aktív

U9 u9_csapat_2 7 Aktív

U11 u11_csapat_1 11 U10-es csapat Aktív

U11 u11_csapat_2 17 Aktív

U13 u13_csapat_1 9 U8- csapat Aktív

U13 u13_csapat_2 9 U8- csapat Aktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 HONVÉD FC KFT. U19 34 Országos I. Országos I. Aktív

U17 HONVÉD FC KFT. U17 18 Országos I. Országos I. Aktív

U16 HONVÉD FC KFT. U16 21 Országos I. Országos I. Aktív

U15 HONVÉD KFT. U15 23 Országos I. Országos I. Aktív

U14 HONVÉD KFT. U14 19 Országos I. Országos I. Aktív

U13 HONVÉD FC KFT. U13 19 Országos I. Országos I. Aktív

U12 HONVÉD FC KFT. U12 16 Országos I. Országos I. Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 HONVÉD FC KFT. U19 12 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

U14 HONVÉD FC KFT. U14 18 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

U16 HONVÉD FC KFT. U16 23 Országos bajnokság Országos bajnokság Aktív

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 192 588 750 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 0 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Kérjük nyilatkozzon a külföldi szerepeltetésű játékosaival kapcsolatban, van-e olyan, amelyik:

 Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, vagy
 1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó lakcímmel rendelkezik, vagy
 legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik.
 a Labdarúgás Versenyszabályzata (LVSZ) 4.§. 7. bekezdésének c. pontja alapján hazai labdarúgónak minősül.

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 9 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 6 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 7 fő 1 500 000 Ft

u11_csapat_1 (N) U11 11 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 17 fő 1 750 000 Ft

u13_csapat_1 (N) U13 9 fő 1 750 000 Ft

u13_csapat_2 (N) U13 9 fő 1 750 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 11 500 000 Ft

Férfi

HONVÉD FC KFT. U19 (N) U19 34 fő Országos I. 16 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U17 (N) U17 18 fő Országos I. 16 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U16 (N) U16 21 fő Országos I. 16 000 000 Ft

HONVÉD KFT. U15 (N) U15 23 fő Országos I. 16 000 000 Ft

HONVÉD KFT. U14 (N) U14 19 fő Országos I. 16 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U13 (N) U13 19 fő Országos I. 2 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U12 (N) U12 16 fő Országos I. 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 84 000 000 Ft

Női

HONVÉD FC KFT. U19 (N) U19 12 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U14 (N) U14 18 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

HONVÉD FC KFT. U16 (N) U16 23 fő Országos bajnokság 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 6 000 000 Ft

 Bozsik 11 500 000 Ft

 Férfi 84 000 000 Ft

 Női 6 000 000 Ft

 Produktivitási bónusz 192 588 750 Ft

 Végleges produktivitási bónusz
korrekció -43 338 750 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás
+ közreműködői díj + 1%-os
ellenőrzési díj.

250 750 000 Ft

Jelenlegi különbözet: 336 Ft 

 Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz (UP) labda 35 433 Ft db 200 23 874 Ft 4 774 800 Ft

Sporteszköz (UP) labda 35 433 Ft db 100 15 347 Ft 1 534 700 Ft

Sportfelszerelés (UP) utazókabát 55 118 Ft db 100 14 495 Ft 1 449 500 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés mez 11 811 Ft db 150 2 601 Ft 390 150 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés mez 11 811 Ft db 150 4 689 Ft 703 350 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág hosszú 12 598 Ft db 200 4 689 Ft 937 800 Ft

Sportfelszerelés (UP) edzőmelegítő 12 598 Ft db 50 6 736 Ft 336 800 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet rövid 11 024 Ft db 230 5 116 Ft 1 176 680 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet hosszú 14 173 Ft db 460 5 542 Ft 2 549 320 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet hosszú 14 173 Ft db 200 5 542 Ft 1 108 400 Ft

Sportfelszerelés (UP) szabadidő póló 11 024 Ft csom 80 7 418 Ft 593 440 Ft

Sportfelszerelés (UP) szabadidő póló 11 024 Ft db 100 4 348 Ft 434 800 Ft

Sportfelszerelés (UP) utazómelegítő 28 346 Ft db 150 7 247 Ft 1 087 050 Ft

Sportfelszerelés (UP) hátizsák 10 236 Ft db 20 4 093 Ft 81 860 Ft

Sportfelszerelés (UP) hátizsák 10 236 Ft db 20 5 457 Ft 109 140 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportzokni nincs csom 80 4 604 Ft 368 320 Ft

Sportfelszerelés (UP) sapka nincs csom 20 5 457 Ft 109 140 Ft

Sportfelszerelés (UP) sapka nincs csom 20 5 457 Ft 109 140 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág rövid 10 236 Ft csom 40 4 689 Ft 187 560 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

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

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény
székhelye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevett órák száma
/ hó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Városgazda XVIII.kerület Nonprofit Zrt Kispálya Budapest 3 837 Ft 21 6 483 462 Ft

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft Terem Budapest 4 689 Ft 15 6 422 010 Ft

Külső Pesti Tankerületi központ Kispálya
világítással

Budapest 7 247 Ft 6 5 217 410 Ft

Budapest Kispest Központi Református
Egyházközség

Terem Budapest 4 263 Ft 8 4 136 416 Ft

2019/20 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Városgazda XVIII.kerület Nonprofit Zrt Az új utánpótlás központban nincs fedett csarnok vagy tornaterem. A téli hónapokban szükség van fedett területek bérlésére az
edzésekhez.

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft Az új utánpótlás központban nincs fedett csarnok vagy tornaterem. A téli hónapokban szükség van fedett területek bérlésére az
edzésekhez.

Külső Pesti Tankerületi központ Az új utánpótlás központban nincs fedett csarnok vagy tornaterem. A téli hónapokban szükség van fedett területek bérlésére az
edzésekhez.

Budapest Kispest Központi Református
Egyházközség

Az új utánpótlás központban nincs fedett csarnok vagy tornaterem. A téli hónapokban szükség van fedett területek bérlésére az
edzésekhez.
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2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Akadémiai
igazgató

FL001835 Egyéb 160 12 852 636 Ft 168 170 Ft 12 249 672 Ft

Egyéb akadémia ált.igazgató EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb oktatási és szoc.igazgató EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb szertáros Egyéb 160 12 255 791 Ft 52 011 Ft 3 693 624 Ft

Egyéb MFA technikai vezető Egyéb 160 12 341 054 Ft 68 411 Ft 4 913 580 Ft

Egyéb videó elemző Egyéb 160 12 341 054 Ft 69 063 Ft 4 921 404 Ft

Egyéb játékos megfigyelő Egyéb 160 12 341 054 Ft 69 063 Ft 4 921 404 Ft

Egyéb masszőr Egyéb 160 12 272 843 Ft 55 421 Ft 3 939 168 Ft

Egyéb masszőr Egyéb 160 12 272 843 Ft 55 421 Ft 3 939 168 Ft

Egyéb gyógytornász Egyéb 160 12 298 422 Ft 60 537 Ft 4 307 508 Ft

Egyéb erőnléti és rehabilitációs edző Egyéb 160 12 341 054 Ft 69 063 Ft 4 921 404 Ft

Egyéb erőnléti edző EKHO 160 12 255 791 Ft 49 879 Ft 3 668 043 Ft

Egyéb UP asszisztens Egyéb 160 12 341 054 Ft 69 063 Ft 4 921 404 Ft

Egyéb fizikoterapeuta EKHO 160 12 255 791 Ft 49 879 Ft 3 668 043 Ft

Edző 200000242 EKHO 160 12 383 686 Ft 74 819 Ft 5 502 057 Ft

Egyéb sport orvos EKHO 80 12 170 527 Ft 33 253 Ft 2 445 357 Ft

Egyéb sport orvos EKHO 80 12 170 527 Ft 33 253 Ft 2 445 357 Ft

Edző 100000146 EKHO 160 12 468 950 Ft 91 445 Ft 6 724 743 Ft

Edző 100000124 Egyéb 160 12 468 950 Ft 94 643 Ft 6 763 116 Ft

Edző 300003798 EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Edző 200000076 Egyéb 160 12 383 686 Ft 77 590 Ft 5 535 312 Ft

Edző 300003884 Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft

Edző 100000062 Egyéb 160 12 468 950 Ft 94 643 Ft 6 763 116 Ft

Edző TANC1312-00430 Egyéb 160 12 298 422 Ft 60 537 Ft 4 307 508 Ft

Edző 200000463 Egyéb 160 12 383 686 Ft 77 590 Ft 5 535 312 Ft

Edző 300003733 Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft

Edző 200000562 EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Edző 300003815 EKHO 160 12 255 791 Ft 49 879 Ft 3 668 043 Ft

Edző 300003725 Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft

Edző 200000686 EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Edző TANC1534-02122 EKHO 160 12 281 370 Ft 54 867 Ft 4 034 846 Ft

Edző 300002044 EKHO 160 12 281 370 Ft 54 867 Ft 4 034 846 Ft

Edző TANC1534-01073 Normál 160 12 298 422 Ft 62 669 Ft 4 333 087 Ft

Egyéb kapusedző Egyéb 160 12 298 422 Ft 60 537 Ft 4 307 508 Ft

Egyéb erőnléti edző Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft

Edző 600000011 EKHO 160 12 298 422 Ft 58 192 Ft 4 279 371 Ft

Edző 300003403 EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb játékos megfigyelő EKHO 160 12 170 527 Ft 33 253 Ft 2 445 357 Ft

Egyéb PRE akadémia vezető EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Edző 300003323 EKHO 160 12 306 949 Ft 59 855 Ft 4 401 649 Ft

Egyéb MFA média munkatárs EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb videó elemző EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb játékos megfigyelő EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb MFA egyéni képzésért felelős
edző

Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft
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Egyéb sporttudományos munkatárs-
mérések

Egyéb 160 12 341 054 Ft 77 590 Ft 5 023 728 Ft

Egyéb sporttudományos munkatárs -
mérések

EKHO 160 12 341 054 Ft 66 506 Ft 4 890 714 Ft

Egyéb gyógytornász Egyéb 160 12 298 422 Ft 60 537 Ft 4 307 508 Ft

2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

FL001835 MFA szakmai igazgató UEFA Pro licenccel rendelkezik. A Honvéd Fc Kft által Magyar Futball Akadémia néven működtett akadémia elit akadémiai
minősítéssel rendelkezik. A működéshez 3 igazgatói pozícióra van szükség, ebből egyik a szakmai igazgató.

akadémia ált.igazgató A Honvéd Fc Kft által Magyar Futball Akadémia néven működtett akadémia elit akadémiai minősítéssel rendelkezik. A működéshez 3 igazgatói
pozícióra van szükség, ebből egyik az általános igazgató! A pozíciót beöltő szakember 2007.óta az akadémiai képzés munkatársa.

oktatási és szoc.igazgató A Honvéd Fc Kft által Magyar Futball Akadémia néven működtett akadémia elit akadémiai minősítéssel rendelkezik. A működéshez 3 igazgatói
pozícióra van szükség, ebből egyik az oktatási és szociális igazgató, aki egyben a bentlakásos kollégium vezetője is. A pozíciót beöltő szakember
2007.óta az akadémia pedagógusa.

szertáros Külön utánpótlás szertáros alkalmazását az utánpótlás korú sportolók magas létszáma indokolja.

MFA technikai vezető Az utánpótlás csapatok technikai vezető munkáit 2 személynek kell ellátnia a szerteágazó feladatok miatt. Az MFA technikai vezető az U14-U19-es
korosztályokhoz tartozó csapatokhoz tartozó feladatokat látja el.

videó elemző Az edzők munkájának minél hatékonyabb segítése a feladatuk a videó elemzőknek. Az előző évek tapasztalatai alapján szükség van még egy
szakemberre a következő évadtól.

játékos megfigyelő Minden csapat próbálja a legjobb játékosokat az utánpótlás soraiban tudni. Ebben van nagy szerepük a játékos megfigyelőknek, a következő
szezontól még nagyobb hangsúlyt fektetünk a játékos megfigyelésre, ezért több embert alkalmazunk ebben a munkakörben.

masszőr Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a két fő masszőr alkalmazását.

masszőr Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a két fő masszőr alkalmazását.

gyógytornász Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a gyógytornász alkalmazását.

erőnléti és rehabilitációs edző Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja az erőnléti és rehabilitációs edző alkalmazását.

erőnléti edző Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a pozíció betöltését.

UP asszisztens Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a pozíció betöltését.

fizikoterapeuta Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a pozíció betöltését.

sport orvos Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a pozíció betöltését.

sport orvos Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja a pozíció betöltését.

kapusedző A 2019/20-as évadtól kezdődően újabb kapusedző alkalmazását tervezzük.

erőnléti edző A 2019/20-as évadtól kezdődően újabb erőnléti edző alkalmazását tervezzük.

játékos megfigyelő Minden csapat próbálja a legjobb játékosokat az utánpótlás soraiban tudni. Ebben van nagy szerepük a játékos megfigyelőknek, a következő
szezontól még nagyobb hangsúlyt fektetünk a játékos megfigyelésre, ezért több embert alkalmazunk ebben a munkakörben.

PRE akadémia vezető Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja az, hogy az U14-es korosztály alatti korosztálynak külön vezetője legyen.

MFA média munkatárs Utánpótlás csapataink magas létszáma indokolja külön média munkatárs alkalmazását. Eddig ezt a feladatot az NBI-es csapathoz tartozó média
munkatárs látta el.

videó elemző Az edzők munkájának minél hatékonyabb segítése a feladatuk a videó elemzőknek. Az előző évek tapasztalatai alapján szükség van még egy
szakemberre a következő évadtól.

játékos megfigyelő Minden csapat próbálja a legjobb játékosokat az utánpótlás soraiban tudni. Ebben van nagy szerepük a játékos megfigyelőknek, a következő
szezontól még nagyobb hangsúlyt fektetünk a játékos megfigyelésre, ezért több embert alkalmazunk ebben a munkakörben.

MFA egyéni képzésért felelős edző A 2019/20-as évadtól kezdődően még egy fő egyéni képzésért felelős edzőt alkalmazunk.

sporttudományos munkatárs-
mérések

Két új pozíciót hozunk létre, ahol a feladat a különböző fizikai mérések elvégzése és elemzése lesz.

sporttudományos munkatárs -
mérések

Két új pozíciót hozunk létre, ahol a feladat a különböző fizikai mérések elvégzése és elemzése lesz.

gyógytornász Utánpótlás korú játékosaink magas létszáma indokolja egy további gyógytornász alkalmazását.
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2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

200000242 UEFA A U19 10 100

100000146 UEFA Pro U19 10 34

300003798 UEFA B U19 10 34

200000076 UEFA A U17 10 18

300003884 UEFA B U17 10 18

100000062 UEFA Pro U16 10 21

TANC1312-00430 MLSZ Grassroots C U16 10 21

200000463 UEFA A U15 9 23

300003733 UEFA B U15 9 23

200000562 UEFA A U19 10 100

300003815 UEFA B U14 7 19

300003725 UEFA B U13 7 19

300003323 UEFA B U14 7 38

200000686 UEFA A U12 6 16

TANC1534-01073 MLSZ Grassroots C U10 6 11

TANC1534-02122 MLSZ Grassroots C U9 5 13

300002044 UEFA B U8 4 18

300003403 UEFA B U12 6 80

600000011 Kapusedző U17 10 18

100000124 UEFA Pro U19 10 53

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 18 041 950 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 8 895 547 Ft

Nevezési költségek 5 115 813 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 8 526 356 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1 259 298 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 410 542 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 225 838 742 Ft

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

Összesen 271 088 248 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

243 227 174 Ft 2 507 497 Ft 5 014 993 Ft 250 749 664 Ft 27 861 074 Ft 276 103 241 Ft 278 610 737 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

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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Szakképzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

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    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 172 534 Ft 1 172 534 Ft 586 267 Ft 1 758 801 Ft

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan) 743 708 Ft 743 708 Ft 371 854 Ft 1 115 562 Ft

Tárgyi utófinanszírozott 4 537 078 Ft 4 537 078 Ft 2 268 539 Ft 6 805 617 Ft

Utánpótlás-nevelés 5 014 993 Ft 5 014 993 Ft 2 507 497 Ft 7 522 490 Ft

Összesen 11 468 313 Ft  17 202 470 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú
vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás
dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai
feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Tárgyi
előfinanszírozott
(ingatlan)

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú
vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás
dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai
feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Tárgyi
utófinanszírozott

Sportfejlesztési program előkészítésében való közreműködés; az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő kérdések támogathatósági szempontú
vizsgálatában való segítségnyújtás; igény esetén közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás
dokumentációjának ellenőrzésében; szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a sportfejlesztési programmal kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai
feltételeknek megfelelő elvégzéséhez.

Utánpótlás-
nevelés

Pályázatírás,tanácsadás, támogatással való elszámolás
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Nyilatkozat 1

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, 2019. 12. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kun Gábor (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 felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság

bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. 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;
8. 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;
9. 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);
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 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 benyújtom a sportcélú ingatlan
tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig
jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

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

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

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

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

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

13. 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;

14. 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.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási
évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat
számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Budapest, 2019. 12. 16.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Kun Gábor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú

ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos

sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori

szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

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

összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☑ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és
diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

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

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

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Kun Gábor, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult

képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

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

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

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

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti

jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

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

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

amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2019. 12. 16.

..........................................................
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).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az 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.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet)

meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. 

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

által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak

megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2019. július 1. - 2020. 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 2019. július 1. és 2020. 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. 

Sportszervezet által kapott De minimis TAO támogatás(ok) korábbi években az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programok alapján

Év Összeg

17/18 38 776 684 Ft

18/19 19 913 442 Ft

58 690 126 Ft

Sportszervezet által kapott egyéb forrásból származó De minimis támogatás(ok) 

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

0 Ft 0 Ft

Kelt: Budapest, 2019. 12. 16.
Kun Gábor 
ügyvezető igazgató 
Honvéd Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 19:29:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2019-11-26 11:11:21

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 19:30:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 13:40:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 11:35:43

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 11:50:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 13:38:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2019-10-18 12:01:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 14:30:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 15:32:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 12:56:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:57:58

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:52:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:52:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Egyéb dokumentumok

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés,
képzési terv)

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

100 millió forintot meghaladó ingatlan beruházási igényhez csatolandó, gazdasági társaság által kiállított támogatási
szándéknyilatkozatok

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

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

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

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

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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2019-11-26 11:34:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:53:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-26 11:38:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-11-26 11:39:11

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 16
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:43:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 46
Utolsó feltöltés:

2019-11-26 11:58:38

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 6
Utolsó feltöltés:

2019-11-26 12:00:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 9
Utolsó feltöltés:

2019-11-25 18:43:57

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

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

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Tulajdonosi hozzájárulás a beruházáshoz

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

Kelt: Budapest, 2019. 12. 16.
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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%
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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 312 986 016 Ft 3 226 660 Ft 6 453 320 Ft 322 665 996 Ft 138 285 426 Ft 457 724 762
Ft

460 951 422 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

56 867 887 Ft 586 267 Ft 1 172 534 Ft 58 626 688 Ft 25 125 723 Ft 83 166 144 Ft 83 752 411 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

36 069 836 Ft 371 854 Ft 743 708 Ft 37 185 398 Ft 15 936 599 Ft 52 750 143 Ft 53 121 997 Ft

- ebből utófinanszírozott 220 048 293 Ft 2 268 539 Ft 4 537 078 Ft 226 853 910 Ft 97 223 104 Ft 321 808 475
Ft

324 077 014 Ft

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

243 227 174 Ft 2 507 497 Ft 5 014 993 Ft 250 749 664 Ft 27 861 074 Ft 276 103 241
Ft

278 610 737 Ft

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

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 556 213 190 Ft 5 734 157 Ft 11 468 313 Ft 573 415 660 Ft 166 146 500 Ft 733 828 003
Ft

739 562 159 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 50 000 Ft 20 000 Ft 0 Ft 70 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (131 darab)

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)

gacspalalairasicimpeldany_1556031994.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2019-04-23 17:06:34) f00dc712905f841817bf528afe233ec39bc981b7cd8eb9671f5e0c191b57466e

alairas_minta_1571389067.pdf (Hiánypótlás melléklet, 62 Kb, 2019-10-18 10:57:47) d15dce12024dd87a856c6f3990c2f7c9716acaf7a15dce3285675afa36d67437

gacspalalairasicimpeldanycegvezeto_1574763081.pdf (Hiánypótlás melléklet, 764 Kb, 2019-11-26 11:11:21) 20e3f6b5e65d36af8ba35af54c71fdf5f1fa9806f98a0f3b4de57d33b5309be7

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

nyilatkozattao_1556630990.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:29:50) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

tao_beruhazasok_finanszirozasi_terve_2019_2020_1574764722.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2019-11-26 11:38:42)
bf2b96613dff4bd9b4c9cf8dd0c90a903b923e7cec7f14f8f72974bea727c4ef

Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága

nyilatkozattao_1556630999.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:29:59) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

tao_beruhazasok_hasznositasa_es_varhato_kihasznaltsaga_1574764751.pdf (Hiánypótlás melléklet, 226 Kb, 2019-11-26 11:39:11)
0c612813c273ac668a8d392880a0b5d0f25ce0e6bd0e31cfb5b72a0e6776d090

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközökhöz kapcsolódó mellékletek (CV, munkaszerződés, képzési terv)

dr.tomanmlsz.licenckartya.jp_1556627389.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-30 14:29:49) 27d1cf65c7c6649882bc21adf97cce860da80c8a6637b6475d42b38fe8fd8efb

dr.t.j.oklevel_1556627392.pdf (Szerkesztés alatt, 332 Kb, 2019-04-30 14:29:52) 0eba45c05bec846be975c81659cc5976ec37c5ec970482b85cd5e9cb3f0fe4ae

mokkartyadr.tomanj._1556627397.jpg (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-30 14:29:57) 57bd27975b4d44430b6c1e96dbdddfa4d917b0ddd4ef51dddd1ccc9b0c2463af

megbizasiszerz.prodroma2017._1556627400.pdf (Szerkesztés alatt, 683 Kb, 2019-04-30 14:30:00) 5c079a7364b95d08c81add7d864af8ae645dc44ff5a0db8d0145825a0af6e46c

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

deminimisnyilatkozat-1_1556617805.pdf (Szerkesztés alatt, 327 Kb, 2019-04-30 11:50:05) 8668f3db4f1588527a85838c1cf64baded3e89cdbda797b8987738337d7f7660

Egyéb dokumentumok

nyilatkozattao_1556630901.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:28:21) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

alairolap_lelato_1571389099.pdf (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2019-10-18 10:58:19) 8bdb1dcde672be198482614f9427b41bc0f3d5b1db4dfa8dafbf437598e0bdbb

meghatalmazas_1571389284.pdf (Hiánypótlás melléklet, 54 Kb, 2019-10-18 11:01:24) 76834eef24a5c272d830e7fbdc3747f5fb61e21ccaf0471e8df2f521b311f3f7

statisztikaiadatlap20190917_1571389364.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 11:02:44) bf228c563d512bdd02681367e67db4da974682094d63b16051ae457287382bc4

szandeknyilatkozatmetalcomzrt_1556588527.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 03:42:07) 0f24be3141b790d340516895bf72f451e7035f99ebfaf97179b7a34ed4ceb7d1

taoprogram2019_20szuneteltetesenyilatkozat_1571392872.pdf (Hiánypótlás melléklet, 165 Kb, 2019-10-18 12:01:12)
6142c36bbc372c181f949d133cf44443d6d0d3209f7f7f6b385245e0948b04f2

szandeknyilatkozatmlrtechkft_1556621767.pdf (Szerkesztés alatt, 301 Kb, 2019-04-30 12:56:07) 14c7a84e08c0fd43822bef037c382f820f75af8e2d8246f1c1e1084c0bda72ca

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1556616943.pdf (Szerkesztés alatt, 978 Kb, 2019-04-30 11:35:43) a0f1644123c395a0a6259b87a7bcabd3cf8cb267de93e02b74c66b4a17205659

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

cegkivonat04.18._1556031718.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2019-04-23 17:01:58) db65fcf83fbd5827a4f57f2cc982845287be5cfdd6813d61dc7feac7b29e10c6

kozhitelescegkivonat2019.11.04_1574706553.pdf (Hiánypótlás melléklet, 313 Kb, 2019-11-25 19:29:13) 107c7ce728a11791da1184043492ef21f84ce784c0bb8fbe4f9cfe18296a1fab

Helyszínrajz (alaprajz vagy térképmásolat)

nyilatkozattao_1556631052.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:30:52) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

a.03helyszinrajzanonim_1571388900.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-10-18 10:55:00) d5c7fcbc822d5227446db875bb61b4770ac277fd4d5b112170e3068efebaf80e

a.01atnezeteshelyszinrajz_1571388907.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-10-18 10:55:07) 74b2e40c5dcea05ce8e8dce24bc0e626790fb61df38e9cd64a5c60f02335aa68

a.04meglevoalaprajz_1571388915.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 10:55:15) 69b8151f9575ed43ea281513b169f7ee6fecffae424be90e65a6da4487d8143b

terkepmasolat_1571399450.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 13:50:50) 6287231605ba37f85da044ea9a50365e59ee31fe4e7bc12dbffd6b3ee503ae37

a.02helyszinrajz_1571334193.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-10-17 19:43:13) 08c1674cf32298983c249798b40c28a988c022e13223d0de7e41a6bba42facce

terkepmasolat_1574703820.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2019-11-25 18:43:40) a01e53d2f1cb58085c8d584726fc6df174c28e664f54415a92bcc2c1de61092f

a.02helyszinrajzjav_parkolo_1574703831.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-11-25 18:43:51) 2ca8e4990c2b534d5d6c219f8a7667af335cc329e9bc3d90f01206d69e606427

a.02helyszinrajzjav_jarda_1574703837.pdf (Hiánypótlás melléklet, 5 Mb, 2019-11-25 18:43:57) 2ca8e4990c2b534d5d6c219f8a7667af335cc329e9bc3d90f01206d69e606427

(70 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

befizetesibizonylat_1556624438.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2019-04-30 13:40:38) 8ebf44f8c138c71f3cd8788dd16321c00a7c389d9c50a374cf0020830ee88947

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

honved_adoigazolas201904_1555328839.pdf (Szerkesztés alatt, 371 Kb, 2019-04-15 13:47:19) 82e884b4e387e3b66a249d343b16ea6ff5a8fe59127981852eab7288dcb46ccf

adoigazolas2019.11_1574706628.pdf (Hiánypótlás melléklet, 371 Kb, 2019-11-25 19:30:28) 2e41d5ee6a063bb4cd75c19d44fe0715609c61809774adbc899be71a2c7fbe65

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

berletiszerzodes_1556624290.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2019-04-30 13:38:10) 88cba3f2298729a8f292e47d6e1dbaaed871cd618c4e0f8d85ee09072efa3d51

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

nyilatkozattao_1556630932.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:28:52) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

agrolanckft.ajanlatahonvedfcg_1556624960.pdf (Szerkesztés alatt, 669 Kb, 2019-04-30 13:49:20) 025c3b96c552ea542153362a847982d2a1321c9a239d81d37e17dd8ed08af6cc

fizikoterapias_gepek_20190429_1556625096.pdf (Szerkesztés alatt, 496 Kb, 2019-04-30 13:51:36) b0aa792f4a0d6fe0912e426c91daaa5d56b723706b71026b4c9bc8554131378c

rendorsegivezetesipont_arajanlat_1556631130.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2019-04-30 15:32:10) 9c175c07f02a7b86ed463165a78ccb5df3f42e5e6644f576460683714bdd134b

mbb15rhdbuszajanlat_honvedfc_2019_1556622217.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2019-04-30 13:03:37) f1b7052a22708828dbd654f65da1ce9bf951c5a7ebd6d1451e09dd3e6f6560c0
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mbb15rhdmuszakileiras_honvedfc_20_1556622221.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2019-04-30 13:03:41) 13bafd38aaa70ebec18976dbd6a4fc23b2d9da59cd53f4b4dcbddef47aa55b56

ajanlat_gg_automatapalyafesto_0426_1556625376.pdf (Szerkesztés alatt, 126 Kb, 2019-04-30 13:56:16) b9c524300d33951e827a688956216fd69225325e18b38d0513b6345580d27f91

honvedfckftreszere-agrolanckft_1556625973.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 14:06:13) 4ad97289e51d84ec60508249d3df2a0118b626dd5d429f884e06f383f67a7d9a

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások

nyilatkozattao_1556630982.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:29:42) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

tervezoi_nyilatkozat_egyebhatosagiengedelyekrol_1574704424.pdf (Hiánypótlás melléklet, 30 Kb, 2019-11-25 18:53:44)
f7526d022bf046ce167aea0233080159f23cf31597a4b3aa25ffc44574ba69ae

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

nyilatkozattao_1556630973.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:29:33) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

jkv.25_88_temesvar_25a_1571389223.pdf (Hiánypótlás melléklet, 599 Kb, 2019-10-18 11:00:23) 2e9aaa9c124dd6b38749013716aa405b2ed4103a1a2e553d6dd0595243f458e3

telepuleskepi_19_058_218_1571389345.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 11:02:25) b880abcb5a851e94d022c2e6d6c0d6268e8c86fd4bb71c230ea458ae3aa14987

epitesiengedelynemjogeros_1571389351.pdf (Hiánypótlás melléklet, 430 Kb, 2019-10-18 11:02:31) d9b6282441a07746a21f375abc186932a5e530ead4d5bd8649b5546ebabf9e3d

szakmai_nyilatkozat_nem_epitesi_engedelyes_epitesiberuhazasokrol_1574764454.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2019-11-26 11:34:14)
560b4e44c209a1470ca2d0e416a9922633d02de668fbab1945733a68a0dd3b65

jogeros_epitesi_engedely_xix_onkormanyzat_1574764488.pdf (Hiánypótlás melléklet, 538 Kb, 2019-11-26 11:34:48)
5dcdad9c8ee6bffdef4c3ba7ab9d7c19be60c5103a64acadcedee1e6f5aa70a5

epiteshatosagiallasfoglalasengedelymentessegrol_1571333975.pdf (Hiánypótlás melléklet, 53 Kb, 2019-10-17 19:39:35)
e371ee0fe63e782d1dffa9c56769f59dfe17fa8d3e530042ad06af4273740996

epitesugyihatosagiallasfoglalas_1571333980.pdf (Hiánypótlás melléklet, 973 Kb, 2019-10-17 19:39:40) 851ddae5244d858a7a9fd7aae6abceffbc5e5ff8f67dd07537f21805426a49a6

fuggohatalyuepiteshatosagivegzes_1571333987.pdf (Hiánypótlás melléklet, 377 Kb, 2019-10-17 19:39:47) 481f97646c6d6603671668ab3eca4f2fcdedee890657a85f58d45c41461911f3

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

berletiszerzodes_1556621851_1574704325.pdf (Hiánypótlás melléklet, 7 Mb, 2019-11-25 18:52:05) 88cba3f2298729a8f292e47d6e1dbaaed871cd618c4e0f8d85ee09072efa3d51

berletiszerzodes_1556621851.pdf (Szerkesztés alatt, 7 Mb, 2019-04-30 12:57:31) 88cba3f2298729a8f292e47d6e1dbaaed871cd618c4e0f8d85ee09072efa3d51

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

tulajdonilap_honvedfc_1556631375.pdf (Szerkesztés alatt, 645 Kb, 2019-04-30 15:36:15) f2369a94094e66456ce0451d10f5b0f60902942c6e9f98625e4e8a4fec4af3f5

tulajdonilap_1571333963.pdf (Hiánypótlás melléklet, 170 Kb, 2019-10-17 19:39:23) db0f9cae1d64bf1f960a9e5afbb26b962f9aa53a50860028b2f9cfeff064cff2

tulajdonilap_1571333963_1574704379.pdf (Hiánypótlás melléklet, 170 Kb, 2019-11-25 18:52:59) db0f9cae1d64bf1f960a9e5afbb26b962f9aa53a50860028b2f9cfeff064cff2

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

nyilatkozattao_1556630946.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:29:06) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

mentesseginyilatkozatjelzalogjogbejegyzesrol_1574704678.pdf (Hiánypótlás melléklet, 58 Kb, 2019-11-25 18:57:58)
9e2dc06443326a8feafa9caccc2c782e47bee1174855c2c557626d2da0130646

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

mfakonyhaboviteskoltsegbecsles_1556627396.pdf (Szerkesztés alatt, 352 Kb, 2019-04-30 14:29:56) b35f210ef32a5e5e3491cbc9d02e317d73f15403a051da605472e534bb2272da

nyilatkozattao_1556631009.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:30:09) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

rendorsegivezetesipont_arajanlat_1556633157.pdf (Szerkesztés alatt, 239 Kb, 2019-04-30 16:05:57) 9c175c07f02a7b86ed463165a78ccb5df3f42e5e6644f576460683714bdd134b

4546_001_mufuves_csarnok_1556633202.pdf (Szerkesztés alatt, 439 Kb, 2019-04-30 16:06:42) 9e792a8197992320ea5d1dfa867a15ff01fef4938a542c0155efe525390a3deb

4542_001_vendeg_szurkoloi_utvonal_1556626500.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2019-04-30 14:15:00) 34c94f7e562d1853d400da09610226dfddf8d4152373f336019be06766a3109c

4543_001_fedett_szin_1556626553.pdf (Szerkesztés alatt, 198 Kb, 2019-04-30 14:15:53) b678e881bab9894fb1991aeba71965f89c2348f2a14bf24d9526ac6e1f9326dd

4544_001_futopalya_1556626619.pdf (Szerkesztés alatt, 196 Kb, 2019-04-30 14:16:59) abaf3346018483b47ffe473c185f81d6001eb6f604d50394f5401b662e64659f

4545_001_lelato_fedes_1556626676.pdf (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2019-04-30 14:17:56) 854da5185ccd25dd8f5e8caea2752ef0b5038630b08bcfd1beef88f57391f73c

4548_001_parkolo_1556626920.pdf (Szerkesztés alatt, 220 Kb, 2019-04-30 14:22:00) c5541544525a68c1c32517a4d334b3daffec137a7fc0ad6dae4808666a98fe92

honvedmufuvesedzocsarnokdijalapszamitasa_1574703533.pdf (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2019-11-25 18:38:53)
b6c4525d0ab7dee0aed13bfd3fb107dc86e83ffdfb860ae94b2b520245143dd9

fedettszinvm_1574703654.pdf (Hiánypótlás melléklet, 676 Kb, 2019-11-25 18:40:54) cd9da24b18189a8afa77832643a98a80ed7bdce99d7fa5dff64d224819588cc4

konyhabovitestervezese_1556627084.pdf (Szerkesztés alatt, 160 Kb, 2019-04-30 14:24:44) 357ad5273ecdf9ccd88059379e574cdc3a6c2c12e824150b95123fe30853d07b

vendegszurkoloiutvonalvmcse_1574703729.pdf (Hiánypótlás melléklet, 214 Kb, 2019-11-25 18:42:09) 5f5c1ceda3bc5c175282be3a0acc04cd4ce686491276a618d278024eb47fd906

parkolovmcse_1574703743.pdf (Hiánypótlás melléklet, 189 Kb, 2019-11-25 18:42:23) 9cbef7a8d1161d341d2ef05a3c2137e4e62b0f122c29c21efd3476efad2b6fc6

lelatofedesvmcse_1574703777.pdf (Hiánypótlás melléklet, 703 Kb, 2019-11-25 18:42:57) 7b859a2136770e876e5b5ecb1f9f5d22ac9525541b27323b230cf0722341b578

vezetesipontvm_1574703784.pdf (Hiánypótlás melléklet, 516 Kb, 2019-11-25 18:43:04) 5baaa8ac1b9cd77fa7122248884998c670860f69f8867e61745bcd6a36911b7d

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

nyilatkozattao_1556631018.pdf (Szerkesztés alatt, 921 Kb, 2019-04-30 15:30:18) 4879e99ab28c9616ffe8a6de076e22b6c5cb22dac079092b72b9da0c4c9a0cc0

a.10tervezetthomlokzatok_1571388832.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 10:53:52) 47739aa45de3695d1361caa31c87ee5db5e71d32ad7da551dbcacf92b40c328c

a.11tervezetthomlokzatok-anonim_1571388837.pdf (Hiánypótlás melléklet, 1 Mb, 2019-10-18 10:53:57) 2d4f0700266186737af0db5cda11fd3752b4ab99c6f78073f38de18136ac1fb0

a.12tervezettmetszetek_1571388843.pdf (Hiánypótlás melléklet, 746 Kb, 2019-10-18 10:54:03) 8ab0ab8fc5366816b6f5b78710af5c222157291ac8ecb1a3a877002e9fea1a1a

a.13felmeresifotok_1571388852.pdf (Hiánypótlás melléklet, 6 Mb, 2019-10-18 10:54:12) 230f7bde96ec34161858b7ad0181de1be7eacfcde98d3766e6745ef1a9d55817

a.14tervezett-latvanytervek-1_1571388857.pdf (Hiánypótlás melléklet, 752 Kb, 2019-10-18 10:54:17) 220c4c1a730c4d14474d0fc3d6bf7a451e11424a66bbf222ac1a89c7b7ec89e6

a.15tervezett-latvanytervek-2_1571388861.pdf (Hiánypótlás melléklet, 458 Kb, 2019-10-18 10:54:21) d6efad6a39afec47a994d2fdd78603e6632a07512d3f6ce73f4c99c3dc36776a

a.16tervezett-latvanytervek-1-anonim_1571388868.pdf (Hiánypótlás melléklet, 752 Kb, 2019-10-18 10:54:28) e37c21be797a4456a9cc0e9ab67af5cfbc4818ce3ee62b06ec46e9ba9c8fefa1

a.17tervezett-latvanytervek-2-anonim_1571388876.pdf (Hiánypótlás melléklet, 458 Kb, 2019-10-18 10:54:36) eb3fe2eb0abeddcc5ffd2c9a7334673088bd28d551bff8e430497683bd48dddb

a.05meglevometszetek_1571388928.pdf (Hiánypótlás melléklet, 378 Kb, 2019-10-18 10:55:28) e6844111ef9d58f87e0ebfa6f3a88683dcf401e703a39de6a93582295653dd65

a.06meglevohomlokzatok_1571388936.pdf (Hiánypótlás melléklet, 838 Kb, 2019-10-18 10:55:36) ec762f0e4b2d3df8c3afc5f687109a26900872c3e29004f33b0db32760effb12
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