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A kérelmezó adatal

A kéíelmezó szeíVezel lgljes neve

A kérclmázó §z6ív.zet lövidltén n6v6

Gazdálkodási íormakód

A kóÉlm6zó szerv626l slálusza:

Bajnoki osz|ály.

Ára bvonásra a pályázatban igényell
köhságok l€kinl€lóbgn

Adószám

Bankszámlaszám

}Gr€tn€.6 d.lámk baam€láso oPTEN{6l I

HVSE sporl loílá|oh Feloló§§égű Társasá0

HvsE sport Klt.

t 13

Havalásos o| A}álmaz hivalásos sportolót?

M69ye

239496a3_2-1a

l 1 747006_202241 94"00000000

Öneró biztosílása sz6móri iogcímhez: o
E Mindonlaila álhmi (önkoímányzatl) lolíás|ól ínentgs saiál eíó

E Hnol

E Egyéb íoílás sajál bevélel

Ónéló bEtosílása tároyi jo9címh€z: o
D Mlndeníaila állami (ónkormányzali) íoíláslólmenlos saiát €ró

E Hil6l

E Egyéb loríás saiát b6vái6l

Öneró biaosíl&a képzés Fgcímhez: o
E Mindgníaila állami (önkolmányzati) íoíráslól m6nt€§ saiát 9ló

D Hil€l

Ü Egyéb 
'oírás 

sajál b€vólol

Nyilatkozat láígyi6§zkóz bgíuházás, í6lúiílásjogcím eseión a l6il9§zlé6s€l érinl€ll ingallan hasznosílásáról:

Jolen sportíejleszlési plo0íam kgígtébon n6m pályázok inoallan ígjb§aésle

Kazáíólag h€lyl hatással bíró 6porlcélú ingalleni

Kózi€rülgl je[€ge

Épú16l

Em6lel

E-mallcím

E,mail cím

l9€n

bokof zso1165@gmail,com

szombalhely

út

szombalholy

úl

+36 94 314 966

bokoízso1165@gmail.com

A kórglfi2ó .2orv.z.t 3zókhelyo

llányílószám

KózleíOlet n6vo

Házszám

Lépcsóház

Aró

A lórohaaó 3a6tve2at lavalcérl cínE

A l€vglezésiclm meg€gy€zik a székh€ly clmóvol

kányilószám

kózteíúlet n€vo

Házszám

Lépc§óhá2

Ailó

Tolelon

Honlap

A lópvlrcló ld.lrl

A kéí6lm€zó hivatalos kópvl§€lójének n9v€

A érelmozó hMatalos képüs€lójénok b6o62tása

Mobiltelelonszám

9700

Rohonci

3

a
9700

Rohonci

3

+36 20 428 a6 l0

Bokoí zsoll

úgyv6zot6

+36 20 428 86 10

r\óáOlúlel jeJe96

Ép0l6t

Em€l€l

Kápc3olall3rtó nev€
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Kapcloldt.nó n.v9

|-KoN Gazdasági koda és szolgállaló Kll.

HVSE s]porl Kít.

Mobllteleíon3rám

$67a7717714

+36 20 428 86 10

+36 20 428 86 10

Érull cim

ikoniroda@ikoniloda.hU

bokolzso1165@gmail.com

kezilabdá@haládásvsé,hU

Lólaaílniény navo

Haladás sporlkompl€xUm

Brenngí János Ngv€lási Közponl

szoínbalholyi spoítközpont és sporliskola Nonpíolil
Kfl. PoTE t6rcm

Gothald Jgnó Állalános l§kola

Kani.sai Doíonya Gimnázium

oladiÁlálános l§kola

szenlgoüháld és Té.§ég€ Állabnos lskola,
Gimnázium ós Alaplokú Múvészeli lskola

sávaíia szakgimnázium és Xollógium

lkeNáíispo c§arnok

A kó.€lm€.ó s2ervezel me9alakulásának időponlja:

A tevékenységének me9kezdé§ón€k adóponlia:

A jogBlód szervez€l neve (am€nnyibon leleváns):

M69alákUlá§ának id6ponlja lamennyiben íeleváns):

Lólé.ltmóny üt.m.lt tő|.

Hahdás sporlkomplglum
F€ilosztó Nonpíoíil Kll.

Bronner Jáno§ Ngvglósi lczpont

szombalh€lyi sporiközpont és
sporti§kola Nonpíoíil Kft.

szombalh€lyi Tankgll)l€ll Közponl

szombalheli Tankorülgli Közponl

szombath6lyi Tankolüloti Kózpont

szombath€ly! Tank6íúl€ti Központ

szombatheli Mü§zaki
szakképzési cenlíum

lk€ryáí Község Önkormányzata

Lóta.ilniany tüb|donolr

Hakdás sportkomploxum
Foil€sáő tlonproíit Kíl.

Brennoí János Nsvolósi
KözPonl

szMJv Ónkoímányzata

szombatr9lyi Tánkeíül€ti
Kózpont

s:ombathelyi Tank€íül€ti
Közponl

szombeth6lyi Tank€íúl9li
Központ

szombalhelyi Tankorüloli
l(özponl

szombathelyi Műszaki
szakképzésicenlrum

lk6íváí Köz§ég
Ónkoímányzala

2012-01-26

2012-04-28

Átl.go. h.ll
halználat (ór9)

14

10

4,5

5

2,5

2

1,5

2

Hr3zná1.1
cali.

F3lk, ós

Félkó§zülés

Felkészülés

Felkós2úlés

Fglkószúlás

Felkészrllés
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Vagyoni hetyzet, igényeli támogatás összevont bemutatása

B.v&el

Önkoímányzali támogalás

Álamiiámogaiás

saját bevélel (pl,: tagd íj, jeqybevélel)

Lálvány,csapaispo lámogalásból származó beVétel

Egyéb lámogalás

2o17

0 MFt

2 í\,lFl

49 i,4Fl

93 MFl

145 MFl

20.! 8

52 MF|

6 MFl

6 MFl

132 [,4Fl

270 MFt

2019

50lvrFl

5 MFl

9 i,{Fl

79lVFi

35 MFl

178 MFl

sz€mélyi (báí és bériellogű + járulékai)

Műkódési kólisógek (r€zsi)

Anyagkóllség

lgónybe vgtl szolgáltalás

Egyéb, má§hova nem sorolhaló kiadások

összesen

]

sgJi,apt

7 i,lFt

13 MFt

32 MFl

21 MFt

162 MFl

20,18

137l\,{Fl

8 MFt

15 MFt

107 MFl

3 MFt

270 MFl

65 MF1

8 MFl

18 MFl

59 MFl

27 MFl

177 MFl

49,7 MFl 65,31 MF|Műkódésiköllségek

2019-09-23 16:22
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.ly |ogcírÉkrc .dla br . kól€lmal?

Tekint.ttélá Mágyar Kormány által a kézilabda sporlág lószól6 2ol9. évben rn€ghaláíozoll kereló§szégr€, á2 MKsz a 2019/2o2o-as lámooalási ldószakban ngm
iámogá$r leryezésíe, ingallanvá§áLílásía. n€m építósi sngsdóly kóteles lárgyi 6szköz beruházásokra, íslúiilá§oka és épnó§i €ngédélyhez kötóil táígyi 8§zkóz
b9nrházásokía, lglújításokía iíányu|ó kér€lmek ióváhagyásá1.

Jogcim 3gadá
3

sz6mélyi jelleg0 Étoídílások

Táígyi eszkóz boruházás, íOlúiílá§
Elóíinanszííozoil (n€m ingatlan)

Tálgyi eszköz boíuházás. l6lúiílás
Elólinán§zllozoll (ingallan)

Tálgyi es2kö2 b€íuhárás, lolúiítás
ulóíananszllozon

l,Jtánpóllás-nevelés íéladalainak támogalá

Ánalános kópzá§

szalképzá§

Kózíeműködói dli

BíL]íó (elkülönílenen kezéll)

arunó (elkúlóníletlen kezelt)

arultó (elkülönllenen kez€h)

D

a

Tcl|.t taíroe.lá

0Fl

5 716 488 Fi

0Ft

Kö:Énútödó
I

0Ft

114 330 Fl

0Fl

oFl

1 799 997 Fl

tr

0Fl

0Fl

D

a

D

tr

a

0Fl

89 999 851 F|

0Fl

0Fl

]

Ár. bvonólr. a pályórrtb6n l!ónyol költ.ó96k
t6klnlolében

BrUnó (6lkülónllotlen kezell)
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Kó]glem r&zl€lo3 l€lrás€

lsmonos6€ a kóíelmezó szeívezel 2019/20-9§ lámogalási idó§zakía Vonatkozó spoítl€ilésztési plo!íamját az alábbi boolásban:

H€lyzetol9mtó3, léto3ftmóny íéltótébk, vrbmlni a 3pong.9rvo.et rebnlégl holyzetónek bomutalá3r:

A 2017,6s Óv Véoén elkészút úiHaladás sponkomplexumban ugyan utánpótlás-csapalaink is hely9t kaptak, ám nem tud'uk mind€n korosztályunk §zámáía
bzlosjlania Koínplsxumban való edzÓsl, mivslegyrészl oszloznunk kell más szakosztályoxl€l is a csarnokban lévó pályákon. má§ló§zl p6di9 szako§ztályunknál
ugíásszorű nÓv€kgdós mulalkozotl a laglótszámban, mind leány, ínind pgdig íiú szákáqon i§. Í9y gl€ng€dhgl€llen a plusz lól9§íhény6k b.Voná§a. A mgóleblő ós
6r€dmány6s képzós éíd€kében lóbb szombalh€lyj iskolável is mggkgzdtúk az 69yúüműködési, gm€ll€ll a Haladás kézalabda oklelá§a mál a h€lyiovikba; i§
mogmulalkozik, A szakoszlályunk h€lyz€tg s|abil, g0yí6löbb gyelmek csallakozik Egygsúl€lünkhóz, Ez mggmulalkozik abban is, hogy laglótszámunk moghaladla
már a 200 

'ót,
lng.thn boruháás 9selón 9nnal lndokolbága, célra & 3zakmaltafulma ó3 mggvalósulá!ának ütomozó3o

A 20l9/2020 lámogalási idószakban nem lervozünk ingallan beíuházásl.

A rportiBlb3zl&l p.ogiam .zakszövelségl straiéglához való vl§zonyának é§zletezé3o, valamlnl a korább9n beadon sponb|b3zt&l
píoq]rm ó3 . iobn 3porlíeib3zó§l progrrm kóál kapcaolat bémutatása (amonnylbéó van)

ld9i pályázalunk célla, hogy az Magyar Kázilabdá szóvglség slralégiai proglamjában kiemell cólkénl szoreplő lömegesítésl meovalósílvá a sponágban, kiválaszloí
leh€lsóggondozással kezdó, haladó és bajnoki szintgn kézilabdázó gyermekek vers€nyeztetése leoyen §porlszerv€zolünknél. Programunk m€gvalósításakor a
Magyar Kézilabda szóvelsÓg kózponli temalikájái és módszerlanál adaptálpk a helyiViszonyok íi9y€l6mbe vét6lévol, sportszeNgzelünk mindenben €yúnmoködik a
píogíam minél halékonyabb moovalósílása érdekében a spoílági szövelségekkel.

A 9poitíelegzt&l program bhei§éges tá]srdalml é3 g9zdrságl halá§rl (különös igklnletlglazok ldób€nl ro8llzálódásáía), 8 vá
elónyök ór. ílgyel€mbg veondó kockáz9iok mog|elölés€

A píogíam soglts€óvol újabb l9h9lósé9 nyílik a ploíes§zionális munkavégzásh€z, A pályázal és a Haladás bíand kózós 6l6jévólogyrs nagyobb ieret hódíl a
kézilabda szombalhelyen. Az olsó óvek nehézséggi ulán és hibák kiküszöbóésével €gyl€ kózglebb k€.ülúnk a kitttzóll célok íelé. szoíelnónk, ha minéllóbb gyerm€k
sporlolhatna szombalhely legmodelnebb spo lélo§ítmányóbgn, msgí€l€ló szakembeíek iránynásaalalla Magyaí Kézilabda S:óv6lsóg nány9lvei alapján. A§ik€í€s
progÉm olny€íósévéla lovábblakban is bizlosílani tudiuk a. egá§zságconkikus spoltszollemú n€v€lési a lialal 96nerációk számáía, A helyb€n íende26ll kupáink ós
lornáinkjó l€lkószúlést biztosílanak az MKsz hivalalos bainoksága m6llen,
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személyl |ellegú ráíordílások

Kalgqórlá Llcgnsz
be3z,
toly.

Kód ó3
szü16lésl dátum

Havl brulló bór
fu ogyéb
lultatá§ok

(Fti hó)

0Fi

Munkál_
lalói

lárulékok
(Fl/hó)

0Fi

Évad6 |uló
ároídilá3

ö§gzesen (Ft)

0Ft

Adórfu t{. Klí.
módie ó. hó

Nyi|vániaítá5i szám

Közv6tlen láínogátás Ell. szerv. íiz. díj Közremúködói díj Teljes lámogalás (Ft) ÖnÉsz (Fl) El§zámolandó ósszeg Teliés rálordítás (Fl)

oFi oF1 oFl oFt oFt oFt oFt
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Táíqyi észköz beruházfu oMelújítások

Klt gótt!

spod€szköz

sporl9§zköz

sporleszkóz

spo eszkóz

EOyéb

sporleszkóz

sporl€szkóz

sporleszkóz

sporle§zköz

sporloszköz

sporleszkóz

sporleszkóz

sporl€szköz

Tátgy| .atkör baruházáa magnevazala

TFx ké§zlél (kil)

sMR szivac§h9ngér

o-bands

Dynail

BoSU Balance Tíaineí PBo

8oSU W€ighl Ball_ súlylabda _ 2kg

o live gyorsaság íejleszl6 szelt

o live páíos reziszlenciás líéneí eíós

o live páíos íezisztenciás llánol médium

sandba9

8osu poweístax

ltonnylrágl 69y3ó9

db

db

db

db

db

db

db

db

db

db

M.nnykÓ9

16

]00

40

l6

5

3

db

db

E§y3óott Ten.z.tib.ruháá!|,iolúlMlléúk(Fr)

50 000 Fl 800 000 Fl

5 500 Fl 550 000 Ft

127oo Fl 508 000 Fl

15 000 Fl 240 000 Fl

66 040 Fi 264 160 Fi

8 890 Fl 35 560 Fl

27 899 F| 111 596 Fl

23 500 Fl 94 000 Fl

22 900 Fl 91 600 Fl

25 00o Fl 125 000 Fl

600 0o0 Fl 2 400 000 Fl

600 o00 Fl 2 400 000 Fl

l25 000 Ft 375 000 Fl

7 994 9]6 Fl
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Tltlyl cszkóz
mccnev.záaa

TFX ké§zle| (kil)

sMR s2ivacshengeí

hdotl.l

A TRx o§zközóxk€l a cólunk a ki€Oyensúlyozott, slabil és t6íhelh6ló izomzal kiahkllásá sponobinknál. E29n ké§2l9|6kkela te§l
lermészglo§ káp€s§éggil l€h€t 6í&íl€ni é9 kiemelni.

Foramato§an iálnak íialal sporlolóink a sp€ciáli§ kópzé§gkíg, hooy egészon kolán obaiátílhassák az €oó§zsóoes ós halókony
sporloláshoz slúksóges tochnlkál€l, praktlkákat. A h€no€í használala Ulán ez izmok kónnyebbon l6o6nolálódnak, l9ilódn6k,
valaminl a lerhe§si §zinljúk is nagy mérlókben mé9nóv6kszik. A sórülésv€szély is csökk€n, hi§zgn áz izmol köíülv6vó hárlya, az
jzompólya ollazulós az izom visszanyeíi lónusál, Ámobilizácóban ós a l€generációban as van halása. ezórl nom árl ha €gÓszen
kolán megbaíálkoznak a l€chn ikával lialaljaink.

A D-bands ssgítsógáv€la léld slabilizációiál ós a kilámaszló láb g€iél íokozatosan ápítholiúk íol spoítolóinknál.

Az egyonsúlyozó pálnák segliséOávol izomorósító ós €y€nsúMejb§aó loínagyakoílatokal végezhotnek ílataüaink az €dzós€k

ialkalmável, 
l

A BosU ogyensúv lrén€r az edzés során íolyamalos konconlíácirla á§ fudátos loslmozgásra késáol. Nagyon íonlo§ §zoíapol I

jálszik a gerincoszlop stabilizációiában rószl v€vő lzmok 6Ésítéséb6n. F6jl6sah9tó v€le a koordináció, az állóképesség, emgll€t
ízül€lkímél6 is,

A BosU W€ighl Báll-t az 9gy6nsúly llón6í has2nálatáVal 60yúlt loholiúk móg váhozalosabbá. A lágy §útylabda kiváló
€dzóskisgószítókénl s.olgálna a labdaiátókok solán,

R6ng6l€g 
'6ladat 

€lvóg6zh6ló a s€!ítségóvel, példáulaz oldalirányú ki|óíás€k gyakoílásálá 1ókél6l6s9n alkalmas.

Rengeleg íeladat efuégozheló a §egítségével, példáulaz oldalkányú kiiörés€kgyako ásála lökéIel6sen alkalmas. ]

Rgngeieg ígladár €fuóg62h6ló a s€gítsógóvel, példáulaz oldalirányl' kitórós€k gyekoílásáíe lökálol€sen alkalma§. ]

A homokzsák középponlja, súlypontja a b€nne lévó löltóanyagnak köszönh€lő€n 
'olyamalosen 

Vállozk. Í9y az izomzatot nágy
slí6$szn6k teszi kl a legkúlónbözóbb szógekbólá§ irányokból, az izomrendszeíben lévó }apcsolalokon k€rosaÜl vallámgyorsan
6gy idób6n bél.apcsoüa az ósszgs nagy izomcsoporlol, valamanl a kisebb slabilizáló izmokal, gzáliala l€sl m€glanulja kooldinálni
ós kezglni a íUnkconálls íhozgásmntákál,

A leremk€rékpáron végzgl! gyako atok íojl§§zlik e szív- ás túdókapacnásl, valaminl az izmokai- íókénl az alsótosl€n, Az
inlenzilás, ell€nállási szinl Válloáatható a2 edzés6k soíán, hogy az a valós kerékpározásl §zimulálja. Fonlo§, hogy nem okoz

.

Á2 slónlátiós labdás edzések mellen lonlos az is, hogy a l€sti-lglki harmónie is rendben l€gyen iátékosainknál. A lolyamato§, i

íllmikus, 6gyenl6los íutás ea s€gíli el6, Hosszú lávon p€dig a rgndszsros lgrhelés haásáía a pulzusszám csökkgn, a szív
kapacitásiió, a vórnyomás csöik€n, nóvekszik a Védó koloszl€íin. és csökken az ánahas kol6sa6rin 6zin!€. valámnt
§portolóink állóképességén is javll,

Ezz€l az €szkózz€l a Bosl,J €gy€nsúly lrónerrol ooy0fi kombinálva még vállozalosabb €dzós-ígladalok vég92hoi66k, Ko ál|anul
mágasílhaló, álálámaszlja ós slebilizálja e trén€íl, valamint használható vlzzol megtóivo i§ - így §úlyzókónt is elkálmazhaló, Ar
együnos ha§znáhlával nóvelhstó a progíesszív kópzósa l€hglósógokel a sportolók számára,

D-bands

Dynaií

msu Balance ílaineí PRo

BosU W€igh| Ball - súlylabda
,2kg

o live gyoí6asá9 l6lles2tó
szen

o live páros rezisztenciás
lrén6í 6r6s

o live pá.o9 rezisaenciá§

sandbag

T€lemkolókpál

Futópád

BosU Powgrstax

E Tudomásul v9szem, hogy a benchmarkban nem szeíepló, a kérglemb€n ggyediké8t m€gjelóll lólelek 6s6lében a sporlpolititéén íglelós miniszteí a §portí€il€sztéBi
proglam jóváhagyása soíán -szükseg esel€n azok előze|es egyezleiését köveióen _dónl.

Kózvolloí lónolalás Ell, szoív,li.. d{|

5 544 993 Fl 57 165 Ft

T.1.3láílo!átás (Fi) Öné32 (Fl)

5 716 4aa Fl 2 449 923 Fl

Et3átíolándó ó$zog T0l|e3 áíoídíiá6 (Ft)

8 109 246 Fl 8 166 41l F(

Köí9müködól díi

l14 330 Fl

2019-09-23 16:22 8/33
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Tállyl clrtöz beruháá.ot/íllú|ít]aEok

Tgkinteígl a Magyal Koímány által a k6zalabda §poítág íészóí6 2019. évben moghaláíozolt keíelósszegí., a2 MKsz a 2o19l2o2o-as lámogatási ldószalban nem

lámogalia leív€rásíe, ingailanvásá ásía, nem ópítósi eng€dóly köleles lároyi €§zkóz beíUházásokíá. lolújításokía és épílósi €ngedólyhoz kÖlÖti táígyi észkÖz

beí(]házásokía, íglújításokra ilányúló kér€lmek ióváhagyásál,

Kriégóía

Tálgyl 6atöz mognevezóse BerUháá3 cimo

Béruha2á3,
16lú|ilá3

hón!p)

Boruházóa Érintett
holyazíne, lnoell.n

hélyí8|zl3.áma l(lle|donlog8

k3l69ória
8.ruhát&,

16lú|lla3

bolel6zó!e
(év, hóháp)

H..znÍhlb.

lalvcl.tl
ld6pont|.

(év, hónep)

Tcíaazatl
beruh&all
óÉék (F0

0Ft

U.É
í. k.

lndoklá3

Tárgyl c..köz
b6tvhózia/í.lú|itá3

Tároyi 6r2köz í€9nev€zóBo aeruházá3 cime B.ruháá! Érinlett
h.ly3.íno, lngáilan

hely.áizl32áma lulsidoniog.

lndoklá3

Joocl

Elóí. 0 Fl

Utól, 0 Fi

xózvellen
lámogEtá3

Bl. lrcrv. llz Köttltrúködóa
dl díl

0F|

0Fl

Tal.llómogat$ Önóar
(F0 (F0

oFi 0F|

oFl oFt

Élsámolandó
óssze!

Telj.' Óíoídító.
(F0

0Fl

0Ft

0Ft

0Fl

2019-09-23 16:22 9/33

Zú19/2oévád - sportcélú ingallaníahányuló lálgyie§zköz beruhiás, íelúiilás
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JáGkosok

Utol§ó líissi|ós idele: 2019-04-30 15l1i32

U8 2 2

U9 12 ]1 9

U]0 24 19 14 ]0

U11 10 21 17

\J12 21 11 23 16

U13 7 14 11

U14 17 13

U15 26 14 ]0 8

serdüló ]] 6 6 0

iílúsáqi 59 22 0 0

egyelemi/lőiskolai 0 0 0 0

diákolimpia 0 0 0 0

öSszEsEN 204 1l6 118 86

2019-09-23 16:22 10/33

Nől

Ebből veÉenyénétell Ebből vor3onyoaolall
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csap.tok

Ulolsó lissílés ideje: 20,19-04-30 15:1] i37

U8 0 0 1

U9 3 3 2

U10 1 1 2 1

U]1 1 1 1

U12 1 1 2 1

U13 1 1 1 2

U14 1 1 ]

U15 0 0 ]

seldüló ] 0 1

iliúsá9l 1 0 1 0

egyetem /íőiskolai 0 0 0 0

diákolimPia 0 0 0 0

ósszEsEN 1] 8 l3 11

2019-09-23 16:22 11 l33
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Ulánpóllás-nevelé3 ráíordílásal

}(.t 9ód.

vitaminok, izotóniás
ilalok,
láplálékki69&zítók

víaminok. izolóniá3
ilabk,
táp|álóktiegószílók

Gyógyhalású

gyógyászali
eszközök

Mcancvazóa

lzotóniás ilal

GyóOyhátású

gyógyászali

Koro3ztóly

líjúsági, sedúló,
Ull, U12, U13, Ul4,
U15

lljúsági, S€ídülő,
tJl3,lJ14. U15

líjúsági, serdüló,
Ul0, U]1, U12, U13,
U14, U]5, U8, U9

M.nnyl3ágl
eoysóo

Nem

Mennylsóg Égy3ó!ár

6 926 Ft

7 o82 F|300

l6ív€z6ll b6íühatí3l,
16lú|íl&lénék (Fl)

1 2o5124 Fl

2 124 600 F!

389 105 Fi

lngdhn l{pu!.

spo csamok

lnglllan
megnov6é3

Haladás

Bóíetl dí| /
óÍ. (Fr)

15 564 Fl

FóÉh.ly lgónyb.v&.l Kor
típua. o9áály

5ol - EdzéVmélkózés líiúsági.
1000ló sedúlö.

U]0. Ull,
U12, U13,
U]4. U]5.
U8, U9

501 - Edzés líiúsági,
1000 íő Serdüló,

U12, U13,
U14, U15

Edzés U10, U1],
leleváns U]2, U13,

U]4, Ul5,
U8, U9

nern Edzés U10, U8,
r€lgváns U9

Edzés U10, Ull,
íeleváns U8, U9

nem Edzés lljúsáOi,
relsváns seldüló,

U]4, U15

nem Edzés U10, U8,
relsváns U9

nem Édzés

0,500 í6 Edzés

U8, U9

U14, Ul5

|gónybo. Hónapok lgónybev.lt sád6lldíj
vót6l azámr !2 órák ölazgson

(órá./hó) óvadban §ánwóv.d (Fr)

85 11 935 14 552 340 Fl

8r€nneíJános
N9velá§i Kózponi

szomb8lhelyi
sporla§kolá PoTE

Gothard J6nó
Álialános lskola

xanazsai oorottya
Gimná2ium

obdiÁMK

ÁtaÁnos lskola
szentgollháíd

sávaria
szakgimnáziUm

lkerváíi
sponcsarnok

15 564 Ft 40 440 6 848 ]60 Fl

198 924 462 Fl4 669 Fl ]8 ]1

1]

1]

spo csamok

2 335 Fl

2 490 Fl

6 226 Fl

i 089 Ft

2 335 Ft

5 447 Fl

513 700 Fl

273 9o0 Fl

2 739 14o Fl

95 632 Ft

154 110 Fl

10

4a

22o

1l0

41o

88

6

5 359 502 Fl

Edzók ob:átioláE.

Nem kívánok az ós§zeve§yik up koío§zlályía s6m €dzőt 6lszámolniI a

2019-09-23 16i22 12 l33

20l9/20 evad - sporllélesitmény, sponpálya bérleli diia - részletezó láblázal
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Kalogórla Llcanal
b§az.
loly,

Technika'vezetó f]

tr

D

D

tr

tr

tr

n

D

B

tr

n

tr

tr

o

x

Adóá

mód!.

EKHo

EKHo

EKl]o

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

Nolmál

Noímál

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

EKHo

Klí.
hó

12

1]

11

]]

11

]1

l1

l1

11

11

1]

1]

]]

11

l1

11

12

12

1]

Kód ó3
3zúlétésl

dátum

Bruttó
Iul|.!fuok

(ri/hó)

i94 553 Ft

194 553 Ft

97 276 Fl

93 385 Ft

97 276 Fl

73 930 Fl

58 366 Fl

l16 732 Ft

101 167 Ft

116 732 Ft

58 366 Fl

116 732 Fl

101 ]67 Fl

73 930 Fl

]94 553 Fl

97 276 Fl

97 276 Fl

9,/ 2,76 Fl

194 553 Ft

194 553 Fl

97 276 Fl

97 276 Fl

58 366 Fl

58 366 Ft

233 463 Fl

233 463 Fl

97 276 Fl

N.
ó.

unkáltstól Év.dra |uló
lárulókok(Fühó) rálordllór

ö33z63en (Fl)

37 938 Fl 2 789 890 Fl12

T6chnil.ai vozetó

Gyó9ytoínász

spodmUnkátáí§

sporlmúnkaláls

Éd2ő

Edzó

Edzó

Ed.ző

uzó

Edzó

Edzó

Edzó

Ed2ó

Technilaivezel6

Todlnikei v6z9ló

sporlmunka|áís

sporlmUnkatáí8

csapelofuos

sporhUnkalárc

Fiziol€íapouta

sponmunkaláís

Edző

Edző

Edz6

Edzó

Tochn{kai v6z9ló

Nolmál 4

Nolmál 4

Nomál 8

37 938 Fl

18 969 Fl

18 210 Fl

1a 969 F|

14 416 F|

i1381 Fl

24 514 Fl

2-1 245 Fl

22 763 Fl

i138l Ft

22 763 Fl

19 72a Fl

14 416 Fl

37 938 Fl

18 969 Fl

20 42a Fl

20 428 Fl

40 856 Fl

37 938 Fl

20 428 Fl

t8 969 Fl

t1 381 Fl

11 381 Fl

45 525 Fl

45 525 Fl

18 969 Fl

2 789 89o Fl

1 278 693 Ft

1115951 Fl

l 278 693 Fl

97t 810 Ft

767 221 Fl

1 553 703 Fl

1 346 533 F|

1 534 442 Fl

836 968 Fl

l 534 442 Fl

t 329 840 Fl

971 810 Fl

2 789 890 Fl

1 278 693 Ft

1 412 448 Fl

1 112 448 Fl

2 5a9 500 Ft

2 789 890 Fl

,l 294 744 Fl

t 162 448 Fl

836 96a Fl

D

tr

tr

-

E

tr

tr

tr

!

x

!

EKHo

EKHo

EKHo

Nofmál

EKHo

EKHo

EKHo

767 221 Fl

]

3 06887l Ft

]

3 o6a 87l Fl
L

I

i
l 1 162 448 Ft

2019-09-23 16:22

EKHo ]0
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Adó.ronoaít
ó

8439031092

8450lrí633

8396285624

8442533338

a379a21173

8463700l52

8459051978

8468452831

8468630659

84451?1461

8409330709

836901334l

8385692061

83907l0t 29

8449012309

8413562l63

8397551751

8407541184

8411910725

8353632063

8472882209

8410530341

8409330709

a459o5í978

a393924677

8454840 ! 68

837939t608

Nyllvántarl&lsá Llc6n3z

Nem
íol,

Nem

Nem

Nem
íel,

rel,

o

c

c

c

c

c

c

c

o

N€m

rel,

19l.

Nem

c

c

c

Tailn.voló taná

Nem íel,

Ném íel,

N€m 16l.

Nem íel,

Nem íel.

Nem íol.

Nem í€l,

Nem í€l,

Ngm r9l,

Fog|.|koá.tolt koíoütály

lljúsági, s€ídúló

U13, Ul4

líjúsági, seídüló, U10, U1], U12, U13, lJ14, U15, U8,
lJ9

lljúsági, s6ídüló, U]0, U11, U12, Ul3, U14, [J15, U8,
U9

líjúsági, s€ídúk5, Ul0, Ul]. Ut2, U13, U14. Ul5, U8,
U9

vl2

U14

tJl r, Ul2

lJ10

seídüló, Ul5

U13

Ul1. U12

U10, U9

Ul0, U9

lí]ú§ági, seldúl6, U]0, U11, Ul2, U13, U14, Ul5, U8,
U9

lí]úsáoi, s€ídúl6, U10, U11, U12. U13, U14, Ul5, U8,
U9

lljúsági, s€rdúló, U10, Ul1, Ul2, U]3, U14, U15, U8.
U9

líjúsági, s6ídülő, U10, Ul1,lJ12, tJ13, U14, lJ15, t'8,
U9

lljúsági, s6ídüló, U]0, U11,lJl2, Ul3, U14, U15, U8,
U9

líjúsági, sgídúló, U10, U11, U12, U13, U14, Ul5, U8,
U9

líjúsági, s€ídúló, U10, U11, U12, U13, lJl4. U15, U8,
U9

líjúsági, serdüló, Ul0, Ul1, U12, Ul3, Ul4, U15, U8,

c

Nem
íel.

U9

lJ14

U13

U10, U8

U8, U9

U10, U12

E Tudomásul vesz€m, hogy a b€nchmárkbán nom sz€r6pló, a kéí€lgmb€n ogy€dlkénl m6gielö|t tél€l€k os€lébon e sponpo|ilikáén Í6l6lt s mini§agr a spoítíejlgszlósl
pí€ram iiváhagyása során - szúkség eselón azok elózelos egyezl€tésél kóv6tó6n -dönl.

2019-09-23 16:22 14l33



Joooím

Sporl€szkóz, sporlíglszerslés bgszelzés€

Gyó9yszeíek, diagnosztikai eszkózók

§€mélyszál|ílási költsógsk

NéVezé§i kóllsógek

Rond€zési, lelkészílési, képzésl köli§égek

Vers€ny, á§ játékongedélyek kiállílásának kóllségei

sporllélesílménV, sporlpá|ya bóll€li diia

F6lkészílé§s6l, 6dzóláboroztalássál és vor§€nyszlslóss6l közvétlenúl ó§§2oíúggó szállás és ótk6zós költség6

A píogíamban íészlvevó spoílszakembeí6k személyi j6llogú íáíordílásai

Logiszlikai kölisóggk (csak bórl€l) _ kiváve szgmélygépkocsl és molork€íékpáí

ós:zesen

Ö!!rc.on (Ft)

11 673 163 Ft

3 718 829 Fl

6 225 6a7 Fl

466 927 Fl

778 211 Fl

350 195 F|

26 461 446 Fl

3 891 054 Fi

43 734 325 Fl

0Fl

97 299 838 Fl

Kö.v.tl.n lámogrtá3 E|.3z.rv.llz. dí| Közí€múkódól dí| T.U.3 támogrla3 (Ft) Öné3z (Fr) El!ánollndó ó3!2.g Tcl|.3 ráíoldítfu (Fl)

87 299 855 Fl 899 999 Ft 1 799 997 Fl 89 999 85] Fl 9 999 983 FI 99 099 835 Fl 99 999 834 Fi

2019-09-23 1 6:22 15/33
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2019/m évad - Tervezetl utánpóllás-nevelés ráíordílás jogcím köllsége a|akulás.
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ÁhaÉno3 Képzés

Áttrtlnor
lápzá.

EOyóö
vóó.tó

kólt3ó9€k
(Ft)

oktelók okt.lók váih.ló Kóp:&ben
vóíhátó úl.áa| óa tó!áYevók vóó.ló
.r.mólyl sáll.tköll.óg.| ut.zásl ó3 s:álláa

költ.óo.| (Ft) (F0 kótt.é!6l (Fl)

(F0
í. c.tdól KóPórb.n Öaaz...n

,zobáhala.ox Éatwovól
(F0 tzotnálycr

könrógal
(Fi)

0Fl

Közvotl€n lámog.lá! El. szgrv. ílz díl KözEmúködől díl

oFl oFl oFl

Télios láíioorlá9 (Fl) Óné§z (Fl) El!ámolándó ó332ég Tei8 álon ítát (Fl)

oFl oFl oFl oFi

20'19-09-23 'l6:22 ,l6/33

2019/m évad - Kérelméző á|tal szervezetl állalánoslipusú képzé§ek kóllségei
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szakképzés

sz.któpzár ok|.|ók
noonovoaé3o várhrló

szanúlyl
kökóc.l (Ft)

oklelók vár|l.ló Kópzésbon
utlzfulfu É.zlv.v6kváfirió

lzállá.kóltségcl ut.zá!ló!.tállá!
(FD kóltségol (Ft)

Ttnácaadó| Kópzólb€n
3.olgállelálok É.ávevók

(Fr) .rlnrólye!
töllróg.l

(F0

Eoyób

költsó9.k
(Fl)

örgzcron

oFt

Amortlracló
(F0

(özvotlcn lánrogrtág El|.3zcrv. 
'lz 

dl|

oFi oFt

Közr€mtlködől díi Tél|o3 lántoorlá§ (F0

oFt oFl

El.ámolindó ö!9269 T6li6 rálodn& (Fl)

oFi oFl

Öné3z (Ft)

0Fl

20'l9-09-23 16:22 17 l33
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tloly |ogclín9k.€ rzilt|ol kó]€míiködól kólt!ógoít

Tekintenol a Magyaí Koímány állala kézilabda spoílág rsszól€ 2ol9. évb€n meghalálo.otl keletösszegle, az MKsz a 2o19/2o2o-as lámogáiási idószakban n€m

beruházásokra, íelú]ílásokra iíányi]ló kéíelmek jóváhagyását," lll is legyenek ligyelémmel eííe, ha be akáíják pipálnia kúlónbózó jogcím6k6l,

E szsmólyii6il6gű íáíoldítás B Táruyi6§zköz (nem ingallan) €ló' nanszkozofi b€luházás D Tárgyi6szköz (ingatlan) gl6ÍlnanszÍíozoli bgíuházá§

D Tároyi9§2köz Ulólinanszírozon boluházá§ B l,rlánpóllás-novolés íejlesztésg E ÁlaÉnos képzés l6j|os2lóse D &akképzé§ lojle§dóge

r.!pc!olódó logcím

Táígy elóiinanszkozon
(nem ln9allán)

ósszesen

Maximum kózóm. di|

1]4 330 Ft

1 799 997 Fl

Kó!Énúkódő díllzá3e (Fl)

] ]4 330 Fl

J 799 997 Fl

] 9l4 327 Fl

Ell.nór.ó 3zorvn.k ílz.tendó di| Öss:crcn

57 165 Fl

899 999 Fl

171 495 Ft

2 699 996 Fl

2 871 490 Fl

K!pc!olódó
|occím

Táí9yi

(nem ingailan)

Ulánpóllás-

Fchdll 1.1á3á

Kózreműkódós a sporlíeilesztási plogíam 6lókés2ílésével, a lámogaton prcglám m6gvalósíl&ával, a lelhasználás solán szÜkséges
adalszolgáltalás, iolenléstéleli köl6le.6llsóg leljesítésévgl, valaminl a l€lhasznál lámogatás olszámolásávál kápc§olalban íelmeíüló loladalok
ellálásában,

K6zreműkódés a sportíejlesztési plogíam elókészítéséV€l, a lámogaioil progíam megvalÓ3ílásáVal, a Íelhasználás §oíán szÜkséges
adalszol9áltelás. i9lenléstételi kölelezenség leliesítésével, Válámint e l9lhasználl lámogatás elszámolásával kápcsolelban í€lmeíü16 l€ladalok
sllálá§ában.

2O19-09-23 16:22 18/33
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Nybü@t l í

TEaéll JóvAhagy&t vó§z6 sz6ru6zell

A lár§a6áci dóól á3 áz oBzlalá}€dóíól 3zóló í996. éü Lxo(. lóNóny 2zc. §, il€lve a lálvány-ca5Patspon Émolatá§á bia@ító táííooatá§i (|azolás

kiáíítá§álól, l9|he6ználá§áról, a lámo9atá§ €l§zámolásának ó6 6ll€nórzésón6k, váleminl üsszarlzotósónok.zabályaiólezóló 1o7l201r. (Vl. 30) xorm, rend.l6t 4.

§ (1) b€kozdó§€. bvábbá áz állalános kö:lFz9el&i í€ndianá§íól §2cü 2016. ávlcL. töMny (e lovóbiakban: Ákr.) 35. § (í) bekczdéso alaPián kór.m, hogy a

lanti §porll€ilosaési pro€lamol ióváhagyni szlw3kodionak.

lGlt szombamely, 2019. ra.23.

2019-09-23 'l6:22 19/33
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Ny .tkozd 2

Alulkon Bokor zsoll(hivetalos kópvis6ló n6v6), mint a Kéí6lm6z6 képviselóig,

t. kij6l6nlem. hogy a kóíelomb€n loglall adalok, inloímációk ésdokumenlumok leljes körú€k, valósak és hilelesékl

2. ludomásul Veszom, hogy a jóváhagyásl vé9z6 szgrvézél a §poíí6jles2lési plogram €lbkálása ód€káb€n a KÓíolmou 6lól lovábba adaloxál kófisl;

3. ki]9l9nlem, hogy ludomásom Van aríól, hogy a Koímány kúlön jogvabátyban meghaiározla a lálvány-csapatspoíiok támogatásáía nyúitható tám€atási
kgr6lóssze9e!, ezen bglúl a kézihbdá sportágban í€jlesztási ós műkódósl cóka lehíVható támogalás össz€gát, amely mind a spo í6Jl6szlésl plogram

elblíálásakor {módosílásakoí, hosszabbításakoí), mand p€dig ez igazolások kiállilásákor Íigyelemb€Véi€k€ k€rÜI.

4. tudomásut ve§zgm. h€y a ióváhagyásl végzó s2orv6zel a kérel€m bsóíkozó§élól számílotl 15o- amennyib€n a káí6lom angaíanleibsaésíe iíányuló

láígyi gszkóz b€luházáóía, i6lújítáaia nányul, 18o napon b6lül hoz dóntásl, A 1o7l2o11. |v1.3o.) Koím. íondoletbgn m€ghalározoit sportÍsileszlási
plogíam módosílására. ill€lve mgghosszabbításáía líányuló kéí6l€m glbílálására nyllva álló úOyinlózési hatálidó 90 nap. Tudofiásul veszom, hogy a
$oitszervezetet az Ákí. a3. § (3) bokezdé§ ó) ponlia, valamint a 80. § (2) c) ponljá alapián n6m illeli mgg a kéí€lm€zott iog oyakoílása, ha a
szakszövetséo a í€nli haiáíld6ben nsm hoz döntést;

5, kii6l6niem, h€y á Kélélmozónek az államháaa(ás báímev alrcn&2eíév6l §z€mben €sodókessé váh, és mgg n€m liz€l€ti kóáanozá§a nincs, vegy eía
az illolékes halóság íizolósikönnyl|ésl (lószlélíizolás,lizetésahalászlás)enoédélyézetti

6. kijolenlem, hogy a Kéíelmezó az államháztartás alí6ndsz6í6iMl jutlatofi é§ máí l6záít tám€atásokkal m6gí6l6ló módon €lszámoll, a tám€áásokra
vonalko:ó sz€rzódó§€kb€n vállall kólelezenság€il leljesíletlei

7, ludomásll veszom, hogy n6m hagyhaló jóvá a sportleilosztási píogíam, ha a2 oll6nórzó §z6rv€2€l a sports26íve26t kolábbi lámogalá§i idós2aka
vonalkozó l6záll látvány"csapálspor| lámogatás olszámolásával összglúogésb€n vis§zaíizgtósi kótglgzeltsógól állapílotl mgg, ó§ e Kélolmezó azl n€m
l€lj€snette;

8. ludomásul v6szsm, hogy e sportlejl€szlési pl€ram ióváhágyásál kövslósn n€m állílhaló ki a Taó. lv. 2zc. §, illstv€ 24lA, § s2eíinti oazolás, ha a
sponszervoz6l a kolábbi támogalási idószakía vonatkozó l6zárt lálvány-c$patsporl lámogalás 6b2ámolásáVal összeíüggésb€n az ollonórzó sz€lv€z€l
állal meghaláíozott visszaíIz€lési kölglozetlségén€k ngm tell €l9g9l;

9, ludomásuleszgm, hogy a lálvány-csapatsport lám€álás kgíglében kózvolnó eliárá§ál igónybg v6nni. kózv6tílói l€vékeny§óo €llonórlókál olszámolni nem
l€h€l ós kljel€ntom. hogy ismoíem az igánybevélol bgszabályban meghaláíozotl kóveik€zményéil.

10. kllolentem, hogy a Kérelmezó végelszámolási eliárás alafl nem áll, ellen€ csód-, lelszámolási, ill€Ne egyéb. a mggszúnt€lésáís irányuló, jogszabályban
mBghatáíozolt eljárás ninc§ lolyamalban, és vállalom, hooy 8 napon bglúl b€jelsntgm, am€nnyiben á lámogalás időtarlama alalt iiyen oliáíás indul;

]l. hozzáiáíulok ahhoz, hogy a Kérclmsző adószámál a jóváhagyást végzó szeruezol ó§ a Magyar Álamkincstáí íelhasznália a l€iád köaadozások
loljosílóse. ill6lól6o az adós§ág bekóv6tk6zése lényónok és összogánek mogismeréséhozi

12- hozzájárulok ahhoz. hogy a Magyaí Államkincstár által működletelt moniloring ígndszerb€n nyilvánlarlolt igénylój adalaimhoz a jogszabályban
m€ghatáíozoll jogo§Ullak, valaminl az Á ami s2ámvovószék, a Koímányrali Ellenóí2ósi Hivatal, a N€mzelgazdasági Maniszlériuín és a csekély ó§§zegű
láínoga|ások nyifu ánlanásában éíinl€n szervek hozzáléíen9ki

13. kijelenlem, h€y a Kérelmozó me9l6l€la íendezetl munkaügyi kapcsolaloknak az államháztarlásíól szóló 201t, évacxcv, tóNénybgn mégío9alma2oí
köv6t6lmény6in6k, és a sz€lvoz€l - 6nn9k igazolása cáljából §züks€es - adalait íend6lk6:ósrc bocsálom;

14. ludomásul voszom, hogy a kéí€l6m adalai nyilvánosságía hozhalók {a Kór€lm6z6 n€V6, a támogalás lípusa, élja, valaíhinl a |ámogalás ó§§zolo a
EMMI. a ióváhegyást vógző sz€rv€z€l, és az €ll6n6lzö szervoz€l honlapián közzétél6ll6 kolúl)|

15, horzájárulok a Kérelnez6 ádatainak á jóváhagyó szervezet. lovábbá ázollenótó sz§Nezel állali ke:eléséhez, valaminl vállalom, h€y a személyes
adalaik kezolósáío §zóló 6ng6dólyl a beadványaimban szgíopló l€ímé§26l€s személyoklólis besz6rz6m;

16. hozzájárutok, hogy a kál€lgmmgl óllnt9ll szelnély€k, a kór€lémbsn §z6l€plő és íáiuk vonalkozó adalok l6k|nt6tében á ]óVáhagyásl vé9zó, Vagy az
€ll6nóízó s2erv6z6l állal k6z6ll adalokal külón bel6€gyezés nélkúl megismeíhosséki

1 7, kijoleniem. hogy amennybBn a sporlszervezel díiazás ellenében sporlolól loghlkozlal, a kéí€lgmhez rend§zgíesítgtt nyilalkozatol a spoíloló|Ól kapoit
adalok alapján ós a Tao lv, 4. § 40a. ponlia lioy€lBm bevélelével lellem meg;

18. kölolezotsóo€l válla|ok arra, hogy a jelen kél€lgmben kózóll bármily€n adalban, lónyben, ill€lve a lámogalásl belolyásoló kóíülmónybon b6álló
vállozásíól haladéklalanul, de legkésóbb a jogszabárban íoglai haláíidón bolúlííásban ónosílem ajóváhagyó-, illetve az ellenőrzó szoívozeleti

1 9. amgnnyiben az építési engodélyhez kölötl láígyi €szköz b€íuházás. lelúiítás sportcálú ingallanle ilányul. úgy vállalom. hogy

e. e bgruházás úzgmbo h€ly€zósét köVeló l€oalább a jog§zabálybán m€ghalálozott idó§zákban az adók6dv9zmóny alapjáUl szolgáló boruháás
révón üzombe helyez€ll in9allan sponcéIú, elsódlegesen piaci alapon törlénó hasznosí|ását (jogszabálybafl m€ghalározott kivótellel) l6nn|arlom,
valamint - a jogszabályban_m€ghaláíozofl €s€lb€n - benyújtom a spoílélú ingatlan lulaironosának €lóz€tgs ká§b6li hozzájárulá§ál aíól, ho€y 6í16
az idólaítamrá a Mágyar Allam javára az ingalhn,nyilvánlarlásba az úényb€ ven ádókedvézmény móílókéig j6bálo9jo9 k6íú' boi69yzésíe, mely
beiegyzés kóhségén9k ellenérléké| meglizelem,

b. a2 adoll láígyi eszkóz beruházásrá Vonalkozó, elsó lámogalási igazolás kiállílásál kóveló évben ke:dódö támogalási idószaktól szám ílotl 4.
lámogalási iiószak vógáig a táQyi eszköz b€íUházásl üz€mb6 holyozgm, ell6nk62ó 9s6tb6n a támogalás ós annak i{rgybanki alaplamalial növeli
össr60át Magyal Ábm lészél€ insgíizelsm,

c. a beruházás územb6 holyezésót kóvetó lo§elább 15 évbgn az ádók€dvszmóny alapiául szolgáló bgluházás íóvón üzsmbe h€ly€z€il spoítcólú
inoalla nt iskolai ós diákspott osomények. §zabadidó§poít esgmónygk ós más, kózóssógl célú (kúlönós6n: kullurális, luliszlil€i) es6móny6k
|ebonyolílása céIjából ingygngsgn vagy kgdvozményes áron bizlo§ílorn.

d. béí6ll v6gy más F9cím6n ha§znál|, ngm a látvány-c§apálsportban múködó hivátásos sponszeívezel luhironában álló ingallen e§gién e spoílélú
ingallanl piaciáíon bárolem vagy másjolcímen használom,

e. a ]elenérlékán legalább 5 millió ío nl értákű lárgyi €szkóz íglújllás eselén a lámogalásból megvalósuló lelújílásl legalább 5 óVig az oí6d€li
.€ndon9lé§ónek mogíol€lóen hásznosítom, valamint bonyújlom a sporlélú ingatlan lulajdono§ának elóz9l€s ílásb€li hozzájárulásál arról, hogy eríe
az idólarlamra a Magyal Áhm iaváía az inoallan,nyifuánladásba az igénybe v€tl adókedvszmény mértókéig jelzálogiog keiül bej€9yzésre,

', 
iolonódékén legalább 1 0 millió lorinl érlékű tálgyi es.kóz beíUházás,lolúiílás 6s€lén a §poílcélú ingatlen'€jlesztá§l€ ílyílt pályá2alot ílokki ása
pályárall €liárás €l€dménye alapián nyeío§ sz6méllyel kólök szelződóst a tárgyl6szköz b6ruhá2ás, l6h]iílás megvalósítására,

g, vállalom, hogy a támoga|ás iglhasznáásáíól olyan analitikus nyilvánlaílást v6zolek, am6ly biaosília a támo€elá§ok telj63 olkülönílósól, és
hozzájáíUl a lámogalás lendgh€lóss2eíű í€lhasználásának iogs2abályban meghalározotl sz6rv6k áhala ollonórzésóhoz;

20. ludomásul vesz6m, hogy a lámogalás elszámolása során csak bizonylatlal dokum6nlált kiadások §zámolhalóak €l, a lámogalás lBlhasználása soíán
k6l€tkezolt bizonylalokkal á lálvány-c§apalspod lámooalásál bizto§íló támooalási igazolá6 kiállílá§áíól, í€lhesználásáíól, á lámogaás €lszámolásának á§
ell6nóízésénok, valamnt visszaíiz9tásénsk szabályáiíól szóló 107/2011. (Vl. 30.) Korm. í€ndglglbgn íoglallak §zBrint glszámolok, ás m€ólzöm a
iogszabályok állal 6lóírl heláridó v€óig.

2l. ludomásul vsszgm, hogy a ióváhagyásl végzó sz6rv6z€t állal m69állapílon érlókglósi élvgk és á b€nchmark e lámogalások l€ív6.ó§o és a 
'6lha§ználássolán kö|elezó jslleggelbií a sporlszeívezel részére és a2 abban loglall elöhá§oklól ellélni nem leheti

22. kólelezettségel vállalok, hogy a spoílíejlesaési progíam ióváhagyása esetében a Fgszabályokban, az értékelési efuekben és benchmarkban, valaminl az
el§zámolási úlmulalóban 

'oglah 
elóhásokal belartom és ludomásul ve§zom. hogy a n6m a jóváhagyásnak, ill€lve elóílásoknak megleleló lelhasználá§

o§€lón az glszámolás, Vagy éíin16ll rósze nem logadható €l és eííe lörtónó kól€lozós esólén a támogatásl és -am6nnyib€n l6lm6rúl - kamalail
visszelizel6m;

23. vállalom. ho€y amennyib€n a sportszorvezel vonalkozásában az elszámolás leíolytalására a Magyal Kézilabda szóvelség jogosull, a sporlsz6rv62€l az
6b2ámolási kótelozefisógónek az El€klíonikus Kéí€lmi Rsndsz€íen keíeszlr]llesz ele96t.

24, Vállalom, hogy a Jóváhagyást végzó szeívezol állal jóváhagyott sponloiloszlési progíam, valaminl annak kóllségleív€, illotve a lám€alás összeg
lekinlelében a honlapon lóíténó közzété|eli kölelozetlségnek olggel leszek,

Kelti szombalhely, 201 9. 09. 23,
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NY|LATKOZAÍ
alrá]saságladóólésazosztalékadóólszóló1996.éviLxxxl.törvény(Íao.tv.)22lc.§szeÍlnti
láwányt;apat'poíiok lámogatásának adókedvezménye ó9 24lA. § §zerlnll kédv€zményez.n cél. (láwány{gapaigpoít támosatfura)

bfl ada_i6la|ánlás (a iovábbhkb.n: láwány+sapabport támogaiási ígndszer) alap|án í€'valósuló támogatás esoÉn

1. Nyllrtkozel a t.dvozttiényezett 3táiuszáról

Alulllott Bokor zsolt, minl á látvány_csapalspod iámogalá§i lendszélbén pályázó HVSE sporl Kolláton Fsl6lóssé9ű Táísa§ág (k€dvgzményez€tt n€Ve) alákásla

jogosun képvisolóie búntetójogi felel6s§éggm ludalában szúlon nyilalkozom, hogy a HVSE spon Korlálolt Folelósséqű Tá6a§á9

D a Tao.iv.4. § 4l. ponlja §zerinti lálvány-csapalspoílágban működó ol§zágos sporlági §zakszóvelségnek minósÜl.

l a Tao. v. 4. § 42. ponlja szgrinti látvány-csapa|spodban működő amalóí sponszervgz€lnek minősül, amgly

ú hivatásos sportobl akalmaz
tr hivatásos sportolót n6m alkalmaz

[A2az olyan, a sporllól§2óló törvényben moghalálozott szabályok szeint működó sportszervezel, am€lyik nem minósúla Táo, w, 4,§ 43. ponl szoíinla

hivatáso§ sponszefu ezelnek.]

ú á Tao.iv.4. § 43. poni|á 3zednll lálvány-caapaBpo]tban működó hlvalásos sporlszervezelnek mlnósül.

[Azaz a lálvány,csapalsportágak országos sporlágl szakszóvelságe állalkiít Versenyrendszeri
á) bgmagasabb l€lnótt bainoii oszlályában - a vótelán koíoszlályokla kií versenyrendszer kivéleléVel , részl vevó (indulásijogol elnyérl)

spoílszefvezel, vagy
b) abóbb bainoki osztályaiban fészt vevó (indulásijoqol €lrly€rt) §porlszervezgl abban az esetben, ha az ily€n sponszsrvgzgl hivatásos sportolót

alkalmaz.]

! a íao. tv. 4, § 43/a, pontja szerinti látvány-csapatspoít íejleszlése éídekében létlojöfl alapílványnak minósül, amely:

tr hivatásos sportolót alkalmaz
tr hivatásos sportolót nem alkalmaz

lAzaz a spoltlól szóló iöruényben megheláíozott szabályok sz€lint működő, Utánpóllás_nevelés íejleszlésót végző alapítvány, melynek alápÍtó okiíatában

meg haláiozolt tarlós közéíd€kű cél sr€íinti tovékenység€ - olsósoíban ulánpó|láskorú veísenyzókkel kapcsolatos - sporltevókgnység elóség Ílóso,

í€ltél9ieinek bizlosítása, 
'elkészító 

(€dzés§el összelüggó) ós veísenyezle|ési íoladatok szeíVezéss,]

2. Nyilalkozat g támo9atá§ önereiének bizlosilásáól2

ioOcím

tálgy eszköz berUházás, lelú]íiás

képzéssel ósszelügqó'eladatok E 30% Jelen sporlíeilesztésiprogÉmban nem pályázolt iogcím,
lZ50%
B 75 o/.

a 50% Jelen sportlej|gs2lé§i proolamban ngm pályázottiogcím

E 50 % J6l6n sportlejleszlési píooramban nem pályázottjogcím

Ón6Ó önoó tapusa

a 30% tr m ndeníaila állami (önkoímányzal ) íoíláslól mentes sajál eló,
- 50 o/" ! hatel.

. lf 70 % E egyób íoltli.: 3.1át beváel

s2emélyi jellegű á'ordítások

spoItcélú ingallan üzemeltelési köllségei

Nyllatkozalom a 2. ponl szoílntl íónü káleoóíák lekinl€tébon klter|ed arrr is, ho§y 6z általám kápvl§6ll, hlvatáso3 3porlt6vékeny3Ó9et vógz6

§zervezot (idoórtve a hivalásos sporlszervézélel, valaminl az olyan spoílszsrvezetel, amelynél - a lálvány-csapatspod or§zágos spoíiági szakszÖv€tsóge

kivétetévsl- h]valáso§ spoíloló alkalmazására kgrúlsol, vagy a támogalással érintett lálgyi eszkóz beíUházás, lelÚiílás lekinle|Ób€n n€m leliesÜlnek a koílátozoll

mórlékű gazdasági célú lótssítmény, vagy a kizáíólag helyi halással bííó sporlcélú ingatlan l9|ié|el6i) os€tében a Tao lv. 22lc. § (4) bekezdés c)-Í) ponlia

széínti mértékokot a tenti iogcímeke nyúiloli iámogatáshoz kapcsolódó, a lámogatotl hivatáso3 sporbz€lvozet v.gy a 30/l. § 3zoÍnti szervezet

Észél€ lrÉgflzéléll lálvány-csapálsport lámogstásl r€ndszeJ §zerlntl klegésrítö sporlfe|le§ztésl táínogslás§al - a szponzori szerzódés kargtóben

iullatotl kieqészító spoítíeileszlési lámogalás kivélelével- összevont érlókére kellalkalmazni. ö§§z.vonl érlékére kellalkalnáznl.

Tudomásul voszem, hogy 6 .porlcélú inlB§lruklúéhoz kapcaolódó támogatás gsetén, á Tao tv.22lc. § (4) bek.zdés e)-í) pontiá szeíintl rnénéklel

kapcsoláto§ ös3.é3ámí!ás íeltótelel a 3. ponl §z€íntl nyllátkozatom algp|án az lntraslruklúrá tónylege9 használálá 3orán, ulólagosgn lr ollonőr,&re

kédilnek.

3. Nyllátlozal tá€yl úzköz berUházás, íelúiítfu Jogcím €s€tén a leibsnós§el órlnt6tt lngatlan h93znosítá6áÉl3

o gazdasáqi tevékenyséqnek nem minósülő használal,

|Az inírastíuktúra igazolt módon pl- kizárólag a k€dvezményezetl sajál tevékenységokónl végzell Ulánpóllás-. amatóí (szabadidós)- é§ diák
sporltgvékeny§ég céliála szolgál, ezérl a támogatás euópai unió§ versenyjogi éítglgmb€n nem min6s0l gazdasági levékenységnek.]

- kodálozotl mértékű oazda§ági célú használat-

[Ez eselben a gazdaság i levékenységnek minósüló ha§ználal kizárólagosan jáíulékos ]ellegú, azaz az inííaslluklú.a gazdaságicélÚ
tevékenységíe Vonatkozó használata nem haladja meg az inlías|ruktúía lényleges teljgs évgs kapacilásának 20 §zázalókál. E tekintélbén
gazdasági tevékenységn€k minósüla bóíbeadás úlján, ellenérték lojáben történó Ulánpóllás-, amalóí (szabadidős)-, é§ diákspon célú
használal i§]

tr gazdesági l€vék€ny§égnek minősülő használat,

lAz inlíastluklúra pl, hivatásos spor|tevékenység, illelve ggyéb gazdasági levékenysóg céljáía szolgál, ezérl alámogalás euópaiUniós
veísenyiogi áltglomben oa2dasáq i levékenységnek minósúl. Gazdasági levékenység nek minósüla béíbeadás ú!án, ellenér|ék Íejében

tönénő Ulánpó|lás-, aínalól (szabadid6s)-, és diáksportcélú használal isl
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tr kizáíólag helyi halás§albkó spoítcélú ingallan4

tr iggn
tr nem

(olyan intíastíukiltía. amely es€tén igázolhaló, holy korlátozott vonzásköízotlel r6nd6lkozik, láogalóinak igleniós íószól az adott államon
belúkólvonzza és lámogatása malginális halá§selvan a haláíon álnyúló beíUházásokía és letelepedések€. A helyiiel€nló§ég
m6gí|élésóhoz az alábbi szempontok a2 iíányadóak:

. a hlv6tá!o. 3poitovókohysóg kapcsán a lagá amok közötli kel*kodélém éll otlsége lennáll, így a hivatá§os spodé|li használatot
ngm l€het h€lyi Fl€nló§égúnek lekinl€ni.
. az Ulahpóilá. 3porti.vétény.ao minósílh6l6 úgy , hogy az puszi'án a helyi ioónyek ki€légllésól szolgálja,
. az ocyéb hr§znál.t (pl. a kodv6zmény9z6llen kivüli más sponnasznáhl, konceítok, kiállílások, 6gyéb íendezvénygk slb.) mindig €§sti

vizsgálal kórdó§s.5]

il. Nylbtkot l 3poílcálú lngáll.n o:.nÉltcla.l töll.ó9.1 |ogclm...tén !z tánbo.tás!.l álnt t! lng.tl.n h$2no.íta.tól'

Alullroil Bokot zsoll. mlnt a lálvány-c§apatsporl támogalási r€ndszeóen pályázó HVSE sport Koílálon F€lel6§sé9ü Tál§a§ág {ksdvozmónyezoll n6v6) a|áká§la

jogosull képvhelóie bünletói8i í6l6klsség6m tudatában ezúlon nyilelkozom, hogy

a iobn 3po.tl.i1.1aó.l pro!rrm korolabcn nom pályázok lporlcóhl inlrllln úzomollalórl kölltólal logcím tómogetá!ár..
D a támo€atással élint€tt alábbispo.|cólú ingallan{oka)t kizárólagosan úzom€llel€m. ás tudomásul V9§2em, hogy a l6l6n iogcím6n loényéll támogalás á
Tao tv. 30/l. § (3) bokgzdós€ órt€lmében a 651/2014/EU bizotlsági l€ndel€l 55. cikkóvol ós§zhángban sportlétgsílmányhez nyúilon múkódási
támogaláskénl nyújlhaló.
tr a iám€alá§§al érint€tt spo élú ingállan(oka)| kizárólegosan ü29m9llel6m, és anna*/a2ok vonalkozásában l6liosül(nek) az alábbiak:

lno.|l!n cínE, hglyre|' .ánrá Kodátozotl móílókú gazd.3ógl cáú h.sznólat Kláólag holyl h.tás.rl bló spotlcólú ln!áthn íoftól.bl

Kotlalozoü nÉrtókü !!zda3á9l cálú húrnalrt:
íE2 eselben a gazdasági levékenyséonek minósúló használal ki2áólagosan jáíUlékos jellegú, azaz az inííaslíuklúla gazdaságicélú
levékgny§égíe Vonatkozó használala nem haladja meo az inííaslruktúía lónylegss t9ljgs áves kapacilásának 20 százalékál, E t€kintólben
gazdasáoi tevék€nységnek minósüla béíbeadás úlián, gll€nérték l€iáb9n lörlénó utánpóllás-, amalór (szábadi{rós)-, és diáksporl élú
használal is|

Klzáóleg helyl h.lá!3.1 bíó 3porlcólú lng.tl.n í€ltó1.16l: |olyan inhaslruktl]ra, am6ly eselón igazolható, hogy korlá|ozoll
vonzáskórzettel rendelk9zik, lálogatóinak jelonlós íészél az adott államon bolükólvonzza éslámogatása maíginális hátá§§alván á háiáíon
átnyúló bsruházásoka és bt€lgp€désekre. A helyajel€nlóség mggalélésóh6z az alábbi szgmponlok az irányadóak:

. a hlvelá.o! sponl.vókonyaóe kapcsán a laoállamok kózö§i k€ro§kod€lem érinlgllségg lgnnáll, így a hivalá§os spoítcálú has2náhlol
n€m 16hel h6lyi j€l9ntósóoűnek tgkinl€n l.
. az ulánpótlfu .portiavók6ny!á0 minósIlheló úgy, hogy az puszlán a helyi igényok kielégílósél §zolgálja,
. az .gyób h.3rnálrl (pl. a kedv6zményez6tt6n kívúli más spoílhasználai. konc6rl6k. kiállíások, 6gyéb londozvények slb,) mlndl9 .a.tl
vlzsgalll katd&€.8]

Küelenl€m, hogy am6nnyib6n a kadvezmónyozotl díiazás ellenében sportolót íoglalkozta|, a kólelemh€z rgndszeresít€il nyilátkozalol a spoílolólól kapott adálok

alapján, és a Tao tv, 4. § 40a. ponlja ligyelomb€vételóvol t6n€m m6g.

Ha a lámogatolt szglvgz€l az EUlópai Bizoltság sA,31722 (2011/N), sA.46615 {2016/N) és sA.48265 (2017lN) számú határoza|alnák halálya alá larlozik, a Teo.

tv, 30/l. §-a szeíinli jogcímgk vonatkozásában a lámogalási szeízödés keíetében m€gkótóll kiegészító támogatás ósszgoévela látvány-csapaispoíl lámogalását

bizlo§lló támogalási igazolás kiállílásáíól, íelhasználásáíól, a lámogalá§ elszámolásának & ellenóízésének, valamint vBszalizelésének szabályand szóló

107/20t1, (V1.30,) Korm, í€nd6lelb6n íoglallak szerinl köt6l6s elszámolni.

2019-09-23 1 6;22
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Tudom&ul vgszgm, hogy a lálvány_csapalspo lámooalásál bizlosíló lámolalá§i igazolás kiállílásáól, lelhásználásáíól, a támogalás élszámolásának és

€ll€nóízéséngk, velamjnl visszaíizetósén€k s.abályairól §zóló 1o712oí 1, (v1,30.) Koím. rend6lel 2, § (1) bekgz('Ós 1. Ós 2. pontok szednti szerysk iooosullak a

lonii nyilaikoz6l valóságtartalmának v|zsgálatála, és amgnnyibon annak 6r€dméíy6 n6m támaszlja alá a íonli nyilalkozalol, a lámogatás vi§szaliz6lletéslg k€Úl.

Kelt srombaihely, 2019. 09. 23,

aláílás

l Hlv.tá3o3 .poílolÓ: a spoílíól §zóló 2004. évj l. törvóny 1. § (4) bekozdé§ób€n m69haláíozon, a blvány-csepatsponnak manósoló sporlágben íoglalkozlalolt

sporloló azza|, hogy az áltála jöv€delgm§z€ízó loglalkoztaiá§ban é§ díiazá§ gllsnébgn nyújton §zolgállaláskánt lolylatott sporn€vókony§ég hivalásos

§porlt6vék6ny§égn6k minósül, am€nnyib€n g rószér€ sportl€vék€nysógévsl ós§zglúggésben a2 é.inlglt támogaásl ldószakban nyújtotl pónzb€li jutlal& - a

sporllonclozványén veló részvál6lhéz }ápcaolódó Ula2á§i kóllégek ós sálláskóllséo.k kivólelév€l _ m€gha|adie a íászvál€ll köllsó9€l irs a sportoló

jóv9d6lmón6k lggalább 50 százalékát leszi ki, lügg€llgnül altól, hogy a §porloló ó§ az órinloll spoítszglvozel kóiófi-g agymással munka§zonódé§l (Tao, lv, 4, §

40a. ponl).

2Abban az 63elb6n §zúkéég€s khöhgni, ha a k€dv€zménygzgtl az t, ponl

§port§zoívozotnek. Vagy alapílványnak minósúl, vagy oíszágos §zak2öv6|só9

loMató szorvozet inlíastíuklúra l6ile§zláséí6 ilányul.

3valaménnyi kgdvgzmónygzefi esetében kitöllendól

aA gazdasága levókonysóqn6k minő§úló használal €s6lán kilóll€ndó!

alapiánhiva|ásos sporlsz€rvez€ln€k, hivalásos sponolót álkalmazó amalór

o§gtéb€n á lárgyi gszköz beruházás (l6lúiílás) hivatásos spoítlovékonyság€l

5Az állami lámogalás ío9almáíól szóló bizotlsági kózlémény (hltpr/lvi.koímany.hu/lamo9átas) l96-t97. ponliai alapián, ha a támogalássel áíantett

sporllélosílmány és annak szolgállalásái l€knlglében mogállapí|haló, hogy a malginálisnál nancs nagyobb hatása a laoállamok kózótti ker€skodelemr€ (morl az

érinlett íóldíajzi helókór koílálozolli elhanyagolható mértókű a kúllöldi használat; nlncs ha!ással a külíöldl válhlkozá§ok szolgálialása]ía ós b6tuházásal.a), az

inlézk€dé§ heM halásúnak t6kinih€ló,

6Abban az es€lben szüksógos kitöh€ni. ha a kodvezményozotl az t, ponl alapján amal6r sporlszolvozoln€k, vagy alapítványnak minős0l.

7llisd a 3, ponl szoíintl

8Lt§d 5. lábj€9yz6ll

20'l9-09-23 16:22 23 l33
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Am8lórD|lvatásor nyíaüo:

Alulírclt Bokoí zsott (hivatábs képü§eló neve), minl a Kérelmezó képvis€ló'o, az alábbi nyilalkozalol teszem.

fu állahm kópvisoll §porl§zorvozét a lálvány-csapatsportban múködó HlVATÁsos sporlsz€lv€zelngk minósöl.

Tudomásul V€§zsm, hogy a jol9n nyj|atkozat megleleló kiló'tése és aláí,lása az ahílálás íé ólél€,

Búnt9lóiogi l9l6lósségsm tudatában kiiglent€m, hogy e í6nli nyilalkozal a való§ágnak megíglel és kötglezonségei Válhlok, hogy a nyilalkozái vonátkozásában

b6kóvelkezon vállozá9okal8 nspon belúlb9j6lentem ájóváhagyá§t Végzó sz9lv6z6lnek,

szombalhely ,2019. 09. 23.

Lllvány.aaapa§porlb.n mílködó am.lóí 3po.13z€ ez.l: mandgn olyan, a sporlíól szóló iórvónybon íngohalálozotl §zabárok sz6íin| m(ikód6 spon€lyesülgt

vagy sponvállalkozás, amelyik n6m minósúl a kövgtkezó ponlban msghalálozo|t hivatásos sporlszorvez€ln€k (a láísasági adóíólós az oszlalókadóól szóló

1996, évi Ln(xl, tórvóny 4, § 42. ponlja).

Latvány-cxP.l.po.1ban moködó hlvslfuo3 3poís..Nózol: a álvány-csapá|sporlágak országo§ spoílágl szakszóvgtsógs általkiín v€ísenyrgndsz€l:

a, legmagasabb l6lnótt bajnoki osztályában - a veléíán koroszlályoka kiírl veís9nyrendszoí kivél€lóVel - résa vevó (indulási jogol €lnye ) sportszervez9!, vagy
b, alsóbb bainoki oszlályaaban ré§zl v€Vó (indulási io9ol slnysrl) sportszsrvezsl abban az esetben. ha az ilyen sportsz€ív€z€l hivatásos sportolói alkalmaz,

Több látvány-c§apalsponban löbb j€l sz6móly §zgívézeli agysá9g6l (szakosztállyal) műkódő sporl§zglvgzol e§gtén az 9 lóívénybón a hivalá§o§

sponsz9rv6zel9kr9 előírl r€ndelkezésoket caak aíra a iogi §zomély szeívoz€li egy§églg (szekosáályía) kgllalkalmazni, amsvik az á)-b) ponl szerinla

veGenyíend9zerek bainoka os.lályaiban lészl ve§z (a lársásági adóíólés az osztalékadóról szóló 1996. évi Lxxxl. lóNény 4. § 43. ponlja).

Hlvtláaoa aporlolÓ: a sportíólszóló 2004. évi l,lörvény l. § (4)bekezdésében meghatáíozotl, a lálvány-csapal§porlnak minósüló §poílágban loghlkoz|alolt
sponoló a2zal, hogy az állala jövedelom§zgrzó íog|alkozlalásban ós díjazás ollenéb€n nyúilofi szolgáltaláskónl íolytatoll sporltevákgnysé€ hivatásos
sponlevék€nysógnsk minósül, amgnnyiben a részór6 §poíllevók€nysógável összsíüggésbgn az érintgll támogalási idószakban nyújloll pónzbeli jullalás - a
sporlí6nd6zvény9n való részvótelhez kapcsolódó útazási köllsógek és szálláskóllsógok kivélolével - moghaladjá a lészvételi kóll§ógel és a sporloló jövedolmónek
l€gálább 50 §zázalékál leszi ki, íúggetl€núl aitól, hogy a sporloló é§ az éíinlotl sporlszorvezel kólött,e 69ymással munkaszezódó§l (a lálsaságj adórólés az
oszlalékadóíól szóló 1996, évi Lxxxl. tóruóny 4, § 40a. ponlia).

20'l9-09-23 16:22 24 l33
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ÁFA nyllatkozai

ÁFA Nyllatkozai

Kólelmezó képvisolelóbon eljárva, a 2019/20-és támogálási idó§zakla vonalkozó spo4lojloszlési píogíammal kapcsolátban bünlolőjogiísl€lós§égem ludalában,

az általános lorgalmi adóíól szóló 2oo7, évi cxxvll. löruény (a lovábbiakban j Áía N,) alapián a kóvetk€z6 nyilatkozatot teszem.

Kij€lenlem, hogy a Kélelmozó alanya a2 ÁFA,nak és, kél€m, hogy a sponíojlesaési píogram az alábbiak íigygl€mbgvélelével kelúljón élbkálásíá,

BrUüó'

x

x

X

x

Noltó'

Továbbá ki6l6nt€m, h€y amennyibon a j€len nyila|kozai bnalmában, illetvg az abban sz€íepló aclalokban válioá. kövolkezlt bc, aríól a Magyar Kézilabda

szóv6lsÓ9él hahdéklalanol, de l€gkésóbb a vállozásl kóv€ló 5 nrpon bolül -ielen nyilaltozal mogleleló kitöltésóvelés bonyújásával_ tájékozlalom.

Tudomá§ul vgszeín, hogy amennyibgn az Áa N. állal elólrt 
'oídílott 

adózás szgrinl a termók besz9ízóiekénl, ill9lve a szol€áhatás igónyb€vevóiekónl kótol€zgn

vagyok áz állalános íoígalmi adó tnegíizetéséíe, valaminl e kölben áía levon&i iogoal nom rendekezem, az éíinlefl úgylelel kúlön sámolom el & az o9y|elei

alálámászló bizonylalo(ka)t glkúlónlletlen nyl]jlom be.

Hozzájáíu|ok ahhor, hogy á Malyaí Kézilabda szöve|ség adalaimal íelhasználja, nyikánlarlsa és szükság €setén lovábbi adalokat kóíi6n b€, valámint e cólbóla
Nemzeli AdÓ- é§ Váínhivalall m6okeíosse, Az ily€n j€ll9gú adalszolgállatáshoz hozzájáíulok. Tudomásul vgszom, hogy a Magyaí Kózilabde szóv€lség az
ál|alános lolgahi adóval kapcsolalos jogállásom ía vonalkozóán további nyilatkoralol, in'ormációt kéíbel,

Ken: szombath€ly, 201 9. 09. 23, 8okor Zsolt
ügyv€zetó

HVSE sporl Koíláloll Felelósségű Tálsaság

2019-09-23'l6:22 25 l33
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Nylbt(ord a DE MlNlMls támogalá3ok lgónybevó!8éíól

A Ké€lm€z6 képvi§eleiób8n ielsn nyilalkozal alálíásával köl6l€zotlságel vállalok az 9loklronikus kéíglmi í€nd6z9lb€n az Eulópai Unló m űködó§ólól 62óló

szoízódós 107. Ós 108. cikkének a csekély öss!69ú lámogalásokía való allalmaásáíól s2óló, 2013. dscgmb€r 18_i t4o7l2o13Eu bizottsági í€nd€lgl {HL L

352., 2013.12.24., 1.o,} la lovábbiakban: De Minimis Rendelel) meghalálozotl csekély ö§sz€gü (de minimis) lámogelások Vonalkozásában az

adalszoloáiatá§la.

Kiiolenlem, hogy a jel€n nyilalkoza| m€gtóteÉnek pénzüoyi évében e nyilatkozat kiadfuának napiáig igényb€ v€tt, valaminl az 6 pénzügyi év€l m€gebó két

pónzúgyi évbén a Kéíelmozó állal igénybe vgn. a Ds Minimis R€nd5l6l m69haláíozotl cs€kóly óssz€ol] (d6 mlnlml6) lámo9alások egyultg8 i€lenórlóke

vonatko2&ában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak m69l6l6ln6k.

Elíogadom, hogy a Kélolmozónek a í0712011. (v1.30.) Kolmány í€ndelolb€n (a lovábbiakban: R6ndelel) m€ghaláíozon 2o16, ]úliu§ l. - 2o19. iúnius 3o-ig taító

lám€alási idószakban a láí§asági adóról és az oszlalékíól §zóló 1996. óvi Düxl. lörvény (a továbbiakban: Tao lv.) 22lc. § (1) b€kezdés ce) ponljában loglall

szgmélyi i6lle00 íárodításokía |gényl9hgtó cs6kély ós§zsgű (d€ minlmis) támogatás ioénybovélolél€ az €lsktronikus réndszeíbon szolgállaton edatok

lioygbmb€vélelévol van l.h€tóság.

Tudomásom van 5íól, hogy a D€ Minimls Rondolet óíl§lmóbsn báímely hálom pénzooyi év vonalkozásában á, összes igónyb€veí csekály ö§sz€o (dé

mlnlmis) lám€alás j€lgnáítók€ nem hala.lhalja mog a 200 000 €uíól.

Jel6n nyilalkozal aláká§ável köi€l€zgtsógel vállalok aíía, nogy aTao lv 22]c. §(1) b9k6zdés co) pontja alapián 2018, ilrlius l, é§ 2019. június 30. kózötti

támoga!ása idöszakban lgónyelt csgkély ö§szegú (d6 minimis) támogatás lolyósílá§a esglón, a j6l6n nyila|kozal pánzúgyiévóbsn á§ az aa kövgió két pónzú9yi

Óvben 9 iám€atfu ósszogének ljgysl€mb€vélelóvol nem V6s2ek igénybe 2oo ooo euío ósszértékot meghaladóan cs€kóly ös§z99ú (de minimis) lámogatásl,

KÖl6bz6nsÓ9gl válhlok a lámogatáshoz kápcsolódó ilatok jogszabályban íoghll idólarlamo lörlénó m9gő.zésóro és a iogosull ily6n iíányú í€lhívá§a o6elén

b6mulalá§uke.

Kiiol6ntom, hogy azon sportszgrvozet os€láben, am€ly tóbb lálvány-csapatsporlban mükódó szervezeti eoysó999l (szakoszlállyal) ígndglkgzik é6 más

spor|ágban hival&os spoítszervgzelnek minósúl, i6len adalszolgálla|ás kilerjed a kélilabdán kívül jóváhaoyoll de minimis tám(€atásnak minósúló óssze€gke is.

Év

2o17

2018

2o1?

2o1a

2o17

20t 8

2019

20l9

ö$z.g

6 27l 786 Fl

11 363 395 F|

17 ]05 884 Fl

l0 889 746 Ft

5 000 000 Fl

5 000 000 Fl

5 000 000 Fl

3 396 594 Fl

64 027 405 Ft

panzncm

HUF

HUF

HUF

HlJF

HUF

HUF

HUF

HUF

Táíioealó nrlncvcó3o

MRsZ

MRsZ

MKSz

MKsz

MLsz

M!sz

MLsz

MHsz

^ 
tát9yávbcn nag lgónybo v.h.lő llnog.la. ö..r.!r (Ft)

57 7?8214Fl

46 364 8l9 Fl

29 258 935 Fi

18 369 189 Fl

13 369 189 Fl

8 369 l89 Fi

3 359 189 Fl

27 4o5 Fl

176 856 129 Ft

Kell I szombalhely, 201 9. 09. 23.

2019-09-23 'l6:22 zo / JJ
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Ulolsó t.llöllés:

2019,07-26 15:05:54

Fá|lok §záma:4
utolsó lsllöllé3:

2019-07,26 11:l0:40

Fá|lok !2ámá:2
Uiol3ó í.llöll&:

2019,07-12 09:34:25

Fáilok ltómá:28
Ulolsó lelióll&:

2019,07-2618:13:16

Nyifuántaító haló§g igazolása (a kóí6lm62ó szervez€let nyilván|artó §zeryezgt (blíóság, vagy közigazgatá§i szaN) 30 napnál
nem íóg€bbi igazolá§a a 6z€rv€z6l nyikánlarl&ban s2eíepló adalakól)

l$zJ€gyzói alákás_hi|€lo§ílé§§€l gllálott eláírási címpóldány vagy ügyvód által olloni€orzétl eáká§ mlnla, a |ámooaiolt sz€rvezot
v€zetójólől (m69halalmaz& e§gtén a lámogalási kórolom aláhásála ó§ €llenj€oyzéséíe iogosult szomély€klól i§)

lgazolás arról, hogy a pályázó közlaílozásmgnles adózónak minósúl (30 napnál nem rég€bbi kózokarattal igazolja vagy §zoí9p€l
a közlarlozásmgnlgs adózóa adalbázisban)

(25 000 Fl) A 39/2011. {V|.30,) NEFMll€nd€lel alápián lizelendó lgazgatási szolgállalási d íj boíizgtésél igazoló bizonylál

ÁFA Ny{süozal

Aáírandó nyihtkozal blöllé36

Áínalór/hivalásos nyihfr ozal

A|áííandó nyilelkozal |.|öltóse

EMM| nylhírczat
Kéiúk, hogy leljes kó(ron kilöliótl, a dokumgnlum mlndkótoldalán cóg§zelű aláíl&9al€llátott nyihlkozatokal löhsón lel a

A|áííandó nyihtkozal l€löltése

2. sámú nyllaü(ozal

Á|áírandó nyihlkozal lotöltóse

Egyób doklmonfumok

Egy és ugyanazon válhlkozásnak minő§úló vállalkozás(ok)ról nyilalkozal

Aláírandó nyilatkozat l€löllése

DE Minami3 Nyilalkozal

Aláírandó nyilalkozal lelöllése

sport§zak9mbergke vonalkozó dokum6nlUmok

Fállok 6ámá:9
Utol.ó í.ltölté3:

2019_04_30 12:21:0a

2019-09-23 16:22

Sportlélesítmény, sporlpáIya bérléli sz€íz6déssi

F€ltÖllés / Meglekintél

F6ltóllés

Fellóllés

Fealóllés

Fellólló§ / l\,| eqlekiniés

Féllöhés

F€ltöllé§, M€giekin|és

FeItöllé§ 1 Megtekinté5

Feltöllés

Feltöllés
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Múködéshez s2ükséges szabályzatok

Fá|lok !áma: 11

Ulolsó l6llóllés:
2019-07,26 12:20:30

Keh: szom balhely, 2019- 09,23,

2019-09-23 -l6:22 28 l33



lndlkáloíok a píoiekt tglies idóiartamáía vonatkoztawa
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lndlkálor rÉonevezóso

oulpUt lndlkálorok

Teljes szakembel állomány

Licence-szel íendelkezó edzók
száma

Edz6láboíok száma

Építeli/íelú]íloll spoílcélú ingatlanok

Épileit/lelú]íloi1 kiszolgáló létesitmény

Egyéb indikálolok:

t éíák€gy§ó tlogl.gyzó
03

Mogi6gy.ó

cólénók (tán ogelful ld&zak
végo)

ló

ló

db

db

vállozá3 a bázl3óv 'l-
ában

_100%

-100o/"

_100%

_100%

_100%

-100%

-1oo1ó

_100%

lndlkátoí MónókegyBé
nr6gngvgzó3e s

Erodmeny lndlkálorok

Koíosztályos spoíiolók száma:

U19 
'ó

U]8 fő

U17 ló

U16 íő

kiindulásiérték
(]6l.nlegl)

célérlók (lámogálá3l idó3zak
vége)

U15

Egyéb indlkálorok

-10o%

_1007.

,100%

_100%

_100%

-l00y.

-100%

_100%

2019-09-23 16:22
29 l33

válloá. a bázEóv %
óban



A proiekl köh§ógvetése
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JogcínEk

személyiiellogü

Táloyi eszkóz b€íuházás

, gbból oblinan§zlíozolt
(n€m ingatlan)

- ebból elóíinanszkozoll
(ingatlan)

- obból utólinanszlíozon

lJlánpótlás-novelós
l€ladalainak lámogalás

Kápzás

- ebből állalános kópzés

- gbból szakkópzós

ögrzesen

Közvalbn
l§rborlá3

0Fl

5 544 993 Fl

5 544 993 Ft

0F|

0Fl

87 299 855 Fl

0Fl

0Ft

0Fl

92 844 848 Fl

Ell.nórró
lla n6k
ll2cl.lrd6

dI

0Fi

57 165 Fl

57 165 Fl

0Fl

0Fl

899 999 Fl

0Fl

0Fl

0Fl

957 164 Fl

Köría-
rl0kódól

dí|

0Fl

l14 330 Fl

] 14 330 Fl

0Ft

0Fl

l 799 997 Fl

0Fl

0Ft

0Fl

1914 327 Fl

T.lc!
iafioo.|ó3

0Ft

5 716 488 Ft

5 716 488 Fl

0Fl

0Ft

89 999 851 Fl

0Fi

0Fl

0Fi

95 716 339 Fl

0Ft

2 449 923 Fl

2 449 923 Ft

0Fl

0Fl

9 999 983 Fl

0Ft

0Fl

0Fl

12 449 906 Ft

Elaámbndó
ö63zae

0Fl

8 l09 246 Fl

8 109 246 Ft

0Ft

oFl

99 099 835 Ft

0Fl

0Ft

0Ft

107 209 08l
Fl

í.l163
.úíotdílás

0Fl

81664l1Fl

8 166 411 Fl

0Ft

99 999 834 Ft

0Ft

0Fl

oFl

l08 166 245 F|

0Fl

szemólyl

0Fl

ulánpótlá3 Kópzé§ ögszesen

15 000 Fl 10 000 Fl 0Fl 25 000 Fl
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A kór9lomh.! lrnoó nt€llóthlgk (m d!r.b)

ÁFA ilyllllkozst

Aláírandó nylhltozal lorö1ló..

o.-AFA.-aíenyilatko2al_alain_1556544 ! 44.pdl (szeíkeszt& alali, 279 Kb. 2019,04,29 15:22].24)
c9da5' 1 87 7 2ddb24 ab3cb2c426679999 1 bb480894250d83da443d874da279781

r(ö{cgyzól .láírtt-hlt l..ílár..l .llátolt .láíró.l cíttPáldóny Y.9, úgyvfi allal albni.oyt tl .úínlr ílnt , a |aítog.iotl az.]vctat Y.:.tÓ|ólól
(nBoh.t lm.zá...clón e lórte.ló3l tá!l.m .lóír.larr ér ell.n|cayr&éí! |ogorull rz.ínaly.ltól l.)

hvs6_skíl_alailas.-cimp€ldany_20r90_1556002402,pdí (szoíkesaós ahll, 138 Kb,2019-0a,23 08:53:22)
o4li42568€í7ccb1 669l 93l5ba4ld2o7bc826o805c6z6533dab63oaí820d285

Aín tórlhlvrlá3o! tlylhlkoz.t

Aáír.ndó nyllatloz.t lclölta..

amalol_alain_t 5565441 54.pd' (szgrk€Más alalt. 320 l(b, 20l 9_04_29 l 5:22:34) t 67ad9074084641 2ca2cÖe5o763437d41 bc!cb469c2t§1 61 91 dd4o6a5c1 oaco

spoílól..ítmóny, tponpály. baíi.ll 3z6róda!6l

szandoknyihlkozauo19_boldo€_blen_15566l9603.pdí (sz€lt6saá§ alafi,85 Kb, 2019-04-30 12:20:03)
e48o7041 0a1 c42la23í333ab1 ec1 a994b0o8c7c3ce1 58607b82€80752256668b

szandeknyilalkozaÉo19_haladá§_spo_1 556619607,pdÍ (s:elk6szlés alall, 88 Kb, 2019_04-30 12:20:07)
baí257l á8o0bzl5í3704c28í3d6c4a7€9856a6 1 d6b38927 7 8c7 l 56a62&'l 1 ca

szandeknyilalkozal2o1 g_ak€rvaüoz_l 5566195l4.pdl (sz€ík€MÓs alatt, 82 xb, 201 9_04_30 1 2:2o: l4)
94267b78b7a686279324c81 eoedacaodabc96d3396964363c2c7397d4€a2ddbo

szand6knyihlkozal201 g_szombalhely_l 5566l9621 .pdí (sz€rkosaés alatl, 88 xb , 2019-04-30 12:20:21')
í2aoólb7 íc57 07 a97 197 ec28cccdí6d l a47b6,tla2íBga397 l 46ío€c4265dod4

szando}óyilalkozal2o1g_szombalhely_l556819632.pdl (sz6lkesaó3 alaí, 86 xb, 2019-04-30 t2:20:32)
0069448370a253b1 4la80886547í88í9í891 2da 1 689ah1 32565 a7 7 57 a24521 í
szand6knyilatkozel2o1 g_§zombalhely_t 556619637.pdl (sz6ík6s2lós alatl, 85 xb, 20 t 9-04-30 l 2:20:37)
3íd97acc9e68dbd9839€4d4948d83672 1 8c272ec690b65d l ío75cd t 22a,le85l

szandgknyilatkozal2o1g_szombaihev_1 555619646.pd' (szglkgs2tás alatt, 83 Kb,20l9-04-30 12:20:46)
íd2081 ae3399354e46a5caa€51 l5b8ad€98b982c3Ot 649881 2837211 cO7at6a3

s.andelnyiláüoza|_2o t 9_s.ombathev_1 55661 9650.pdl (9eík$ztés alatt, 84 xb, 20l9-04-30 12:20:50)
021e567a662bb7b5oeo6e1íl47 d111e7d115ca2w0í7902667ea39706a7el

szand€knyilalkozal2ol9_szombalh6ly_1 556619668.pdl (sz€rkoszlós alalt, 85 Kb, 2019-04-30 12i21:08)
bl1 al5597c8c0 l 628íd84l89líoc63l39cd6bl1 0cábcb0679c250bf 647íbaa6

DE lllnlmlr yll.tloz.t

Aláirandó nyll8tkoát l.tóltóla

deminimis_alain_i 556544202.pdí {szeíkoszlós alatl, 408 Kb, 20 t 9_04_29 l 5:23:22) 0b5l5c601 997edí522o03ba3ad843cdo63a91l8223a3ldo68tldl cdíb8sabaot c

d€mjnimis_aláir1_1 556544202_1 56291 6865,pdl (Hiánypóllá6. 408 Kb, 201 9-07- 1 2 09 i34 i25)
0b5l5c601 997€dl522o03ba3ed843cdg63a91 í8223a3íd€68ddl cdíb85abao1 c

Ecy óa !!ym.zon Yólltlloá.n.k n{nó!0l6 Yllhlko.át{ol)ól nyllatkozd

Áláírlnaló nyllalko2rl latöllóaa

egyesugyanazon_sporlkÍl_mav_t556544192.pdl (szetkoszlés alat!, 531 xb, 2019_04_29 l5:23:12)
7 2b3o1 17 7 2ú97 5aa7 1 4o355e5ab68ct b.ldzle&d58458lc693583bb2 l acagada

6oy_6s_ugyanazon_vallalkoza§_nyilat_1 5641 32232,pdí (Hiánypótlás, 247 Kb, 2019_07_26 11l0:32)
795dd77b2aí6c3067dadObsb1 1 2l 4c85é01666í20538222b'a705! 1 9cb8l t 4b7

egy_€§_u9yanázon_vallalkozas_nyiht_1 564 1 32240,pdl (Hiánypóllás, 248 Kb, 20 t 9-07,26 1 t : ! 0:40)
938c8a2790c078092cMOdaódbgc21 cc1 b203al2a98ld8539ca60042088íldd

egyosugyanazon_sponkfl_mav_15629l7654,pdí (Hiánypóllás, 531 xb, 2019,07-12 09i47|34)
7 2b3o 1 l7 7 2al97 58c7 1 4o35665ab€6c1 b4d4€3ad5845alo§935a3bb2 ! acagada

Egyób dokunEntumok

indoklas_sporlmunkalar§ák_hv§o_§poí_1 5641 46354.pd' (Hiánypóllás, 1 80 xb, 2ol 9-07_26 l 5:05:54)
e7oecadO8dc6ld6a688857bdc6dab955a4ía2e43daííi4í7bd8b3b4891 5ásacd

bainoklo§zlaly_nilalkozal_hvss_sp l564l32396.pdí(Hiánypóllás,67Xb,2ol9,07_261l:13il6)
a4ícb4020d2d99a79707e1 9b4b72913bdd35l7b3241 9c4bbseedle€c487l 72a8

aíaianlet-vási_en€Qig_|argyi-e§zko_l564l32499.pdí (Hiánypóllás, 787 Kb, 2019,07-25 11:14:59)
lbl d 1 8722 t la040bcd28200321 0o024í60 1 be759d35b38co6t b1 bb37283ecoco

nyilalkozal_elh9lyez€s_leremkorekpa_1 564l32648.pdl {Hiánypóllás, 74 Kb, 2019-07-26 1l l7:28}
358í92€5982cdada29ao4t d478caa63'8b3c34c3aOOcld8d8tged2c093bílííi

nyilalkozat_sportora_hvse_sport_klt_l 564l 32790.pdí (Hiánypóíás, 82 xb, 201 $07-26 l 1 : t 9:50)
62í462078d66b6bbí3dc369dc3b9caec6cd36a l 7af d t 2d2d5272bc8a66l8cc1 c

álajanlal_vitamin_corliv í 564132945.pdl (Hiánypóllás, 1 86 Kb, 20l9-07-26 1 1 :22:25)
7 a66c7987d1 257 u4767d64co5d4952ída5ob1 0bO5s4€643cd2lc3d79b57l275

árajánlalvitamin_nuili8_1 554 t 32955.pdl (HiánypóMs, 1 71 xb, 201 9-07-26 1 l :22:35)
93c{4bc1 7e33l854í84e57b€822e37cl68d04352d6íM3843eb30351 ísbh e23

arajanlal vitamin_nuviveísum_1 5641 3296l , pdí (Hiánypótlás. 1 64 Kb, 201 9-07 -26 11 |22|41)
6be98ld956701 a1 b8636bi 869§d6961 36b276422d965aa8422826842de34€4

§porlorvoslaiánhs_vitaminok_1 564132997,pdí (Hiánypóllás, 291 Kb, 2019-07 -26 '1 1:23:17|
72bO7d258766ec.dd7cebgobr8lá95b8787837397aeba7639dOoad7b7021 23bí
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indoklas_vitam inok_hvs6_sport_ktt_1 5641 33089.pdí (Hiánypóllás, t 02 Xb, 201 9,07,26 1,1:24:49|

a9ob4927641 3bl7ea3l1 d38c843í86a7cc8d064a95c7l5983095c54e9dí8b3ea

nyilalkoza1_6gy6di-9lbilalss!_l§t€L1 5641 38048,pdl (Hiánypótlás, 72 Kb, 201 9-07-26 1 2:47 i28)
236c254c3447651 d8689685da49230c53441 l €576261 4€66a71 a66l 9a4b€6al

sporlszakmaundoklas_l 5641 38061 .pdl (Hiánypóllás, 2l l Kb, 20l 9-07-26 1 2:47:4 ] )
4b3c9c371 68sal1 484852b2a 1 4958a75dO8c 1 32díc275dc306966ddb1 60€8b67

Eílul nyll.ttoztl
xé.íük, hogy t6ües kón en lilóltöli, a dokunrentum mindkét oldslán cég3zérú .lái.á33ál ellálott nyllalxozslokal löltsón lol. €nd.zoó..

Alál.rndó nylhtkozát l.töll&é

em mialairt_] 5565,14 ] 67.pdl (sz€íkosztés alatl, 1 Mb, 20 l 9-04-29 l 5:22 |47) 7c7b631 d3d3c69€cb589673b02aa2a5€b27o455cb9853523€o7€40bíe8ocóOb

yllvónt nó h.tó.ág le..olása (a *árlmaaó ,2onaaalat nyllvánllnó !.oívoral (bíósóo, vaoy töalo.zgat.3l 3:aír) 30 nrpnal nam Óo.bbl llatolála
a azade26l nyllvánlaia3ben rzaFpló adat8lól)

hvse_sporl_ktl_c€gkivonaL201 90704_1 5641 42881 .pdl {Hiánypóllás, t Mb, 20l 9-07_26 ,l4:08:01 
)

8ddogsobl 35da77ea5a 1 í401 M.9a6a7050o3765td455261 74l 0921 8438ec256

hvso_sporl_kft_c69kivonal20190403_1 55531o421 ,pdl (sz€rkosztés alalt, 396 Kb, 20l9-04-15 08:40:21)
l 55l 00€5646ol 1t6o2bc5odd64b0924cll 3c5l8622íóla78dOa3a€cc3g6s356b

(25 m0 Ft) A 39/20í1. (v1.30.) NEFlrl r€nd.let 8l.p|án llzolondó lg.z9rl&l lzolgáltata.l dü b.llz.l&ói l9ezoló blzonylet

sip_igdilb€íizeles_bizony|al_t556623542.pdl (szeíkoszlés ahli, l31 Xb, 20l9-04-30 r3:25:42)
l 42€23881979ea2829a4cd3909dbl2992aik7282t 581 9e0421 99a5o3c4cl3deí

lgrzolfu.rról, holy. pályázó közlanol/ilni.nt.r ldózónlk mlnósol (30 n.pnal nom iáOcbbl *özoklr.lt.l loazol|. v.gy..clrpel. köa.nozasíbntc.
,dóól !d.lb&lsb.n)

hvs€_spollkíl_nav_i9azolas_201 9070_1 552925442,pdl (Hiánypóllás, 96 Kb, 2019-07-12 115722)
89462820624a023768891 b7ocl €33b6o6b€8'ad3474d63b5í32dc9336cb0331 0

hvs€_spon_kll_nav_i9azolas_201 9070_1 56292&42.pd' (Hiánypóllás. 96 Kb, 2o19-o7 -12 11:57:22',
89462820624a0237e8891 b7ec1 e33b606b€8lad347

hvso.-sporl-..kfi nav agazolas 20 1 9070_1 562925442.pól |l]iány?óllás, 96 Kb, 201 9_07_ 1 2 1 

' 
i57:22)

89462820624a0237e889 ] b7ec 1 e33b6O6be8íad34 7

hvsospo(adoigazolas_l 555310322.pdí (sz€íkesz|és a|all,464 Kb, 2019-04_15 08:38:42)
eo64i 88835283a47d5d6ía6cc7b€Oad95a339ab908662bcbd8d71 ae6a61 d9978

ujmicíosotlword-dokumofltum_1 565271 087,docx (Ádmin szsík€szlé§, 0 8, 2019-08-08 15:3l:27)
e3boc44298lc1 cl 49albí4ó996íb92427a€41 e4649b934ca495991 b7852b855

Ujmiclosothlvord-dokum€nlum_1 565271 228,docx (Admin szérké§ztó§. 0 8, 201 9-08-08 15:33:48}
é3boc44298lc1 c1 49aíbl4c8996lb92427ae41 e4649b934ca495991 b7852b855

ilköd&hoz 3zük.óee. 3zrbályuatok

szamlaíend_szabalyzal_hvs6_sporl_kí_1 5641 31 563,pdl (Hiánypóllás, 600 Kb, 20 ] 9-07-26 l 0 i59 i23)
84í1 69420da84í4ddc638 50d 1 059ca 1 9lb7c

szamlalukor_szabalyzalhvs6_sport_k_1 5641 3,1 584.pdí (Hiánypóllás, 1 95 Kb, 20 1 9_07,26 1 0:59:44)
c9Ocd2cad6972acls3lad1 49€2í81 8d477coc1 3de25babd6í1 674ccr679€0es

bizonylati í6nd_szabalyzalhvs€_spo_1564l3l5l2.pdí (Hiánypóllás. 277 xb. 2019-07-26 t 1 :00:l2)
d75é 1 l 264cbabd9ba384€a296l 0632d78c 1 dddoa61 905a3335c63941 ad3do3d3

nyilalkozat_szabalyzalokhoz_hvs6_sp_l564l31880.pdl (Haánypóllás, 93 Xb, 2019-07-26 1l:04:40)
852é5a57a24c{66€28€í7eí8á5b354e582as38íal89lao31l87bba5879ac78

onkollseoszamilas_í6ndjé_nyilaikoza_l 5641 321 52.pdí (HiányPóllás, 72 xb, 20l 9-07-26 1 l :09: l 2)
5c8560í6oeca25231 67950466dá8€63b398882aíb5c9odcda8d0€l88l6e€84

adalkezeleslszabalyzal_hvs€_§pod_l 5641 36430.pdí (Hiánypóllás, 2 M b, 201 9-07_26 1 2:20:30)
82059b80l625ae7l 47a944€61 855c049547966c546620e45499í31 a88c78740

számvilgli_]rolitika_hvso_sporl_ktt_1556620561.pdl (szerkgsztés alan, 6 Mb, 2019_04_30 12|36|01)
35eb3dízc7l 5471be4ob2d3da l c l 2l 95bíl84b8fí4c481 5o80d0&|294288d56

s€l6jl€zgsi-§zabalyza!.hvso_spolt_k_1 556620570,pdl (szorkos:lés alafi, 4 Mb, 2019-04-30 12:36:10)
8d6c349e1 3b21 65a526d1 50 t bc7c 1 01 3a8563ddd7í089c383ld63aí04l44aáíb

p€nzkezelosls2abalyzalhvs€_spon_l55662o578.pdl (szg eszlés alán, a Mb, 2019-o.t-3o 12i36il8)
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