
A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFPHP01-10065/2022/MKSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  Csepel Diáksport egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  Csepel DSE

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Amatőr  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Bajnoki osztály:  NBII

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

Adószám  18151187-2-43

Bankszámlaszám  10400195-50526580-69561008

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás sportszolgáltatási díj

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás sportszolgáltatási díj

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1213  Város  Budapest

Közterület neve  Révész  Közterület jellege  út

Házszám  5/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1213  Város  Budapest

Közterület neve  Révész  Közterület jellege  út

Házszám  5/B  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 20 486 77 84  Fax  +36 1 420 80 98

Honlap  www.csepeldse.hu  E-mail cím  info@csepeldse.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Kalmár Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 20 486 77 84  E-mail cím  info@csepeldse.hu

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

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Kalmár Zsolt +36 20 486 77 84 info@csepeldse.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Laurencz László Sportcsarnok Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

155,45 Felk. és
versenyeztetés

Nagy Imre ÁMK Csarnok Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Csepeli Városgazda Közhasznú
Nonprofit Zrt.

86,36 Felkészülés

Gróf Széchenyi István Általános
Iskola

Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 42 Felkészülés

Eötvös József Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 38 Felkészülés

Vermes Miklós Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 20 Felkészülés

Kölcsey Ferenc Általános Iskola Budapest XXI. Kerület Csepel
Önkormányzata

Dél-Pesti Tankerületi Központ 8 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2010

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2010

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nem releváns

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

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

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 0 MFt 5 MFt 15 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 9,12 MFt 11,5 MFt 13 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 110 MFt 115 MFt 145 MFt

Egyéb támogatás 10,56 MFt 23,5 MFt 25 MFt

Összesen 129,68 MFt 155 MFt 198 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 53,52 MFt 69 MFt 77,6 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 14,31 MFt 6,7 MFt 20,9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 13,85 MFt 19 MFt 40 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 22,92 MFt 21,8 MFt 25 MFt

Összesen 104,6 MFt 116,5 MFt 163,5 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2020 2021 2022

Működési költségek 70,95 MFt 84,5 MFt 99,7 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes
támogatás

Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 4 818 274 Ft 96 365 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 346 033 Ft 86 921 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 142 442 243 Ft 2 848 845 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költségek

161 616 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj   Bruttó (elkülönítetten kezelt)
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Kérelem részletes leírása

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

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

Egyesületünkhöz jelenleg közel 300 sportoló tartozik, akikkel 16 csoportban 17 szakember foglalkozik. Az idősebb korcsoportok heti 5x1,5ó edzésen vesznek részt,
amelybe erőnléti és gyógytornász szakemberek vezetésével, csoportonként heti 1,5 óra időtartamban prevenciós, erő-és gyorsaság fejlesztő foglalkozásokat is tartunk. A
foglalkozások minőségének növeléséhez, szakembereink által meghatározott koordinációs és fitnesz eszközöket vásároltunk. A kisebbek részére heti 3x1,5ó, a
szivacskézilabda korosztálynak heti 2x1ó edzést biztosítunk. Csoportjaink kapusainak, korosztályos bontásban, heti 2x1,5ó kapusedzést, a sérült játékosoknak pedig
rehabilitációs foglakozásokat is tartunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Lauremcz László Sportcsarnok átadásával, Csepelen már két szabványos méretű kézilabda
pályán tarthatunk edzéseket! A szabvány termek mellett további 6 iskola tornatermeiben, ill. a Laurencz László Sportcsarnok erőnléti és rehabilitációs termeiben tartjuk a
foglalkozásainkat. A különböző helyszínek miatt többször kell megvennünk ugyanazokat az edzések során nélkülözhetetlen eszközöket (bóják, jelző mezek, labdák stb.),
ami jelentős többlet költségeket okoz. Új csarnokon átadásával sokat léptünk előre az egyesületi modell kialakításában, a több közös edzéshelyszín lehetővé teszi, hogy
a csapatok kapcsolatban legyenek egymással és a nagyobbak példaképként szolgálhassanak a fiatalabb generáció számára. Jelenleg azon fáradozunk, hogy egy erős
kézilabdát szerető bázist építsünk ki a kerületben. Hozzáfogtunk az iskolák falain belüli kézilabda oktatáshoz. Sikerült elérnünk, hogy edzőink a helyi iskolákban
tehetségek után kutathatnak, ill. a szivacskézilabda bekerült a csepeli diákolimpia programjába. Jelenleg 18 korosztályos és felnőtt bajnokságban versenyeznek
leányaink és fiaink, de célunk, hogy ősztől újabb korosztályok is bekapcsolódjanak a versenyzésbe. Az NBII felnőtt bajnokságban férfi csapatunk jelenleg a 2., női
csapatunk pedig az NBI/B felnőtt bajnokságban a 10. helyen áll, így nagy a valószínűsége, hogy a 2022/2023. évi versenyidőszakban mind a női mind a férfi vonalon az
NBII felnőtt bajnokságban fogunk részt venni. Ezáltal biztosítjuk, hogy a leány és a fiú vonalon egyaránt megoldott legyen minden korosztályunk számára a hosszú távú
versenyeztetés lehetősége! Az infrastrukturális problémáink megoldódtak, hiszen felújításra került az ÁMK Csarnok, 2021. júliusában pedig átadásra került a Laurencz
László Sportcsarnok. 

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

Nem releváns 

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

Elsődleges célunk egészséges, életerős, terhelhető, kitartó, konstruktív és megfelelő probléma megoldó képességgel rendelkező fiatalok nevelése. A szakszövetségi
stratégia is jelentős szerepet tulajdonít a sportnak a társadalmi problémák megoldásához vezető úton. Mindkét program kiemelten foglakozik a tömegbázis emelésével,
az alulról történő építkezés fontosságával. Programunkban a szakszövetségi programhoz hasonlóan megtalálható a szabadidős sport támogatása, azonban mi
szeretnénk a tömegsportot és a versenysportot lehetőség szerint minél tovább, párhuzamosan haladva fejleszteni, biztosítani az átjárhatóságot, ami azt jelenti, hogy a
később érő fiataloknak bármikor lehetőségük legyen a szabadidős tevékenységről versenysportra váltani. Az utánpótlás nevelés alapja egy nagyon széles bázis
kialakítása, amelyhez elengedhetetlenül fontos az iskolákkal kiépített megfelelő partneri kapcsolat, melynek keretében lehet megnyerni sok tehetséges gyermeket a
versenysport számára is. A szakszövetségi programban is fontos szerepet kap az oktatási intézményeken belüli sport. A mennyiség megteremtésén túl különös gondot
fordítunk arra, hogy minden korosztályban a lehető legjobb szakemberek foglalkozzanak a gyermekekkel. Az utánpótlás nevelés során egyesületünk által lefektetett, az
MKSZ útmutatója alapján készített szakmai program alapján haladunk, melyben korosztályonként meghatározásra került a sportolóktól elvárt tudásszint. A program
segítségével, lehetőség nyílik arra, hogy az edzők munkáját és a gyermekek fejlődését, a szakági vezetők folyamatos kontroll alatt tarthassák. Egyesületünk előző
támogatási időszakra beadott sportfejlesztési programja teljes mértékben összhangban van a 2022-2023-as évre tervezettel, hiszen mind a kettő az egyesület hosszú
távú koncepciója alapján készült. A fő hangsúlyt a sportolás megszerettetésére, a szabadidő és a versenysport folyamatos, párhuzamos támogatására és közöttük az
átjárhatóság biztosítására helyezzük. Fontosnak tartjuk, hogy az általános iskola alsó tagozatában minél több gyermekhez jussunk el, ezáltal biztosítsuk az utánpótlás
nevelés mennyiségi bázisát, melyből a későbbiekben lehet minőséget építeni, ill. egészséges, jó erkölcsű, küzdeni tudó gyermekeket nevelni. A megfelelő bázis
kialakításának köszönhetően, már lehetőségünk van kimondottan versenyző csoportok kialakítására is. Úgy gondoljuk programunk létjogosultságát megfelelő mértékben
alátámasztja az a tény, hogy egyesületünk létszáma évente 20-30 fővel nő. 

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

A támogatásnak köszönhetően a szülők számára megfizethető nagyságrendű a sportszolgáltatási díj, sportolóinknak több edzéslehetőséget tudunk biztosítani, a
pénzügyi nehézségekkel küzdő családok gyermekei számára is realitás rendszeresen sportolni, felszereléshez jutni, kupákon részt venni, ill. edzőink is megfelelő
bérezésben részesülnek. Ha a támogatás segítségével sikerül az aktívan sportoló gyermekek számát jelentősen megnövelni, az életmódjukban bekövetkezett
szemléletváltás közvetlen környezetükön, barátaikon keresztül rengeteg emberre lesz hatással. A mindennapos testmozgás követendő példává válik, az ő
generációjukon keresztül elindulhat egy egészségesebb nemzet kialakulása. Az aktív sportolás növeli a szervezet ellenálló képességét, mentálisan is megerősít, így egy
hatékonyabb társadalom kialakulását segíti elő. A sportfejlesztési program keretein belül lehetőség adódik sportcélú létesítmények építésére is. A sportfejlesztési
program rövidtávú hatásától a sportoló létszám növekedését várjuk, ezáltal fokozatosan megindulhat egy egészségesebb, terhelhetőbb, mentálisan is erősebb
társadalom kialakulása. Gazdasági szempontból a kezdeti befektetés, ami a társasági adó egy részének sport célra történő felhasználását jelenti, pillanatnyilag nem
teljes mértékben megtérülő befektetés, azonban segítségével a támogatással érintett szektorokban élénkülés kezdődhet. Aki azonban hosszú távra tervez, biztos lehet
benne, hogy a kevesebb gyógyszer felhasználás, a betegállományban, kórházban eltöltött napok számának csökkenése miatt, a jövőben jelentősen profitál a
sportfejlesztési programba helyezett összegből, ill. aki most a program segítségével szereti meg a sportot, a későbbiekben potenciális támogatóvá válhat. Az
infrastruktúra fejlesztése során az új építmények (csarnokok, egyéb sportlétesítmények) megvalósítása érdekében befektetett összegek pénzbeli megtérülése hosszú
időt vesz igénybe. Átgondolt, reális koncepció és részletekre kiterjedő tervezés esetén azonban felgyorsulhat a folyamat, hiszen az új létesítmények közelében a terület
felértékelődik. Sportcélú beruházásoknál elsődleges kockázati elem a megvalósulást követő üzemeltetés, ezért már a tervezés során fokozott figyelmet kell fordítani az
épület energetikai kialakítására. A létesítmények bérbeadásából csak folyamatos kihasználtság mellett lehet biztosítani a fenntartási költségeket, ezért célszerű a
csarnok tervezésekor figyelembe venni a multifunkcionalítás szükségességét is.
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 35 13 970 Ft 488 950 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 58 8 573 Ft 497 234 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 29 7 430 Ft 215 470 Ft

Sportfelszerelés gálamelegítő szett 35 22 060 Ft 772 100 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő jogging db 35 10 681 Ft 373 835 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 420 1 886 Ft 792 120 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 210 1 715 Ft 360 150 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 35 30 000 Ft 1 050 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 12 8 573 Ft 102 876 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 6 9 652 Ft 57 912 Ft

Sportfelszerelés aláöltözet db 6 6 515 Ft 39 090 Ft

Egyéb gyorsaságfejlszető ernyő db 2 13 500 Ft 27 000 Ft

Egyéb Bosu db 5 74 300 Ft 371 500 Ft

Egyéb állítható step pad db 10 32 750 Ft 327 500 Ft

Egyéb Hex Bar erősítő rúd db 1 59 900 Ft 59 900 Ft

Egyéb erősítő kötél db 1 32 800 Ft 32 800 Ft

Egyéb SKLZ heveder db 2 12 300 Ft 24 600 Ft

Egyéb tornaszőnyeg db 2 46 500 Ft 93 000 Ft

Egyéb Fasciq masszázspisztoly db 1 67 500 Ft 67 500 Ft

Egyéb NonDolens köpölykészlet db 1 24 700 Ft 24 700 Ft

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 300 000
Ft

300 000 Ft

6 078 237 Ft
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2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

sporttáska nagy Edzésre, mérkőzésre, a szükséges felszerelések szállításához nélkülözhetetlen egy nagy méretű sporttáska.

kézilabda mez (meccs) Mérkőzéseken kötelező az egységes felszerelés használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó minőségű termékek esetében is, egy
évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

kézilabda nadrág (meccs) Mérkőzéseken kötelező az egységes felszerelés használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó minőségű termékek esetében is, egy
évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

gálamelegítő Mérkőzéseken, kupákon egyéb egyesületi megjelenések alkalmával célszerű az edzők és játékosok egységes megjelenése.

bemelegítő jogging Edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítéseken használatos.

edzőpóló Edzéseken, mérkőzések előtti bemelegítéseken használatos.

zokni A jó minőségű zokni edzéseken, mérkőzéseken használatos az egységes megjelenés, ill. egészségügyi szempontok miatt.

kézilabda cipő Az általunk használt termek borítása sajnos nagyon kemény, a rajtuk történő mozgások jelentősen igénybe veszik sportolóink
ízületeit. A sérülések megelőzése, ill. az ízületi kopások megakadályozása érdekében ajánlott a jó minőségű kézilabda cipők
használata.

kapusmez A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusmez használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó minőségű
termékek esetében is, egy évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

kapusnadrág A mérkőzéseken kötelező a mezőnyjátékosok mezétől eltérő kapusnadrág használata, ami a nagy igénybevétel miatt, jó minőségű
termékek esetében is, egy évnél hosszabb időszakot nem bír ki.

aláöltözet Kapusaink rövid ujjú kapus felsőt viselnek, ezért felszíni sérülések elkerülése érdekében aláöltözetet viselnek. Az aláöltözet a
mérkőzések alatt melegen tartja az izomzatot, ezáltal csökkenti a sérülés veszélyt.

gyorsaságfejlszető ernyő Sportolóink gyorsaságának fejlesztéséhez nagyon hatásos eszköz.

Bosu A koordinációs képességek fejlesztésének egyik leghatásosabb eszköze, ezen túl segítségével az alsó végtag ízületek erősítését is
segíti.

állítható step pad Gyorsaság és dinamikus láberő fejlesztéséhez használatos eszköz.

Hex Bar erősítő rúd Az eszköz segítségével elsajátítható a szabad súlyokkal történő mozgás során a tökéletes testtartás. Kezdő sportolóknál kíméli a
derekat a felhúzás gyakorlat végzése közben.

erősítő kötél Crossfit edzések során használatos edzés, dinamikus erőfejlesztést segíti.

SKLZ heveder Gyorsaságfejlesztő eszköz, különösen kapusok használják.

tornaszőnyeg Fiatal sportolóink számára a tornaszőnyeg használata lehetőséget biztosít az esések, gurulások sérülésmentes tanulásához.

Fasciq masszázspisztoly Sportolóink egészségének megőrzését kiemelt feladatunknak tekintjük, ennek érdekében alkalmazunk gyógymasszőrt is, aki
rendszeresen használj az említett eszközt.

NonDolens köpölykészlet Sportolóink egészségének megőrzését kiemelt feladatunknak tekintjük, ennek érdekében alkalmazunk gyógymasszőrt is, aki
rendszeresen használj az említett eszközt.

Laptop A videokamerával rögzített mérkőzéseket, ill. edzéseket az elemzésekhez szükséges módon összeállítani számítógépes
videoszerkesztő programok segítségével lehet. A szerkesztéshez és az egyesület egyéb teendőinek dokumentálásához és
szervezéséhez elengedhetetlenül fontos a számítógépes háttér. Az asztali géppel szemben a laptop vásárlás mellett szól a
mobilitás, szükség esetén az egyesületnél dolgozó edzők felváltva is tudják használni, ill. a mérkőzések jegyzőkönyveinek online
vezetéséhez, ill. online közvetítésekhez is szükséges.

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

4 215 652 Ft 43 460 Ft 86 921 Ft 4 346 033 Ft 1 862 585 Ft 6 165 158 Ft 6 208 618 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Projektelem
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)

0 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Beruházás címe Beruházás
helyszíne,

helyrajzi száma

Érintett
ingatlan

tulajdonjoga

Indoklás

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

Jogcím Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

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

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Kategória Név Adóazonosító Szül.
dátum

Adózás
módja

N.
Ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2022/23 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

2022/23 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Összesen 0 Ft

2022/23 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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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek támogatása

Beruházás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási érték (Ft)

Digitális, érintés nélküli lázmérő db 2 30 000 Ft 60 000 Ft

Kézfertőtlenítő, fertőtlenítő kendő/folyadék Nem releváns 100 1 000 Ft 100 000 Ft

160 000 Ft

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

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

160 000 Ft 1 616 Ft 0 Ft 161 616 Ft 0 Ft 160 000 Ft 161 616 Ft
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Játékosok

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-28 10:21:16

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyeztetett játékosok

Korosztály Női Férfi

 Igazolt Ebből versenyeztetett Igazolt Ebből versenyeztetett

U8 0 0 0 0

U9 1 0 0 0

U10 4 0 1 0

U11 3 3 8 4

U12 16 11 7 7

U13 21 13 17 12

U14 15 7 19 7

U15 18 9 16 10

U16 - - 28 10

U17 34 14 - -

U18 - - 33 15

U19 53 17 - -

U20 - - 38 13

egyetemi/főiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

ÖSSZESEN 165 74 167 78
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Csapatok

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-28 10:21:33

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben versenyeztetett csapatok

Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2021/22 Korosztály Versenyeztett csapatok száma 2022/23 (terv)

 Női Férfi  Női Férfi

U8 0 0 U8 0 0

U9 0 0 U9 0 0

U10 0 0 U10 1 1

U11 1 1 U11 1 1

U12 1 1 U12 1 1

U13 1 1 U13 1 1

U14 1 1 U14 terület 1 1

U15 1 1 U14 I. osztály 0 0

U16 - 1 U15 terület 1 1

serdülő 1 1 U15 I. osztály 0 0

ifjúsági 1 1 U16 II. osztály - 1

egyetemi/főiskolai 0 0 U16 I. osztály - 0

diákolimpia 0 0 U17 III. osztály 0 -

   U17 II. osztály 0 -

   U17 I. osztály 1 -

   U18 III. osztály - 0

   U18 II. osztály - 1

   U18 I. osztály - 0

   U19 III. osztály 0 -

   U19 II. osztály 0 -

   U19 I. osztály 1 -

   U20 III. osztály - 0

   U20 II. osztály - 0

   U20 I. osztály - 1

   Egyetemi/főiskolai 0 0

   Diákolimpia 0 0

ÖSSZESEN 7 8 ÖSSZESEN 8 9
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

Gyógyhatású
készítmények,
gyógyászati eszközök

U10, U11, U12, U13,
U14 terület, U15
terület, U16 II.
osztály, U17 I.
osztály, U18 II.
osztály, U19 I.
osztály, U20 I. osztály

Nem
releváns

0 0 Ft 1 500 000 Ft

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

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok Szarvas Komép
Csarnok

0-1000 fő Edzés U12, U13,
U14
terület,
U15
terület,
U16 II.
osztály,
U17 I.
osztály,
U18 II.
osztály

5 000 Ft 72 1 72 360 000 Ft

Sportcsarnok Szarvas,
Alkotmány Utcai
Sportcsarnok

0-1000 fő Edzés U12, U13,
U14
terület,
U15
terület,
U16 II.
osztály,
U17 I.
osztály,
U18 II.
osztály

7 000 Ft 35 1 35 245 000 Ft

Sportcsarnok Tiszaújváros
Játékcsarnok

1000 fő
felett

Edzés U19 I.
osztály,
U20 I.
osztály

27 429 Ft 35 1 35 960 015 Ft

Sportcsarnok Laurencz László
Sportcsarnok

0-1000 fő Edzés/mérkőzés U10, U11,
U12, U13,
U14
terület,
U15
terület,
U16 II.
osztály,
U17 I.
osztály,
U18 II.
osztály,
U19 I.
osztály,
U20 I.
osztály

4 000 Ft 158 11 1738 6 952 000 Ft

Tornaterem Nagy Imre ÁMK
Csarnok

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12, U13,
U14
terület,
U15
terület,
U16 II.
osztály,
U17 I.
osztály,
U18 II.
osztály,
U19 I.
osztály,
U20 I.
osztály

4 000 Ft 86 11 946 3 784 000 Ft

Tornaterem Gróf Széchenyi
István Általános
Iskola

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12, U13,
U14
terület,
U15 terület

2 400 Ft 42 10 420 1 008 000 Ft
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Tornaterem Eötvös József
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12, U13,
U14
terület,
U15 terület

2 400 Ft 38 10 380 912 000 Ft

Tornaterem Vermes Miklós
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12, U13,
U14
terület,
U15 terület

2 400 Ft 20 10 200 480 000 Ft

Tornaterem Kölcsey Ferenc
Általános Iskola

nem
releváns

Edzés U10, U11,
U12, U13

1 800 Ft 8 10 80 144 000 Ft

Ingatlan típusa Ingatlan
megnevezés

Férőhely Igénybevétel
típusa

Kor-
osztály

Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybe-
vétel

(óra/hó)

Hónapok
száma az
évadban

Igénybevett
órák

száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Edzők elszámolása

Nem kívánok az összes/egyik up korosztályra sem edzőt elszámolni: 
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2022/23 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Nyilvántartási
szám

Licensz Foglalkoztatott korosztály

Laurencz László 8246802070 A U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

BONA GÁBOR GERGŐ 8407241679 C U19 I. osztály, U20 I. osztály

CSÁNYI ISTVÁN 8358821131 Nem
rel.

U10, U11

CSÀNYI LÀSZLÓ 8366473104 C U14 terület, U15 terület

DEBRECENI PÉTER
KRISTÓF

8461260163 C U19 I. osztály, U20 I. osztály

FORGÁCS KLAUDIA
BIANKA

8488550057 B U11, U12

GÁLHIDINÉ NAGY
ZSUZSANNA

8324252010 C U10, U11

Jakab Dorottya 8465363315 Nem
rel.

U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

KÉRI MÓZES 8472360563 C U12, U13

KOVÁCSNÉ BALOGH
JUDIT

8368833582 B U17 I. osztály, U19 I. osztály

Kuncz Gábor 8450543983 Nem
rel.

U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

MEGGYES RITA 8379261836 B U17 I. osztály, U19 I. osztály

NAGY IMRE 8349043229 C U15 terület, U16 II. osztály

dr. Tábori LIlla 8458183439 82367 Nem
rel.

U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

UDVARY ERIKA 8329533298 C U10

MATUZ ISTVÁN 8390323389 B U18 II. osztály

KUNCZ TAMÁS 8367972996 Nem
rel.

U20 I. osztály

SZERÉNYI LÁSZLÓ 8350550600 Nem
rel.

U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

KAFFKA ESZTER 8458930676 K U10, U11, U12, U13, U14 terület, U15 terület, U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II.
osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

Molnár-Gábor Dalma 8475261418 Nem
rel.

U16 II. osztály, U17 I. osztály, U18 II. osztály, U19 I. osztály, U20 I. osztály

TÓTH MÁTÉ 8471731339 B U14 terület

Brunner Ágnes 8394150241 Nem
rel.

U10, U11
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2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 21 817 451 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 500 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 833 500 Ft

Nevezési költségek 370 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 3 741 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 174 300 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 14 845 015 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 14 972 200 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 74 915 510 Ft

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

Összesen 138 168 976 Ft

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

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

138 168 976 Ft 1 424 422 Ft 2 848 845 Ft 142 442 243 Ft 0 Ft 141 017 821 Ft 142 442 243 Ft
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Képzés

2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

Képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

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

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

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás     Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Koronavírussal összefüggésben felmerült költségek    Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Üzemeltetés    Utánpótlás-nevelés fejlesztése   

Képzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 96 365 Ft 96 365 Ft 48 183 Ft 144 548 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

86 921 Ft 86 921 Ft 43 460 Ft 130 381 Ft

Utánpótlás-nevelés 2 848 845 Ft 2 848 845 Ft 1 424 422 Ft 4 273 267 Ft

Összesen 3 032 131 Ft  4 548 197 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A pályázat összeállításához és elszámolásához szükséges adminisztrációs feladatok ellátása.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A pályázat összeállításához és elszámolásához szükséges adminisztrációs feladatok ellátása.

Utánpótlás-nevelés Az utánpótlás-nevelés jogcímre vonatkozóan közreműködés a sportfejlesztési program, ill. a pályázati dokumentáció
összeállításában, az esetleges hiánypótlásban és adatszolgáltatásban. Tanácsadás a pályázati költségek elszámolhatósága,
dokumentálása, elkülönített nyilvántartása, könyvelése vonatkozásában. Kérelem benyújtása a látvány-csapatsport támogatását
biztosító támogatási igazolás kiállítása ügyében. Nyilatkozat összeállítása az önrész rendelkezésre állásáról. A támogatás
felhasználásáról negyedévente előrehaladási jelentés benyújtása az ellenőrző szervezethez. A támogatás során elszámolt
számviteli bizonylatok záradékoltatása. A támogatási időszak lezárultát követő 30 napon belül, összesített elszámolás benyújtása
az ellenőrző szervezethez.
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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 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti

sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2022. 05. 04.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Kalmár Zsolt (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Kormány külön jogszabályban meghatározta a látvány-csapatsportok támogatására nyújtható támogatási

keretösszeget, ezen belül a kézilabda sportágban fejlesztési és működési célra lehívható támogatás összegét, amely mind a sportfejlesztési program
elbírálásakor (módosításakor, hosszabbításakor), mind pedig az igazolások kiállításakor figyelembevételre kerül.

4. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150- amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi
eszköz beruházásra, felújításra irányul, 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program
módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 90 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet
az Ákr. 80. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

5. 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;

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

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

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

9. tudomásul eszem, hogy a látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét elszámolni nem
lehet és kijelentem, hogy ismerem az igénybevétel jogszabályban meghatározott következményeit.

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

11. 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;

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

13. 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;

14. 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);

15. 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;

16. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az ellenőrző
szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

17. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

18. 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;

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

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

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 6.
támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt
összegét Magyar Állam részére megfizetem,

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

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

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

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

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

20. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao. tv.

22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.
d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú

ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési
programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de legfeljebb a 30/I. §
(3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási időszakonként 600 millió
forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás mellett erre
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a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

21. 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.

22. 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;

23. 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;

24. vállalom, hogy amennyiben a sportszervezet vonatkozásában az elszámolás lefolytatására a Magyar Kézilabda Szövetség jogosult, a sportszervezet az
elszámolási kötelezettségének az Elektronikus Kérelmi Rendszeren keresztül tesz eleget.

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

Kelt: Budapest, 2022. 05. 04.
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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 Kalmár Zsolt, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csepel Diáksport egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Csepel Diáksport egyesület

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

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

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

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

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

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

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

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs2

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

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

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: sportszolgáltatási díj

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☐ nincs5

☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ellenőrzésre kerülnek.

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

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

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

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

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

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

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

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Alulírott Kalmár Zsolt, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Csepel Diáksport egyesület (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője

büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

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

Ingatlan címe, helyrajzi
száma

Korlátozott mértékű gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan
feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 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, 2022. 05. 04.

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

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

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

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

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

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

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

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

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

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

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

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

hatásúnak tekinthető.

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

10Lásd a 3. pont szerint!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

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

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

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

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

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest , 2022. 05. 04.

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).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló
azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek
minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való
részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki,
függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.
törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA nyilatkozat

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviseletében eljárva, a 2022/23-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az

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

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

Jogcím Bruttó* Nettó*

Koronavírussal összefüggésben felmerülő költségek
támogatása

X

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Üzemeltetés X

Képzési feladatok támogatása X

Közreműködői díj X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban – ide nem értve az adott támogatáshoz tartozó általános

forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos tett nyilatkozatot, amely a jogszabály szerint módosítási kérelemhez kötött - változás következik be, arról a Magyar

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

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

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

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

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

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

forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2022. 05. 04. Kalmár Zsolt 
elnök 

Csepel Diáksport egyesület
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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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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 10:09:10

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 16:24:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 10:17:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 17:03:34

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 11:09:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 11:10:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 11:10:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-25 11:10:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 16:30:50

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 22
Utolsó feltöltés:

2022-05-04 11:41:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2022-02-26 16:07:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 14
Utolsó feltöltés:

2022-02-23 16:30:55

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)

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Kelt: Budapest, 2022. 05. 04.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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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 0 23 24 4%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 14 14 0%

Edzőtáborok száma db csapatonként 6 6 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 2 2 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 -100%

Egyéb indikátorok:

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -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 0 6 10 67%

U18 fő 0 17 20 18%

U17 fő 0 14 20 43%

U16 fő 0 14 20 43%

U15 fő 0 18 25 39%

Egyéb indikátorok

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -100%

0 0 0 0 0 -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 4 673 726 Ft 48 183 Ft 96 365 Ft 4 818 274 Ft 4 818 274 Ft 9 588 365 Ft 9 636 548 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 215 652 Ft 43 460 Ft 86 921 Ft 4 346 033 Ft 1 862 585 Ft 6 165 158 Ft 6 208 618 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 215 652 Ft 43 460 Ft 86 921 Ft 4 346 033 Ft 1 862 585 Ft 6 165 158 Ft 6 208 618 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költségek támogatása

160 000 Ft 1 616 Ft 0 Ft 161 616 Ft 0 Ft 160 000 Ft 161 616 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

138 168 976 Ft 1 424 422 Ft 2 848 845 Ft 142 442 243 Ft 0 Ft 141 017 821 Ft 142 442 243 Ft

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

Összesen 147 218 354 Ft 1 517 681 Ft 3 032 131 Ft 151 768 166 Ft 6 680 859 Ft 156 931 344 Ft 158 449 025 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (66 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_alairt_1645783786.pdf (Szerkesztés alatt, 144 Kb, 2022-02-25 11:09:46)
9a40c9bdbeae63eea7f87427fe7d8bb43c384ed85a055546d834298dd1078779

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)

alairasi_cimpeldany_kalmar_zsolt_1645629868.pdf (Szerkesztés alatt, 520 Kb, 2022-02-23 16:24:28)
7118fcd79ea1abda4ac15fb5c531450080588f20457d6fb46fe34974be766ce5

Amatőr/hivatásos nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

amator_hivatasosnyilatkozat_alairt_1645783800.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2022-02-25 11:10:00)
cb5be6da5244bb16b9ec995e8aecc3b06e7e1b9fb52fc12ad3eaf87f9e4fc2be

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

berleti_szerzodes_eotvos_210901-1231_1645630174.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:34)
e4dedbd0da0d7ddd54644f46600a81d37a1db5c49a083325da66b19209fad092

berleti_szerzodes_eotvos_220101-0630_1645630174.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:34)
ce75cf26a32da36db3872dd8ed3ae5a24e1c0f3ebf35fd315b1ad2b942a10051

berleti_szerzodes_eotvos_220128-0630_1645630175.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2022-02-23 16:29:35)
b5ebcaa0e2be28830a877eefed8aac13cdf1046c6e37292d677d7feb10aeb5de

berleti_szerzodes_kolcsey_211105-1231_1645630175.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:35)
e464daf5dc9fc6b22f9ed163870c11c0eb3b4eaf3808d0f1c3c2f3dc53f12474

berleti_szerzodes_komep_csarnok_210818_1645630175.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2022-02-23 16:29:35)
78694a681d382af0a3980d9d02d60ce2c277ee7f5825753c46312addd3b41a71

berleti_szerzodes_pro_gym_fitnesz_210818_1645630175.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2022-02-23 16:29:35)
1fae57f8a3534acc8dad8065db583fb64a4d29fce06a7d6410850bf62b49f949

berleti_szerzodes_szechenyi_220117-0615_1645630176.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:36)
c5a39c7d3845e0061357444bb49dcb768c6eb51c6cc672fa3c628c4d41fe390c

berleti_szerzodes_vermes_210907-1231_1645630177.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-23 16:29:37)
526fd62f47500f9223b004bcac3e4c74365181c5b659732ee93b28fcbfd3fbed

berleti_szerzodes_vermes_220101-0630_1645630178.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:38)
7c4dfaec5b9d247be4f883bd5ec8edb2b4c111ec76d5fc7f107e7e1505f20658

hasznalati_megallapodas_1_sz_modositas_alairt_amk_csarnok_210413_1645630214.pdf (Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2022-02-23 16:30:14)
c21585b7b4cbfc366efff25950c138605733b31e32226e95e8b9bdbcc326d046

hasznalati_megallapodas_alairt_amk_csarnok_170517_1645630216.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2022-02-23 16:30:16)
cc7aed56f213214532e0a914350e02fc7d45a186e67840f807bec46f497d7faa

ingatlanhasznalatimegallapodasalairt_20161219_1645630254.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2022-02-23 16:30:54)
ad7988208ef1abcee1f71e3d12a487f0e77be6bdbed3b1fa9bba9eb476d6a1e5

ingatlanhasznalatimegallapodas_1.sz.modositas_alairt_20180723_1645630254.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2022-02-23 16:30:54)
5cc389cd348254cea5ef90fd364df990644b0d215e289281bd69be938c58d9dd

ingatlanhasznalatimegallapodas_2_sz_modositas_alairt_210427_1645630255.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:30:55)
3bfaaf35a475d962804c08fe7bd19c63d21d494fddef9472a81043af08a2ee02

Egyéb dokumentumok

bosu.jp_1651657300.jpg (Hiánypótlás, 114 Kb, 2022-05-04 11:41:40) 9fea08f82db84c1e018c5ac7e2c978873f151e005a5ae6044213aa4813682415

erosito_kotel.jp_1651657300.jpg (Hiánypótlás, 133 Kb, 2022-05-04 11:41:40) c52534478b10d003872d101bdc3e7b00726b02a5516f5f607e096849034af3bf

gyorsasagfejleszto_ernyo.jp_1651657300.jpg (Hiánypótlás, 124 Kb, 2022-05-04 11:41:40)
75491ab0cba77ae522fd998ca31d6d6f10080d6061f6af58aac5ed98257d2da6

hex_bar.jp_1651657300.jpg (Hiánypótlás, 113 Kb, 2022-05-04 11:41:40) 204b0cbb01014298c6110f7a0292f46798c244a773e1da7bc63a72e6b813154b

jakab_dorottya_gyogytornasz_oklevel_1651657301.jpg (Hiánypótlás, 2 Mb, 2022-05-04 11:41:41)
7c9e76b42403ee4fc6bbe7f097b23c0250634a26a78b1e42e344fb0ba87a21e3

kopolykeszlet.jp_1651657301.jpg (Hiánypótlás, 101 Kb, 2022-05-04 11:41:41) 9decdcd03e63bd5f24c37a4a2f11db9b6d3411a43172091bb2d3d434d672daea

kuncz_gabor_oklevel_20904_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 7 Mb, 2022-05-04 11:41:44) 7245851952d39feb053f310600507d250a5e6bc9eec2f7f9d325f1b1643066a3

masszazspisztoly.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 123 Kb, 2022-05-04 11:41:44) de805779f652b97ce86053841df7991851844a197e31d3e5c1ac0051bb611229

sklz_heveder.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 111 Kb, 2022-05-04 11:41:44) 684c6c53d1b393207497548799ca9de8ff948b520fe20f11679142fd120ab33f

step_pad.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 91 Kb, 2022-05-04 11:41:44) 2e903b47e3ed619ec3d708048b81ab15b70d730dae45e6f938aef703e9b84956

tabori_lilla_mksz_tovabbkepzes_220415.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 218 Kb, 2022-05-04 11:41:44)
8a4be5b6e8db9e0ab8f2c687b696900656dad5525ae9bfe2943e26b94d060896

tabori_lilla_sportorvosi_kepzes.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 508 Kb, 2022-05-04 11:41:44)
e9dccfbbe492f80bb847bdfaacc8a8dd9ac605e10fbfb2f6ffb4ca0bc096fdee

tornaszonyeg.jp_1651657304.jpg (Hiánypótlás, 111 Kb, 2022-05-04 11:41:44) 86617000bc44535eb6a7fa45e8dd4d73c5126143caba9ca51c0b39093ca78c1d

csapatorvosi_ajanlas_220429_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 369 Kb, 2022-05-04 11:41:45)
2e017abcf4401616e12a58b107c9f2243688504db1dc1b7bf04ff3b15e360490

csepeldsehianypotlas220502_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 206 Kb, 2022-05-04 11:41:45)
34c7df143424952d887ffeeebe76845adea38eba4cf51cb307daefe5023f541b

egyszerulekerdezes-nemzetiado-esvamhivatal_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 63 Kb, 2022-05-04 11:41:45)
368f1edef17c615c7395262d284eebc6ad49d9657e486b3c3ac7872748f3779e
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kalmar_zsolt_szerzodes_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 261 Kb, 2022-05-04 11:41:45) 2cbaefca33bda378c012d954ddf0edba035f0fa2dfd90f3c42577128c338046c

nyilatkozat_szarvas_csarnok_220429_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 123 Kb, 2022-05-04 11:41:45)
0dfefc7ebe82c3d0110768274fca226db0ea8a8de6e6c23537dd33aa39c59767

nyilatkozat_tiszaujvaros_csarnok_220429_1651657305.pdf (Hiánypótlás, 123 Kb, 2022-05-04 11:41:45)
764fd3c62cc007db2a054e0e39c831d3d8f6bbf40679d3bb7819123c1b3978c5

nyilatkozatok_1651657306.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2022-05-04 11:41:46) 15fcff0c896d0ca887db310c52a41718d7c2c95af27eadad7be65ca2d0285c87

taborilillaorvosdiploma_1651657306.pdf (Hiánypótlás, 673 Kb, 2022-05-04 11:41:46) 25a497aaa14da07ab894a3069ee4abbc7be17acd4a7f5b24a507406e15466444

ures_1645629979.pdf (Szerkesztés alatt, 25 Kb, 2022-02-23 16:26:19) d10d207a0de3720f6997a2d90c4a104a1fd0b2c06a7749831cd4707ed6f4134e

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_alairt_1645783820.pdf (Szerkesztés alatt, 676 Kb, 2022-02-25 11:10:20)
c5798aa83f1d13c2f1f790a0d63336c87861ffc13429f0dc658b821b921c2e6b

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

kivonat_220222_1645607350.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 10:09:10) eef0e523f49196faffb3a004a58a8ffc595594a2a817449a184c9e39348b43f8

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1645805014.pdf (Szerkesztés alatt, 138 Kb, 2022-02-25 17:03:34)
b80fa20489be71a0fc7a4805f25bfebe2d6f6e7ac0df49de72b7749cd8b74ca6

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

koztartozasmentes_220223_1645607836.pdf (Szerkesztés alatt, 64 Kb, 2022-02-23 10:17:16)
949d5520e0a670e5130ac259b9522e52d9755367eaa83bdc0663b0c10030021d

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_alairt_1645783840.pdf (Szerkesztés alatt, 492 Kb, 2022-02-25 11:10:40) a7d4c3879237c47f2b8cb39038f72196f3d276136153a9c653207511084f3835

Sportlétesítmények bérleti díjára vonatkozó dokumentumok

berleti_szerzodes_eotvos_210901-1231_1645630154.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:14)
e4dedbd0da0d7ddd54644f46600a81d37a1db5c49a083325da66b19209fad092

berleti_szerzodes_eotvos_220101-0630_1645630155.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:15)
ce75cf26a32da36db3872dd8ed3ae5a24e1c0f3ebf35fd315b1ad2b942a10051

berleti_szerzodes_eotvos_220128-0630_1645630155.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2022-02-23 16:29:15)
b5ebcaa0e2be28830a877eefed8aac13cdf1046c6e37292d677d7feb10aeb5de

berleti_szerzodes_kolcsey_211105-1231_1645630155.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:15)
e464daf5dc9fc6b22f9ed163870c11c0eb3b4eaf3808d0f1c3c2f3dc53f12474

berleti_szerzodes_komep_csarnok_210818_1645630155.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2022-02-23 16:29:15)
78694a681d382af0a3980d9d02d60ce2c277ee7f5825753c46312addd3b41a71

berleti_szerzodes_pro_gym_fitnesz_210818_1645630156.pdf (Szerkesztés alatt, 227 Kb, 2022-02-23 16:29:16)
1fae57f8a3534acc8dad8065db583fb64a4d29fce06a7d6410850bf62b49f949

berleti_szerzodes_szechenyi_220117-0615_1645630156.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:16)
c5a39c7d3845e0061357444bb49dcb768c6eb51c6cc672fa3c628c4d41fe390c

berleti_szerzodes_vermes_210907-1231_1645630157.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-23 16:29:17)
526fd62f47500f9223b004bcac3e4c74365181c5b659732ee93b28fcbfd3fbed

berleti_szerzodes_vermes_220101-0630_1645630158.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:29:18)
7c4dfaec5b9d247be4f883bd5ec8edb2b4c111ec76d5fc7f107e7e1505f20658

hasznalati_megallapodas_1_sz_modositas_alairt_amk_csarnok_210413_1645630206.pdf (Szerkesztés alatt, 768 Kb, 2022-02-23 16:30:06)
c21585b7b4cbfc366efff25950c138605733b31e32226e95e8b9bdbcc326d046

hasznalati_megallapodas_alairt_amk_csarnok_170517_1645630209.pdf (Szerkesztés alatt, 5 Mb, 2022-02-23 16:30:09)
cc7aed56f213214532e0a914350e02fc7d45a186e67840f807bec46f497d7faa

ingatlanhasznalatimegallapodasalairt_20161219_1645630250.pdf (Szerkesztés alatt, 361 Kb, 2022-02-23 16:30:50)
ad7988208ef1abcee1f71e3d12a487f0e77be6bdbed3b1fa9bba9eb476d6a1e5

ingatlanhasznalatimegallapodas_1.sz.modositas_alairt_20180723_1645630250.pdf (Szerkesztés alatt, 530 Kb, 2022-02-23 16:30:50)
5cc389cd348254cea5ef90fd364df990644b0d215e289281bd69be938c58d9dd

ingatlanhasznalatimegallapodas_2_sz_modositas_alairt_210427_1645630250.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-23 16:30:50)
3bfaaf35a475d962804c08fe7bd19c63d21d494fddef9472a81043af08a2ee02
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