
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  BEAC

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
Amatőr sportszervezet 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Gazdálkodási formakód  521

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19805528-1-43

Bankszámlaszám  11711034-20023436-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás önkormányzati, saját erő

Önerő biztosítása tárgyi 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:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1117  Város  Budapest

Közterület neve  Bogdánfy  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1117  Város  Budapest

Közterület neve  Bogdánfy  Közterület jellege  utca

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 660 27 86  Fax  -

Honlap  www.beac.hu  E-mail cím  info@beac.elte.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  dr. Karácsony András

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 453 92 32  E-mail cím  info@beac.elte.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Horváth Enikő +36 30 453 92 32 horvat.eniko@beac.elte.hu

Sándor Ádám +36 30 944 09 93 beac.basket@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

BEAC Sportközpont ELTE/Magyar állam ELTE Sport Kft. 40 Felk. és versenyeztetés

Grosics Gyula Általános Iskola Önkormányzat Újbuda GAMESZ 15 Felk. és versenyeztetés

Farkasréti Általános Iskola Önkormányzat Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 8 Felk. és versenyeztetés

Gabányi László Sportcsarnok Önkormányzat Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 8 Felk. és versenyeztetés

Tüskecsarnok Magyar állam Nemzeti Sportközpontok 20 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1898

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1898

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 8,6 MFt 9,1 MFt 9,6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 8 MFt 8 MFt 9,6 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 157 MFt 230 MFt 170 MFt

Egyéb támogatás 18 MFt 18 MFt 1 MFt

Összesen 191,6 MFt 265,1 MFt 190,2 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 40 MFt 43 MFt 70 MFt

Működési költségek (rezsi) 43 MFt 43 MFt 45 MFt

Anyagköltség 51,5 MFt 6 MFt 6,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 16,8 MFt 17 MFt 24 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 6,7 MFt 7 MFt 8 MFt

Összesen 158 MFt 116 MFt 153,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 86 MFt 110 MFt 130 MFt

Működési költségek (rezsi) 27 MFt 30 MFt 30 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 7 163 147 Ft 143 263 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

10 267 620 Ft 205 352 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

167 836 588 Ft 3 356 732 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 1 109 969 Ft 22 199 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Nagynevű elődeink már a múlt században megállapították, hogy a tanuló ifjúság egészséges életmódjának kialakításához a szellemi erőfeszítéseken túl a rendszeres
testedzés, a sportolás, a fizikai képességek fejlesztése elengedhetetlen. Ma, amikor az egészséget eddig soha nem tapasztalt mértékben veszik igénybe a
nagyvárosi életmód káros velejárói, amikor az ifjúság szórakozási lehetőségei soha nem látott mértékben bővültek és ezek következményeként az ifjúság egészségi
és fizikai állapota az elmúlt évtizedek leggyengébb színvonalára csökkent, akkor különösen időszerű a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club alapítóját, Eötvös Lorándot
idézni: ’’Nem a Váci utcában találhatja meg a tanuló ifjúság mulatságának saját otthonát; foglalja le hegyeinket akár a Bakonyig kirándulásainak, a Rákos mezejét
játékainak és a Duna habjait evezősversenyeinek. Itt, barátok közötti versenyekben, mulatva fogja megszerezni az ifjú azt a kincset, amely férfivá avatja az akarat
erejét, a kitartást a küzdelemben.’’ Nem véletlen, hogy 1898. november 5-én (116 évvel ezelőtt) éppen Eötvös Loránd alapította meg Magyarország egyik első
egyetemi sportintézményét, a Budapesti Egyetemi Atlétikai Clubot. Eötvös Lorándnak a sportról alkotott nézete jelentette a múltban és jelenti napjainkban is azt a
nemes hagyományt, amely meghatározza a sportegyesület és a szakosztály tevékenységének célját és ad igazi tartalmat az ott folyó munkának. A kosárlabda
szakosztály a sportág magyarországi úttörői és meghonosítói közé tartoznak. A BEAC férfi csapata már részt vett az 1933-ban megrendezett bajnokságban, amelyen
először játszották a csapatok a mai formájában - palánkos - a kosárlabdát. A női kosarasok szintén ott voltak a sportág bölcsőjénél. Már a 30-as évek közepétől
rendszeresen részt vettek a Főiskolai Bajnokságokon és egyéb tornákon. Az 1933-ban megrendezett első női bajnokságon a második helyen végeztek és az eltelt 80
évben megszakítás nélkül az élvonalban szerepelnek. A női kosárlabda szakosztály legnagyobb sikerét 1989-ben érte el, amikor Balogh Judit vezérletével megnyerte
a magyar bajnokságot. A következő esztendőben Magyar Kupát nyert a csapat. A női kosárlabda szakosztály utánpótlása 1975-től működik szervezet keretek között.
A szakosztály a Tüske sportkomplexum átadásával jelenleg a legjobb tárgyi feltételek mellett tudja megvalósítani szakmai programját. A szakosztály a 2017/18. évi
támogatási időszakban az akadémiai programját újra akkreditáltatja. 

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

Ingatlanra nem pályáztunk. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Ingatlanra nem pályáztunk. 

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

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club sportfejlesztési programját az elmúlt 119 év eredményei már önmagában is indokolják. Az egyesület, mint az Eötvös Loránd
Tudományegyetem sportegyesülete olyan egyedülálló lehetőség előtt áll, amely Magyarországon példa nélküli. A sportágfejlesztési program eredményes
végrehajtása az egész magyar kosárlabda sport fejlődésére kihatással van, ezen belül komoly lendületet adhat egy eredményes és magas színvonalú női és férfi
csapat kialakítására. A szakmai program vezetője az egyesület egykori legendás játékosa Balogh Judit, a Testnevelési Egyetem tanára, a kosárlabda tantárgy
oktatója. Mellette a sportág elismert és kiváló szaktekintélyei dolgoznak a szakosztályban. A programba bevonásra kerülnek az ELTE-n oktató tanárok is, akik a
tudományterületük legszakavatottabb képviselői. Az egyesület eredményes működése a honi kosárlabdázás szempontjából is elengedhetetlen, hiszen egyesületünk
tervei között szerepel olyan kiváló képességű játékosok képzése, akik később a magyar bajnokság más klubjaiban is bemutatkozhatnak, illetve az utánpótlás
korosztályokban a nemzeti válogatottakban szereplő sportolók képzése, hozzájárulva ezzel a magyar kosárlabdázás sikereihez. A program előnye továbbá, hogy az
eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a szakmai munkához, valamint az elmúlt években során anyagi
lehetőségek hiányában aránytalanul alulfizetett sportszakembereink számára a képzettségüknek és teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani. A 2011/12-es
támogatási időszakhoz képest jelentős szervezet fejlesztésen mentünk keresztül, a szakosztályokban dolgozó szakemberek száma megközelíti a húsz főt. Elindult az
’’Újbuda Kosárlabda Akadémia’’ program, amely közös projekt a MAFC férfi szakágával és Újbuda Önkormányzatával. Az akadémiai program biztosítja a
szakszövetségi stratégiával való teljes megfelelés folyamatát. A MEFS újonnan megválasztott vezetőségének is teljes támogatását bírjuk. A 2016/17. évi időszakban
az ELTE-vel közös infrastruktúra fejlesztést valósítunk meg. A Sportfejlesztési programunk minden tekintetben eleget tesz és eleget kíván tenni a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiadott sportág fejlesztési programban szereplő követelményrendszernek. Szakosztályunk a 2017/18. évi támogatási
időszakban az akadémiai programot újra akkreditáltatja, ennek keretében maradéktalanul eleget kíván tenni az akadémiai követelményrendszerben foglalt
előírásoknak. 

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

A társadalmi - gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások a felnőtt és
utánpótláscsapatok versenyeztetése során, hogy az eddig szinte teljesen önerőből finanszírozott szakosztályban a tagdíjak mértékét jelentős mértékben csökkenteni
tudtuk, továbbá a hazai rendezésű versenyeknél megszűnt a szülői hozzájárulás,ezzel a családok, játékosok kiadásait csökkenthettük. Ezzel az intézkedéssel
lényegesen szélesebb tömeg előtt nyílt meg a sportolási lehetőség, amely az egyre növekvő gyerek létszámban már jól kimutatható. A Tüskecsarnok 2014 december
végi átadása új fejezetet nyitott az edzés lehetőségeinkben. A korszerű edzőtermeket gyorsan birtokunkba vettük, annak ellenére, hogy a rendkívül magas
terembérlet finanszírozása érdekében többlet támogatásra szorulunk. Szakosztályunk jelenléte a Tüskecsarnok kihasználtsága szempontjából nélkülözhetetlen,
jelenleg a létesítmény egyik legnagyobb bérlői vagyunk.Sokat tettünk az elmúlt időszakban a csapataink egységes megjelenése érdekében, a folyamat teljes lezárása
érdekében további sportfelszerelések beszerzése szükséges. Sportfejlesztési programunkban az elmúlt időszakban is kiemelt jelentőséggel bírt az egyetemi sport
fejlesztése. A 2014/15-ös támogatási időszakban első alkalommal sikerült elérni, hogy a női és a férfi szakágban is csapatot tudtunk indítani. A 2017/18-as támogatási
időszakban további egyetemi csapatok indítását tervezzük. Ki kell emelni azt is, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint az ország legnagyobb egyeteme
minden tekintetben életszemléletet közvetít a felnövekvő generációk számára az egész országban és a határainkon túl is. A hosszú távú hatások lényegesen
nagyobb jelentőséggel bírnak. Az egészséges életmóddal, a mindennapi sportolással karbantarthatjuk testünket, így számos betegséget, egészségügyi probléma
kialakulását előzhetjük meg. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszertámogatásra fordított költségeire lehet rendkívül pozitív hatással.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

sportszervező Felsőfokú Általános 160 12 400 000 Ft 82 550 Ft 5 790 600 Ft

gazdasági ügyintéző Felsőfokú Általános 160 12 200 000 Ft 57 000 Ft 3 084 000 Ft

kommunikációs vezető Felsőfokú Megbízási 120 12 350 000 Ft 86 400 Ft 5 236 800 Ft

440 36 950 000 Ft 225 950 Ft 14 111 400 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

sportszervező A szakosztályban működő amatőr felnőtt csapatok sportszervezői feladatainak ellátása.

gazdasági ügyintéző A szakosztály általános gazdasági ügyeinek intézése.

kommunikációs vezető A szakosztály kommunikációs feladatainak ellátása.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

6 948 253 Ft 71 631 Ft 143 263 Ft 7 163 147 Ft 7 163 147 Ft 14 254 663 Ft 14 326 294 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Táblagép db 1 160 000 Ft 160 000 Ft

Számviteli törvény
szerinti egyéb tárgyi
eszköz beruházás

Busz 8+1 személyes db 1 12 000 000 Ft 12 000 000 Ft

Szoftverfejlesztés,
szoftvervásárlás

egyedi szoftver csomag 1 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft

14 360 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Honlapfejlesztés A szakosztály honlapjának karbantartása, fejlesztése.

Táblagép Elektronikus jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges.

Busz 8+1 személyes A szakosztály sportolóinak szállítása.

egyedi szoftver Az akadémiai program követelményrendszernek való megfelelés érdekében. (sportolói nyilvántartó- és tagdíjfizető rendszer)

2017/18 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

9 959 592 Ft 102 676 Ft 205 352 Ft 10 267 620 Ft 4 400 408 Ft 14 565 352 Ft 14 668 028 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 20 20 2 Országos

U11 40 20 2 Országos

U12 50 20 2 Országos

U14 40 0 4 Országos

U16 60 0 3 Országos

U18 65 0 3 Országos

U20 12 0 1 Országos

U23 10 0 2 Országos

U25 30 0 2 Országos

Összesen 327 60 21
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Diagnosztikai eszköz Erőplató db 1 3 500 000 Ft 3 500 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 500 000 Ft 500 000 Ft

Diagnosztikai mérés diagnosztikai mérés db 5 100 000 Ft 500 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

Erőplató Akadémia program része

Gyógyszer Sérülések megelőzése, kezelése, rehabilitációsja.

Gyógyszer Sérülések megelőzése, kezelése, rehabilitációsja. (TAPE,kineziotape, szivacs)

diagnosztikai
mérés

Utánpótláskorú gyerekek diagnosztikai mérése. Nemzeti Sportközpontok, sporttudományi és diagnosztikai központjában teljesítmény-
diagnosztikai felmérés. Terheléses vizsgálatok labor- és pályakörülmények között, amelyek felmérik az energiaellátó rendszerek aktuális
állapotát, a sportoló terhelhetőségét • A fiatalok testi fejlődésének, az érés státusának vizsgálata • Kardiológiai szűrések, vizsgálatok • Motoros
teljesítmények mérése, ezen keresztül az edzésmunkához való alkalmazkodás megállapítása • Biomechanikai mérések • Pszichés
tulajdonságok vizsgálata, a sporttal kapcsolatos motivációs bázisok felmérése • Profilalkotás, elemzések készítése, sportolói adatbázis
létrehozása

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 10 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 4 700 000 Ft

Személyszállítási költségek 8 000 000 Ft

Nevezési költségek 1 000 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 40 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 8 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 104 450 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 100 000 Ft

Összesen 181 450 000 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz,
sportfelszerelés beszerzése

Akadémia követelményrendszer megvalósításához szükséges sportágspecifikus eszközök beszerzése. A benchmarkban
meghatározott sportfelszerelés, sporteszközök beszerzése.

Személyszállítási költségek Az utánpótlás csapatok személyszállítása.
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2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Nevezési költségek Az utánpótlás tornák nevezési költségei.

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

A mérkőzések játékvezetői, asztalszemélyzete, statisztikusai.

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

Az utánpótlás-játékosok játékengedélye, leigazolási költségei.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti
díja

Az egyesület által használt sportlétesítmények bérleti díja.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással
és versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

Az utánpótlás csapatok szállás és étkezés költségei.

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A 2016/17-es évben 29 utánpótlás versenyző csapatunk volt, ami várhatóan a 2017/18-as évi időszakban is ilyen
mértékű lesz. Az akadémiai követelményrendszer megfelelése érdekében a már meglévő sportszakemberek mellett új
pozíciókat kell létesítenünk, mely a tavalyi évhez képest nagymértékben megemeli a bérköltséget.

Logisztikai költségek (csak bérlet) –
kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár

Utánfutóbérlés

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

162 801 490 Ft 1 678 366 Ft 3 356 732 Ft 167 836 588 Ft 18 648 510 Ft 184 806 732 Ft 186 485 098 Ft
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Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2017/18 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 200 000 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

800 000 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 100 000 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 100 000 Ft

Összesen 1 200 000 Ft

Indoklás

Amatőr felnőtt csapatok versenyeztetési költsége,játékengedélyek, leigazolási, átigazolási díjak, játékvezetők, asztalszemélyzet, statisztikus. 

2017/18 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

1 076 670 Ft 11 100 Ft 22 199 Ft 1 109 969 Ft 123 330 Ft 1 222 199 Ft 1 233 299 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 143 263 Ft 143 263 Ft 71 631 Ft 214 894 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

205 352 Ft 205 352 Ft 102 676 Ft 308 028 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 356 732 Ft 3 356 732 Ft 1 678 366 Ft 5 035 098 Ft

Versenyeztetés 22 199 Ft 22 199 Ft 11 100 Ft 33 299 Ft

Összesen 3 727 546 Ft  5 591 319 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Közreműködői díjak.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Közreműködői díjak.

Utánpótlás-nevelés Közreműködői díjak.

Versenyeztetés Közreműködői díjak.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

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

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2017. 05. 17.
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Nyilatkozat 2

Alulírott dr. Karácsony András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig 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 a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

16. 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;

17. 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;

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

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

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

Kelt: Budapest, 2017. 05. 17. dr. Karácsony András 
elnök 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott dr. Karácsony András (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

(kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club

(kedvezményezett neve)

☐ 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 közhasznú 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: ..........

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☐mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☑egyéb forrás: önkormányzati, saját erő

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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, 2017. 05. 17.

..........................................................
aláírás
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1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott dr. Karácsony András (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2017. 05. 17.

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

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

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

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

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

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

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

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

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

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

Kijelentem, hogy a Kérelmező nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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

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

– tájékoztatom.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2017. 05. 17. dr. Karácsony András 
elnök 

Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A sportfejlesztési program kapcsán tett nyilatkozata alapján az Ön sportszervezetének nem kell De minimis nyilatkozatot kitöltenie.
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Mellékletek

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

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

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

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2017. 05. 17.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%

be/SFP-08062/2017/MKOSZ

2017-05-17 15:47 24 / 26



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 6 948 253 Ft 71 631 Ft 143 263 Ft 7 163 147 Ft 7 163 147 Ft 14 254 663 Ft 14 326 294 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 9 959 592 Ft 102 676 Ft 205 352 Ft 10 267 620 Ft 4 400 408 Ft 14 565 352 Ft 14 668 028 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

9 959 592 Ft 102 676 Ft 205 352 Ft 10 267 620 Ft 4 400 408 Ft 14 565 352 Ft 14 668 028 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

162 801 490 Ft 1 678 366 Ft 3 356 732 Ft 167 836 588 Ft 18 648 510 Ft 184 806 732
Ft

186 485 098 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

Versenyeztetés 1 076 670 Ft 11 100 Ft 22 199 Ft 1 109 969 Ft 123 330 Ft 1 222 199 Ft 1 233 299 Ft

Összesen 180 786 005 Ft 1 863 773 Ft 3 727 546 Ft 186 377 324 Ft 30 335 395 Ft 214 848 946
Ft

216 712 719 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 50 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (7 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-20170502-111407_1493718489.pdf (Szerkesztés alatt, 36 Kb, 2017-05-02 11:48:09)
4e9942f89ece49190cfc8a2fb32c1f4c9edcd7e602f6bd5039d43a07a5bbfe16

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)

alairasicimpeldanykaracsony_1492072702.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2017-04-13 10:38:22)
a00e5f27c0f752f13a3c887c960ed6e55fdc078600a8b696192ed0bf8d681d73

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-20170502-111418_1493718522.pdf (Szerkesztés alatt, 123 Kb, 2017-05-02 11:48:42)
5bd838388d87a6607dd867c63c273ab7885d1ffc2c042a468d47f19845072dd4

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

birosagikivonat_2017.04.07_1492003650.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2017-04-12 15:27:30)
4eced44d0e1f147d52a2ea8eb15d9a7ebc609e269f5f02adb36ddc7f5c096b37

(50 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1493712610.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2017-05-02 10:10:10)
a88b22b3e3817737bb5e64f24d51c2f4c0654b0c574bbf597f5e1ceed76d6bdb

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

navaprilis_1492072590.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2017-04-13 10:36:30) abc0ac40edd6043280a0b69decc6d3300647c140e587c77c2ad986d8ab3716b7

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

img-20170502-111423_1493718531.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2017-05-02 11:48:51)
1dd501591b234e24d5f58077a3aebfeb7b10a23d8649d6fb6c07faff01b9548b
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