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Kérelenr r,ász]eles Ieírása

]srefu$e a kéldreó *reze( 2020/21_es lámoqálíd id6*ka mnalkozó spoiúei]esaesi plogranját a a áblri bontásbán

Hély.etélémzés, létésíínény feíélelék, v.lamint a spolt§z€fuézet ielenlegi hely.één.k bemutatása:

Du náú]\álos MégYei Joqú Váíos Ón koímányáh a Kó2qyűlé§ 3t9/2010, M, 10,)kH sáfl] hatáíoatáVal teremleíé m4 d alapját mjd a 7z2o ú, (l, 24,) kB
émiáL A2 aladénia célia, egy mga§ srnvonaLL] kéz]labda ulánpódárnewló bá:isá Vá]Va bibsfrsa a helyi wísnyspon

léilódésr( gondoz a kienelkedó spofuheGéqekel iámoqósa ókei az ]skola és d él.ddbtés teíOléién, á 3ktsoh k egy nem&ón híú módsé,lani kö4onbl
ehervé ed rs bbpú ésúik anq]át, neq& ae u éúDed€s hágybhánnyal blíó dunaúivárcsi ké!]abda sponol k Akadémia inténénye§ten keíelein §el0l éjl* a
dun alrjvárcsi ká;labdá spon sDMáse, múkddlelése Á2 akad é mia és fudékek sámáía bizNíja a leh eú§égel a
39ás5éqes spoíos élelhezé9 hoaájá.u|a Veísenyspon Uiánpódás knéWléséhez,l2A\radéúia oqylezióje Mátyás cábo, ükmdVeÉl6i: Máté, E§rer Anápi
operalív Veétó feladalokái lÜldos Fercnc nodaÉ4lÓ, GyBlgyné ob]iszAn la. sebeslyén Alnes lechn]ka VeEtók Végrk a kdmmnrkációban Kovács sándoí
léVékenykédiL Az Úqy!€Ztó ÓS a sakroi sáb hozáénó munkáiával biáosltja , Át€démia aváfulú m0kt dtlésél, Az akadémia s4ál iógán síepe|hel magas
*into báinokságb& olyan th elséqes l áta jáékosdkkal. ak k a spon hellet ,anu lnák dolqoaak, A du naúivá.o si leheióséq€ket k]hashálva rcná éldpályam del t

k, hi*n d spotolhóinak 21 é€i k
im Ulmáiyokat lolyblháná} Ehh P kólléqiúni sállási és éikezégt a Rld a3 sakl(tj2é piskoláliJ kö,ii€en b áos iquk, A 2o19/2o2 0 as b ajn.ki rénd *,ben ií]úsáq]
.sápálúnk d NBI'B ilylqdicsoponjában lolrraia a kiJzde] eil, lJoyánakkol háom seíd Oló csapatd íd iónu nk á nyft bajnokságbM, illéM eqy U,inpódiá. koil
veqyés dgpatoi séíepe lelúnk a NB l|es ba]nokság lelnÓ( és ]un o, kolosáályában, A serdüó elókérlló Mpáírl k égédlv€ jól íelépiet €nd*íí nercló
s9ó dntéznénnyÉ váhun k, vazló nk, édá nk lolyamlosan lobolúak leladaluk a márló2éséké n ész&énni a ieh€c óq es ]álékosokal, sponiskola] íend sé óan.
k0lóhbózó kolosráyo kbm loly k a képzás, Évenle káEl két toboaj n apot 6,e nk an n aoyln sikeíés, Ed2éséil. mélkórie t d ákad éni a á Váíosi §koÉr.

íáÉlmán spoícsaínokban iaíja-

hgadah befuh&ás éséi€n annak indokohsága. céüá és szakmai Érla]m. és megvalósulásÁnak otehezésé

ÉznláÍgynankérelmdnemadunkbe.

Á sporrféjleszési prcgtan sakszövétségi stratégiáho2 vaió visronyának rés2letézése, ltlamifi a koábba beadolt sportfej|.gté§i
proq,am és a jelen sportiejlBztési progEm kózn k.p6ola! bemulatÁsa (amennyibén Van)

Á magy* kérldbd a h osíl táVLl lejló dé9:iek €9y k lontos lelébft-lnyes gy9áq es .énd *íá Á í,alégia lóbb cé]kiluzé§e(
v5!álvá ú álábbi lllésr€d ése ket ialáljuk a leljeség génye né k0 | - \élseny é5 élsponban a e led mé íyesség nóvelése, tómóq esnés leqio iál§ kórponlok

nn ei a ld relMj$e k a áLoq a h]@n á mgásabb §z]nvón alú szalmi mu Dka. a iaebk kÓÉben véqét bbdás egyÚísen
9q i a kó4ont *íepkdí k alaküsái -uánpóllá9 nerelé§ben a k vá.*ási lendse l alap fruiatóinak néghá
akadónia |eqtonlogbb küldetésének tekinb eén kóVeélményeBrez váló iq@dásÁl. eíe a k épten súlldlÉ (6kolá háté,, édzések, Velseiydelés) képessé is

i kó4onr: fu akadém]a lél klvánja válla]ni a kó?!on' @íepe! a sákma fe]részló runkábú s. 2o11_bei egy ií]úsjai és eqy
ben kib6vúlt eqy seíd úló és eqy seíd úló elökésaó csopoftia|,2o15/lEbo Jun io( iú sági *ldoló j. sédu ó ll, e 6ké9ió l,

is Gaúakoak a éqyúMíkódési p íérúk a iélénlegi
lelá ]ás bvábblol}ralásál, a tevékenyséq b6vfrésél ioboízással. Gapaláink wíseny€zélésével, a akadémja ne@üó' kapc§olaláinak szélesiésévdl. ne]y
éíédmény€kéit, fuíos kapGolalót á

A spoltfejlesziésj pEgre léhétséqes lársadalni és gdd6ági halásai (külónós iekinréirél dok időleni ré.lúálódí§ára), a ván
élónyök és . fiqye|emhe veendú kockáratok megjelölésé

Á lé nélhélólég szép lejlódés elóh á a cérkiúé seiw l éqybecsen q6 ni don Jo]yrala munkáiát, é9 méhó a tám gatásdk log ad ásía.
en V o]Glis, spod és kúlijra lgíúleién beiolyá69lbiíd érdekc9ponok. akik eköreleE@k a Vfuos és u o élók benne a

fiáa]okjövób ] $ca iíánl huamsabb idéle Vi6qáli& úkal a b,ólési pd okat, fidyek keEln é. kieqyei]lIe ni iudjá k á váíosbá ú BlmL]h 20 éVben
bekóveeeá lársadalmi gazda§ági válloá$k negailv halása 1. A íe]]esrési élkÉpélésék egy Ésé a iéstnéV
funek és*dsÍéséi a spoi! DlnáÚ]úáros éleében aolni]r 50 éVben jál* sElepe ndokolia, Avárcsban frindiq k émP[ *íepet jábDn a Spod Fejbn diákspon
és spo iskólai i€llegij ké pzé s m0 ód]k VÁlosu nkban é9 ne m elhúyagolháió 5ikéíé k jélléhezék d Vá,os el lspoíJát s Égy $od üán p,jfiás rerelésre kon entáó
iejleszés nemcak keéd krrá a liúlok névelésével. okts,ásával kapcslato9 píoblémák kezelésáe. d. ael ke6e§lei hoqy intéEáhan képes hozájájllni a vátos

Elepúlés negbnó ereiét hoaái,ilul a váosm et]nghez, é hetóbbé tes' Dunállivi,Gl, Álólékvések VÉlei*nyúnksu,int
9jlesköíú iánogaiisal bimak a VáJo§ban é 6 poloáíok. 6a]ádok kölében, Az akadém a .dd gi le€kénység
spo( é|élpályafudell'kialaktása, a mgas s2Í,Vonalú minóséoi mu.ka valamint a helyi §ponhaqyln ányok és kuliúla €qyéíelfl]v€ lésr, hoqy d akádéíial
píoqíamunk hogjláVon ]€nnGnható komátry spon iíánd elkóIeleádése. aftly kérctében DunaLrjvárosb E lejlésrések
úiíha!óa}, A nereli spoiie]lesnési Éry keíetében eqy kdímányáli lánooalásal fi.Ováló§Uló spólBamok ly birosfunr lúdia a
dU na,r]vros ké,ilabda 9po rt é s urrnpodá9neve lés núkódés lekétlé( A beíu há2á§ Válható 2020_ban kézdétét Wsr, Ezleqyid€iúLeq a nÉqv
ál a Akadénia Éséle leléptendó edeín e áá9 biáostó kolléqium. k sblqá]ó épll]et, mélyben liélyel kapnak
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Tal!yi.§zkóz b_é[házások/f elú]ijtások

Tárgyi€szköz beruhárá§
fugnevelse

Véd6fel§Zleás (lérdvédó, künyókvédó)

sabad dó relgqj!ó (a]sóJe só)

Teívezetl beruházási, lell]iílási drték
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2020l2l avad _ TárO}i .szkó! béruhlráoklélúiítí$k
(!2 épfrési beíuhlrá§sal, í.llltásá já,ó, splrlcéú ingaüanlejhszÉ§le ilányuló tá€i ézkijz beruhá2ásíelúií,ás káelmet a kóWirezó óldálon kel knöh€niD
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2020l2l év.d - Tállyl be.uházisok ré*letes indoxlág

k ulánpóllás kolú iátékosokat naqynrédjkben ó§ajn' ha a eisó oúálybai É§j cgpatlsgjainék nind ]álékát, nnd a
mélkóésekén 6dénó egy9éqes. kurbá megjelenésél lálják. Ennér édekében szlebénk , NB lés női ká|abda csapal
lé9re a neglelé]Ő lelgéíélésl fuqvá§ámln ,

lV uiánpóllá€ koíú jáiékosokal nayfréd-rl(ben ó*n, ha d élsó osaáybán ]áMj cgpatBqjainak mindr:áiékát, mnd á
mé*ózésékén tt hénó egységes. kú luláh megielenésél láliák. Ennek édskében sáretrénk e NB les nói kéz'abda caapal
léráe d fugíele 6 lel*íelést mgváérclnL,

A2Uiánpóllás koíú játékosokat nao}néfuóen ösrón' há, elsó oszáyban já6Ó csapa( Eq]ainár nind ]áékát, nlid a
méfu5ésken tónénó egFéqés. kú üát meqje]€néFl láljá*. hnek éídekébén *lebénk * N3 |es nói kézlabda 6apa1

Az dáRpóllás koí,] játékosokal naqynéíékbén ósaónr. ha u elsó oszályban jácá Gáp4 boainák nind rátékát, nind a
frélkóá$ken bdrnő egyséqes, kullu,áli m.giélenésá láiják Ennek árd
iészélé á meqleleló lel*rclé§ negvá§álolni.

Az uián póilás ko, L] láIéko$kai n aqyBáíé kben dúnr. ha u elsó Gaáyban iácó 6apal bqjainak mind jáiékát nin d a
méü6zés.kén lödj nó egységes kult!.ák megjelenésél lÁ!ák, Enn.r ád ekébén szíeln én k a NB les nói kérlabd a cgpal
Észéle á néqleleló tekarelé§ m.gvásáJolni,

Az 4ánpólrás koij iáiékoskat naqyménékbei ó*ónr. hd d elsó ógáJyban jáMó 6apa. laqia nak m nd iálékái. mind a
méíkóés.ken úná n6 €qyséqes kúhuíált magi.lené§él lá!ák, Enne k éld ékébén *íehénk a r€ ]-9s női kérlabd a .sapai
lés:Élé á reqleleló íehzreléí meovásálolni.

Az u!ánpóllás kolú ]á,ékosokai nagyn:íékben ösrdná, ha a elsó ogálybán já§ó 6apal bgja nak m nd játéká. mind a
nÉAóá§ekei lóíénó €gyséqes úhuíá t meolele nésé, lá!ák, En.e k éíd éké be n *íeIn én k a NB |-es nó i kér|abd a 6apái
ÍéséleáftOléleldíelszÉléífreqvásáíolni,

A uénpÓÚás koíl ]áékosoká n.gyn:nékb€n ódonr, ha a élső ogályóan já6á 6a€al bgja nak m nd játékái
méíkőlse]<én dnénó éqy§égés kúlfuíát mqi€lsésél láiják, Enn* éí
íésáíe á mqlebló fehEleléd négvásáróhi,

Nagyh gs,lyrlekel9nka jáékosokbiaonsáqáh eá vásárohánkeuketaes*ó-ketis,

l? uánpódá§ koíl] iál.kó§okál nagynjfrékben tidbpj ha a et§ó osááytai ]ái9ó 6ápái taqja]nak nind jáékil, nind Á
óákózés.kÉn tijnéíió eq}séq es kt [üíát reglelen ését látiák Eni€k éídekébén *Elnénk u i{B lés nói ié,ilabda 6apal
lészérc á még'éleló íelgeíelést regvásáíolni,

& u6npóíá9 koíú iálékosokát nágyméd-jkben öúónzj ha a elsó o9áybe ]átsá c9patlágjaial nind }iúrkil, m nd a
nélkóéseke. $nénó egység.s. kultoíát reqjel éséi ÉqáL Enn€k éídekében *leinénk d NB les nóiké,ilsbda Gapal
légjíe a megleleló lelszeíe|ést mgvásáldlíi,

A2 úánpóllás koí,l iátékosoká nagy
hÉlkózjseken iófténó egyséqes. ku fuíáli megjelmésÉt lálját Ennék éldekéb
lé9,]í€ a neqleleLó lelgerclé§t @gvásáíohi,

]áEzó csapallaqlanak m d

A2 utánpóuás kolú játékosokai nagyméfu3kben öszón' ha ú elsó odáyban játsó c§pa( bojainák mind ráékát, mid á
rédóz-iseken !áénó égységés, kú úlát fugjelenését láljá( bnek éídekében saelnénk d NB l-.s nói kézlábdá cápat
,é§éE a héoÍele Ó lel*íelési mqvásáíolni,

k Jtánpóilá. konl iátékosokal ná$né.!ákben ószön,i hau elsó o§aéJyban iácá c*pái bg]áinak niíd ]álékát, nind a
mélkdásken ór,énó égyséqés. kuliurá[ meqjel€nésát látiád. Ennek é,dekében saí.hénk d |ts }es nói kérlabda c9pa1
lé9.re a méolel.ió 

'el*Elést 
neqvásároln],

k ulánpótlás kort iátékosoka! n arynéíé kbén óún,j. ha z Blsó Naíyban iaBó csapal úqiahak frmd jálékál hin d a
méíkóé§eken ióíénó eoy§éOes, kultúlát meqjelenéSí ráijál. únek üdekében sreléhénk d ]\B ],es nói kerlabda cgpá
ÉséG a meqleleló 

'ekÉlelésl 
megvásámln|

A lelnót iálékosok íé9:íe *íeú én k a haai és nerclkö' má 6réSéke e]logadoh ]abdákal Vásáloh,

2m0'/21 é9ad - T.rezett ó.*él rrgyi kóh§ég alaloiá§

Ell, 92éíufiz, di] Közremíkódói dli Teljesiáhogaiás (Fl) Ónlész (F!) Elszámolandó óss2é9 ,€lies lárordítás (Fí)
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Tárgyi eszkoz beruházásokíelújítások

Tárgyi észkóz úe gneVézés.

2mü21 éud _ Tárgyi b.ruhá*sok ré.zI.i.s indol.|a9

Táígyi eszkóz meqnevezése

2o2or21éy.d - T.rwu.tl t s*es spoil.élú ingaí rálrányulóérgyi é9kó? béúházá§, 
'elúihás 

kiilrégénók álalollt9á

2o2a 04 24 18 46 9/31

2020121 évad _ sponélú ingdíanra úá.yuló tárgi e*lóz b.ruházás1 lélúiItás

202Dr21 ékd _ Tárqyi béruh&a$k ré*leles indoldáÉ
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sponcéfu ingallan üzemehelés

Kériükrészl.t€zzé áz éaákelési elvekben fréghatározolt sportcélú ingaüan állr] ny,ljlótl.zol9ák!l&ok úzémeltélésónékválh.ió
veszteségéból nénnyit kíván hegpályázni

2o2oD1 év.d - széí*M i.lléoű ,áíordii.ol üzéÉltétéE bqcíEn

2o2ol21évrd. . ttmgdá§§.l étlh(en.aon ékt ln!6ll (o*dr kizaró|rgoü tlt€fui€r.l\ é5 annat/dor ve.tli@ásában leli.§ol{ngk) *

Kiáólag helyi halíssd bnó

2lD021 év.d , sponoélú ihqálú ü2erl1.1é9 jo!.ím.liógcími

sénély jel e00 ,áio ld itások

202M1 a!€d - T.rv.zeü Ö*zes sporloélú ihg.dah o2.elcÉs kóftrig .lltulása

Kóaedenrámoo.iág Elt. §zétu liz dlj Kó.í.níkód6i dij Telje§ lámoo.iá9 (F0 Ónlésu (F0 Elgzámol.nd Ó óssD q ídi.r lríoídílá3 (Fr)

2o2o 04 24 L8:46 10/31
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uosóíistós de]e ,oro 02 2 Élr:47

2o2o-D4-24 1,8:46 11/ 3].

20202r évad _ Ulánpjllá9nére!égb.n iqd.t és Wr*nyénécn !Íéko$k
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üoLsó lliss[ás ideje: ,or0 0223 131252

2üOE:r éEd . uIánpótlá9héwlésbon rerenyézi.ietl c§apatok

v.rsenyeáefr csalabk s,ám 2019l2o Versényé2lét csapaidk s,!m 2020,21 (lérv)

Nój Fédi

2D2o-o4-24 Ia)46 12 l 3,I
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UtánpólJásrrev€lés láf oftiiása

Tápáékkeqes?(ók

2!20l2LéWd_spor écálményl spóhFátyá bérleli diia - ré*lglezó táblázd

Fárőhély |génybévérel

Edés/méíkó,és seídoló

Nem kfuánok u ös@§/eqyik up kologára *m edál éBámlni tr

2o2a44-24 1a:46 :L3 i 31

2@0121 éEd _ Gyóqygérék, dlagrNílr.l .gkirók öelÉzó* - rész|.&26 rabE2at
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á2012! éWd - Utjáipódáyncwlésh.z k p.solódó slon*.lenbér.l tóllségéinek réelBt zé*
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fi20ll1 évad - sport r8l@ín.rek ódaáinak részl6lezée

Adódoiosítá Nyilvá n tartási szám Foglalkoztatot lol.sztály

Jo9.In

sponesjói sponíel:,elés be*É§e

Rendeési. ielkés,fiés , képls konséqek

Wísny- és jáúkengedé\€kkiálilásáíakkóllségéi

spoidá€s mény, spohpávd bénei dÍa

Felkészíésel, edáEboíoraiással és l!9oó sállás és éikeés kóll§égé

mbd* szmélyi ]élh96 áloídiása]

Logi9ikai kóliségek (sak bé ei) klvévs *mélygépkocs é5 moioíkeíékp'

Ell,szeru 
'i2. 

dl Köudműködűidq Teljes iámóqdás (F') Ónúsu (Ft) El§zámoláhdó ö§9zóg Teljes rárolditis (Fg
si

2D2o,a4-24 La:46 15/31

2020121 évad - UtánFídágn€wlós ráíordítis jogcím aliog.íful

202d21 éhd . Tércz.it Ulánpóllá6{.wlés iir6rdíüÍ5 iog.tn kiiüédé ajálolá§a
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2Mr21 éWd - xérélEző ál&l 9.M2.n képzésk *ijftgágei

20á/21 évad " Térezell ó§es képzés k6ilsé6 alaj0láá

Ell,szé.uriz.d§ Kóícműköd6ldíj Tsljcs táhoqatás Gn Öhíész (Ft) Elsuáhol dóössug Teljes áf.ldirás {Fn

2D2o-a4-24 L8:46 16/31
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Mely iog.lmekE számol kózréúűköd6i kóltségéP

E knáyi Flleqo íáfoíditás 8 Tárqyi e§rióz (nén ]ngdm) elóf ! Tárgy, es2róz (ngallan) elófinais
E TáEyi ésálóz ú!áhanszÍÉn beruháás !Lrérehetés EÜánpóllá9newlés'ejlésáése nKépzésleilesaése

K&réí!]kjdői költséqék

Kó-emúkód6tlíjaúsa{Fl) Máxióuhkőzíém,dii Ellenónő szerVDek tizeiéndő.lú

Fcladat leírása

sFP ben *máyi iellegú kiadá$k ö$Égyúilése, íéndszléása, nyilvá lés., nyllváilaíása,

*k,élsámlásokelkószíé$kdnywiÁgáóiés
táíooá'ó széEódésekekésáé§e béadásé

.Pllr ,le," ,ogzle.e,úároollá9 trele§l "
'e,e.ellesJéf A/4Jl Jo , osfgÉ,," ,F to,"-0,oo.saFlada,

VégrehaiiáSban kónylvl6qálór és kó

2o2o-D4,24 1a:46 77 l31

közr.núlódó áltál urgzélt 
'ehdntok 

leírág
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Kel Dunaúiválm, r02o 04.,4

í§réll JóVáháqyád Váqzí szMal!

2a2D-o4-24 L8:46 78l31

Atáíságiad,líó és cralékádÓíól s:Óló t996, év Lx. lódény 2 2/c, §, i]]e@ a látványcapa6pon Únog dá5á hiaosíló IáiÉgatá§ i9elá5 kiállÍlésáíÓ],

íelhtr-áásáíó!,a láfrogaiás elgáfrolásának és ellenó,éganek, Valanint Vissai4é§.inek gbályaúól sóló107/?011, (Vl, 30) kofi, lendelel 4, § {t)

békezdésé. lovábbá d áhálán os kóz9a4.1ási íend hásíól *jló 2016, év cL. tóNény (a Idábbi*bán: Ák ) 35, § (1) bekezdé* a apján kéíe m hogy a l€ii
spoííejleslés prcqÉfu j,óváhagyni 9ir'skedienek,



be/sFFHPO1-08272i2020lMKsz

Auron Máiyás Gábol (h]mláos képvigló nM), ni a KéÉhéá kéÉ!selójé,

1, küélenlen hooy a kéldlenbén toglali adaiok, infoímádók és dokúmenúmk téljes kódek, valósák és hnebseki

2 fu dódtá*l w*m hoqy a jóváháoyáí véo á *MEl a sponje]]ésáé9 prcüam elbfálásá éídékóbén á Kélé méától lovábbi adatokal kéíheli
3, kjelenteE hooy iudomá.om @n aíól. hoqy a fuffiiny kúlön jogszbáyban ftghaláfuáa a láeán}ep*porok iámoqat2§iia nwjnrató ümogalási

keráds=get. ézn belul a kérlab.lasponáOban te]l€srési és nlkddési.éká léhMlató lánogatás &*qél. ameiy nind ó spoííejledés ploqlan
elbílá|isakdl (ílódo§tá*ko( ho§abbíá6akoa. m nd pMiq a iqmlások k álltásakoí frOyel.nbevél. le k.íol,

4, fudomÁsu| re*& hoqy a jl'á ééíkeésétól eámfrot 150- mnnyiben a kéíelem ngatlaníé]legésE ilánwló láruyi
.srdz beíuháásra, íél,]jliásla nán 107/2011. M 30,) koím, .andélelben freghatároúd spdíll€jle§résL p,oglam
módosMsÁía, illeM reoho9sabb ásaá illhyüló kéíelem elbíáá.ál. nyNa áLló ogynléési haniíidó 90 nap. iudomásul W*h, hogy a
s9odgglvezletú Át( €, § (3) bekerés d) pont]a. valamn! a 30, § (2) c) ponlja alapján ném illeli nég a kérclreén iog qyakoílása, há a

5, klelenlsm, h€y á Ké,élftzónek ú államhááaná§ bálrely alíe nd sZ léV€l S-ÉtJen ésédékesé vár. és reg nem liéren ld'zad@isa nincs. Bgy íía
eiletékesha!ósáqfizelésikónnyré§{rés2eíélés.félésihalMás)enqedéFF :

6, ki]€leden, hoqy a Ké.elmzó d álamhá&dás állend*íeibóliuna@n és nií leád lámdqalásókkál mégleleló módon elsámoh, a lámqal,ásokia
VonadoásDádésekben VállatktitleEGógei'bljésftéúé]

7, ludonÚ$l Va*m, hogy nem hagyhaló iÓVá a spoinéibgéa p a sponséMEi koíább] ,ánoqatás] idÓ%ka
vonatloó bán ÉNány cgpabpod Émogaiál dsáml&áVáössélúggsbgn Vs,áfatési kóléleDdsaqél á]apltot mé9. és a Kélélrezó ai nefr

3, fudomá$lve*m, hoqy a spoidéj e9ési p,oq,am ióváhaqyásá 221c, §. illeNe z/A § §e.inli igMlás, ha a
spocENeót a kolábbi lámgáásiidószka wnall(oá bán hNány_csapal9pod tamgalG elginolásával Ó§*lÚgqésben d éllenÓzÓ ge@et
álial reghdárc.n vissl éiési köie

9, fudomásúl esén, hoqy a lá§ány{sapaispon iánooalás keÉlében kfuftd Bljárásál joényl]e Venn], kÜeúói levékenység gllénédjká eLszímlíinem
ehet és kjeleni€m, hoqy ishé,em d ioén}óe\élel joggbá!óan reghal

10, krieléntem, hogy a Kérclmeá Véqels,ámlási elirás 3lat iém án, ellené 6Ód,, iel§ámlási , !fu eqyjb, a heg9Úutdéséle iíánvllÓ, iogúbályban
meghatáíobt e]jáíás nincs folyarolbJ, és vála]om, hoqy 3 napon belol be]elenten. amendy,ben a láfuqáás idótdMa alan ilyen eÜáílis indul|

1!. hozájáelok ahho. hoqy a Kéídnéó adósámál a jóVáhaoyáí végó *MBt és a Mágyú Ál]áí*incsi' felhagáia a le]á,t bradoások trjesitásé,
illeúleg d adósság beköVeikeése lényének és ós*qéfuk fugismÉséhe.

12. ho.áiá,ulok áhhq hoqv a Maoyd Áffkidál cnd*.ben nyifumMd' igény]ói adála]mh@ a jóqszbályban
meqhaiáío4tt ioqNulták, valáhint d ÁlMi sátMvósék, a Kományali EllénÓíá§ H]vabl, á PénrjqyminisrÉl]um és a 6eély Ós*gú táfrogaÜsok
ny]lvánenásában édilett séruek horáíéíjénék

13, ki.l.ni.n hoqy 6 Kéíe]meá mgíelel a íeidezt nunkdogy kápc§olaloknák , ál háefusÉl 9jló 2011. évi crcV löeényhen meqloqall'r'd
köWiéhén!€inék, és a sErueEt , ennek ig@lása céljából srjkéqs - adalail lendelkeésíe boGáiomi

t4, fudomásul Vesém hogy a kéíelem adda nyilvánosságla hoáaiók (a Keídreó nM, a támogalis lípusn cÉlia, Élanint € lámgalás Ós@qe a EMM|
a jóvárragyáí V:qá sbívézt, és d ellenód *Neéi honlapján köZééiek€ keíúDi

kealéséle 9áló engedélrr a béadvÍnyainsan E.epló leíné*es sérélyeklÓ is he*,é4
16, hozá]rúlók, hóqy a ké.€lenmléírdeí sDmélyek. . kéíelemben *repló és,á]Uk vonatloá addok lekinbtéb€n á ióváha§yá§l VéOZ.,vagy &

ellenóDd s4ívezi áhal keéll adfukái kulon bé eegyezés nélkul ft0 sreíhe§éki
17, ldjsl€nt€m, hogy afi.nnyiben a spoí*Neéi dliaás ellenében s énd*lesreí nyibeoáiot a sponobiólkapot

adabk alapján ós a Tm tV 4, § 4o3. ponija frg}€lembevéi.|ével tffem eg]

13, kóiéleéGégei vállalok ára hoqy a jelén kélelenben köóh bámiry€n ádálbú, tényben. lleNe a iámogaiá§ bélolyásoló kóíúlményben beálló váliózásíó]
h.ladéldnLrnul. de legkésóbb a jogsabáybd foOlah haláridón belill líásbú éné§nem a ]óVáLhagy5,, illglve & el|enóIÁ *Nea|el

19. amnnylben a ép'lés engedélyhez kóút iárgyi esrdz béfuháál lel,]iiá§ sponcá,] ]ngadaníá ií]ánF
a. a beruházfu üénbé he!€ósét kdeló legaÉrrb a jóg*báybán meghalá(fu idóaóan a adókedwdény alapjáUl sblgáló beíuhárá§

íévén 0émbe liélyebí inoal]an spofurú ebónbqesen pac al+on iő énó h6aGtásál (joo*boban mghaéíoat liwteüel) fuintdofr,
vrlaminl _ á ioo*bályban mqhaércDt eseóen _ benyjitom a spo fuá,r nq áIlan lu .jdon osának €lóBles Í ásb eli h ozájárulását aíó] hoqy
eíe a idóiafumla a Maqyaí Álm javák a inoad ,n}alvánbnásba 2 iqényÖe vet ádókédvéfiény né,!ékéig ]ebálogiog kelül b€ielr?ége,
mely bejegyzis kóllséqének elenéfrékél ftgiaÉn

b, áz adot éígyi es*i' beíUháásía Wnátkdá, ehó lámóoaiási qalás k]állhá9ái kóVeto évben kezd6
támodási ]dósk végé]g a iiruy é ellénk*a 6eóen a 

'ámoqatás 
és ánnak jeqybanki alapkMaíal nóvéll

ós*gé' Magyaí Állam régáíe mgizbm,
köreló leqálább 15 évbén u adókedrezéry alapjául só]oáó béíuhá2ás lévÉn opmbe h€lyeélt sponcáú

ngatlani]skola] és drákpon €sefiáíryek sabadid6spon ésemények és más, kö2jsségi cé]Ú (kúldnósen: kuh!íás. fulMlkái) esenények
l€bonyoliása céljából inqFne*n vagy kedÉaény€s ábn biroston

d, béíe[ vagy nás jog.ínen h*Dált ném a lÁúány_Gapacponb úúkódó hMtasos spod*ruezt fulajdonábú ál]Ó ingáÜan eseién a spoícé]Ú
idgcínéí ha*áon

e, a iélénénékén leqálább 5 mjllió iolint éíékú láíqyi esrdjz fulúji]isese!Én á táhoqalÁsbó mégvdló§uló ielúitá§ legalátjb 5 évig az eígde!
Endelletf5ének fiéglelolóen hágosítom, Va]aírí benyúilom a sponélú inqad b ajdonosának elózBtes i]*bel liozájá'Olását aról, hogy
eíe d ]dúkema a Magya, Álan iavára d inga an,nyilvántánásbá & E je lzildqjd§ ke, ul béFqyáíe,

l, ]él.nénékén léqglább !0 m]llió ioli énékú éíqyiesró2 beruh]áaás, fulújíás édéi a sponcéil hqaúanléilegé§íé nyíi pályázbl líok ki é§ a
páráai eliáá§ ercd!,énF alapián nye bs gn élly€l kólbk szádÉst a tígyi esjiiz beruh á2ás lélúrilás mqválósítá3áía,

lh$aálásíól olyan aiáliiku3 nyilván&ná.ireéiek, aftly blos&r a iánogalisk leljes e]kú]önfrésél, és
hozájáiUl a lámoqaÉs Enddbtés*ú fulhagálásána* ioqsabáyban méghaláoron *ruek ál€ e{enÓÉséhe4

20. amnnyiben a spo@Mét a spoíDilLl ingai]an i@mellelóse kölbéqeií€k L{mqdlá.a joqcÍfre iéleú eló ké.elrel, iudonÉ$lVesém. hogy

a. a Tao. rJ, 2zc. § (1) bek€zdéS .) pont c0 ájpón{á * n! és a Tao, M 30/l, § (3) bekozdése nrá$dik fodu la(a winti Úíioqatás eselén a Tao,
M 22lc § (1) bekezdés b) ponl bg) alponlja és d) ponl dq) alpoiqá *dnli jogcímekíe nyrl]tot lánogaÉs a 651/20r4lEU biDnságl íendele( 55,
cill'(éveló§áangb núkodés lámoqááskédnyljiháó.

b, a ümqdot spofuáí] nga án nlködéséWl, 0éftlleiésérel iónén6 méobás odalé}.;se solán á!árraló és regki]lónbfulésmnbs hjdon

.. a támogatoí sponcáú ingailaihoz a lejnóaálók sánÉla áíálhaló és reqkoLönbóetésnenles n do

d, 6 iámlabn spo,télú ingaian rcm állhal egyálen himr]ásos spofuló Vaqy hivdásds spofuulvézt káíÓ]áqos hMá]aláb . A spo&éll]
nqallMl a iényleqes GIjes iimgalási idógk idóbe] kapadlásának eq6lánb 2D+rábdn más hivaláss váqy amatÓí spofuónal( illelve
spón*Mdnek kell hasaálnia, Hr a lámqa&n spofuélú ingarLanl h]vatásos spoMruezt haúálja, á hiválásG spon*Méi eselén
alkalnMi dlsánllí§ lellétel.k€t nyilvánossá ken Énni,

n a Ko,mány€ndeld 2, § (1) bék€dés 13, pon'ia, Valadnl a 6m9dási idó@ka vonalkoá édékelés elv€k és
ékámlfui úimlató *linl kólcéqek sámlhaiók el.

l, a iámgátási rgfulások dsszé éke nén hál.dlialia req a tÁhoqalot
§po,íe]]esrési píogím,ában séíepl6, spolEélú ingadan úéelblésének 4, § 47, ponqa *íint elsámlhaió kjhségeinek 30 száa]ék:i de
lg§leljebb a 30/t § (3) bekeldé* *íinli édékben spoícéll] ]ngaIl onkéd és a 107/20!1, {W 30,) Koím, íendelet *íinli támgatás]
iddszálrcnként 600 m'llió lo nbl,

g, a lámogalás igénybevéEléíe ioqosuli §zlvezl a spóí.éx] hoatlan üémelletásének kól(séqeihez ny]llod láiogalá9 sáJát ful4donában Vagv
salál há*áalában lévó spoíélú inqatlán ú4nelteléséíe háúálja íelés válalom. hogy a spoílsérugél a láNáhrósapalspon lámoalás
hé]]én éíe a célía kópont kó]iséqÉési lámgalást nem vesz qénybe,

21, fud ofiásul VésEm. hogy a iá ibnyanal dok! renéh kiad ások gámlhatóalr él á lánóqatás lelh agáása 9íán
keleüeu t bibryldokkal a láváM6aDals9on únooalisái b rosió iámgatá$ igalá§ kálilásá.ól lelhsaáásáíó , a iáfugalás éls2ámlá.átrak és

2o2a-o4-24 18:46 19/31
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e|enóB:sének. valamint v]sEf4iésének Ebáyand gjló 107/1011, M, 30,) xon, í€ndelelben loglahal Elnl eszánolok és mqóíón á
jógMbálok állal e]ófu haÉlidó Végé q.

22, ludomásul W*m, hogy a ióEhagíist végó sZMd álbl mqállapion énékelé§i elvek é5 a benómaík a lámqaiások teMále é5 n íélh6rálá6
soíán kótelezó jéllegg.l !t á spoltsENeÉt éséte és & óbban ]oqla]i elójíásókld énémi nem lehei;

23,kÓéleZíséqeiVállalok.ho9yaspole]lesdésiplog'mió!áhagyá&ése!ébénajogs,Ábá'okbJ'aédé
elsáfiolád únnulatóban loglalt Blóílásoká bebdóm á§ ludónásul re*m hogy a nem a jóváagyisnak, lleNe 8lói],á9knak mé9le1.16 lell]asaáás
e*Gn a el§ámoás, mqy élinle tónénó kóéleés eselén a lánoqatísi és mennyib€n Íélfre l0l - kamabil

L§ámo]ás léloBá,ásfua a Magyal Kérlabdá sówcéq jógó h, a spoí*Ned d
dsám ásL k6téleuBé9ének a El

25, Vállalom, h oqy a jóVáhaqyásl Véqá gereél á6l ióváiagyoí spode]leszési pí . i étve a lámogalás ó$é0
tek detében a honlapon lödrn6 közéléldll kóie]eEí§éonek elege! lesek.

Kélt Dunalrjvál6 ,0r0, 04, ,4,

2o2o-o4-24 1a|46 20l31



be/sFPtlPo1 08272/2020/MKsZ

1, Nyilarkozat a kedve.nényezett 5látu9.áról

,,3sémélyirÉkqúáfodiláMk

2. Nyilsikoá s téhogaifu öneíeién.k bizlo9rl&álól2

joscífr

2,1, tálgyi éSr<ó2 béíUhá,ás. íélújilás tJ nhc§

Jelén spo leilesáésipíogí han nen pá|yáaíioqcln

atjlsnságiadólóléseoszlalékadórólszÓ]Ó1996,évLxxxlt,jruényarao,1v,]22lc,§szemt
láNá|y,csapatsDodok lán]ogalásának adókedVeznrénye és 24lA, § sze||likedVeznrenyezet céka (látváry csapalsponrá,nogalas.a)
tett adóJela]ánlás (atoVábbiakban: látvány.csapalspodlán]oqaásilends.el) alapján ,ne9Va]ósUló lámocalás eselén

AulÍot Mátyá. GáboL ninl á láeány,6apacp&l lámgaiási rcnd*íben pÜáá DKK&Dunaú]Város Kohá9z Kézlabda Aradéma Mnpíoii KoÍáloll

Fe1.1ó*ég0 TáEaSáq (kedwfrény€é( nevé) dlállásá ]ooósull l1épvisélóje b0ni.(óioq fe|.|óségem iudatábon érlón nylálkóbn, hógy a DKlGDúnaúiVáici

kohász kérilátlda l&ádémá Nonploh i(dlábk Félelósságú íálsság

E a Taó, ú 1. § 41. ponla séini láivánrcs+acponáqban m6kódó o

E a Tao, e !, § 42, ponlja sEini láNánrcsapdsponban mokódó aml& spoí*reéh€k minósúl ely

o hivalá$s spoíóblr alkalm@
tr hivaás§ spoídlól nen álkalma

IAá2 ory a spodól sáló üjM;nra]én reghdá,obí sabályok *nfu írlkód6 spol§élreEt, amelyk nem ninósol a Táo, M 4.§ 43. pont *linli
hj@!ásos spofuéredek,l

a a Taó, b. d § 43. ponija sz€ridl Éeány.cgpalsponl,ú hokód6 havefuo. s!óí9z.lv.z.in.& minÓgol,
IÁa, a lá&ány"csapaspodágak oEágos ,po,lági @ksá€tsége által
4leqnEgasabb fulnófr b4nokiodályáb a Wb.ái korcsráLyoka ki , wű (indulási]ogo( elí,yed spofuéfoéEi

b)aMbbba]nokosnáyab.észvevó(indu]ásioqoleln}€í)spon@ruEIabbüdé9üén.haaiyBnspoísuMélhivalásosspódolót

o a Tao, fu 4. § 43/a, ponijá *nfiiláNány_éapál9pon l.ilegésé éídekéb€n léneFn abpíván}na]< frnósül, arely

E hivátásos spofulól alkalmd

Ifu a sponíd 9jló lódénybé n ftq hálárobt *b ályok * nt múkod6. ulánpóllá9 nérelés lejlesrésél véqó álaptvány ftl}mé k alap l,ó oki,alában
uíind bvál€nyséqe ehÓ$íMn Utánpólláskoíú € lsenrzÓkk l kapcslatos - spó d€vék.ny3ég el&e glt&e.

fulágle]nek b áostása, fulkósfi (edósl óSdIrggE és recenyezeté§ leladdok saNeá$,l

tr mindenfájta állaú] {bnkolfráiyzali) fuíástól mentés sdláteíó]

tr mindé úajta állani (önk mány?di) íoíá§ól mentes saját *d,

21c, § 14) bekezdés é),l) poitjas

nyikkoabn dapján

3, NyilaÜo2at lárg yi .gzka, bo ru há2Á§ 1.1újítá9 l og clb . sórá. . 
'ó|l.eió 

géd l é,ihl6tt ing ailú hsú €Ítlgt ÓF

o Jel.n spoÁreilésztésa plogram keretében ném pályábm angaddnfejle3zté3r€.
o 9a2d6ági l€Vékeny§égn.k nem m

Ir? inn*úünlxa qfu r módon pl, fuáió áq a k€d@hény€zi sajál dékénysÉqeként VÉgd uláipódás_, amát6í (szábadid6s)_ és diák
spofuVékeny§éq .éljá6 sólqd, érft a émgaás eúíópar Un]ós Versenyi q b/ókenységn ek,]

o koílálódt mánékú qaraági .élú hóaá al,

IEz €selben a qadőáLgi békenyséqiek diiósú16 hMálat kiáólagosan járulékos jóiLego, aa a inríeukúía oazdGáqi élú
loéken}gégre Wnatkozj h§aálah nen haladja még d inlrá*ulfu]ía lényeges Élres éVes kaps iásának 20 száalékát, E iekinlelben
g.2daéqi évékenységn.k nin6sú| a bé.beádás Lltján, €llenádék le]ében lödénó utánpótl&_, amdól (sbadidós)_, és d ákspon cé1,1

hagálal LsI

2l)2044-24 L8|46

2,1, §pofuélú ngád OémeLle!é. kólségei Jelen 9po,lielle iesi p.ooíamban nem pályÁZn]ogclm,

Afunnv]fun a 2,1, pont sHd jog.Ímh€z nem kapd$lódik öi€íó (iimgáási nti,lás 100%). nyilad(obm hogy 3 iimgáásgl éíinbt inftdlúktúía iem ál

hivaüsos sponsNeél hagáaiában,

rinri lénti ioqclm.k tekinielébén kiléíjed aftá is] hoqyázátalan k

s, íelúríás bk eiében npm Eljesü mk a koí átozd

méékóga7daság,céúlelestményVagyakiáíólaghelyhaiássalblíó§poncé]úingaianletételer.selébenaTaoru22/c,§(4)bekezdé§c).0pontia

szélinti méíékekét á renli ]og.ímékíé hy,]jtot lá,.ogátáslroz ká

részéré fregli:8tet lálvány-csa relinti kiegé*Ítő spoííe]'esáé
phatón kégé§rlí' §pode] e9é9 Únogali§ kfuéléléVel_ öss,éVoit é(ékéíe ke alkama,,,ós§zevohiél

2Ll31
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o gadúá9i l.vak.nyséq.ek naó§jld hMálal,

FzinllúúUklraplh'aiás6slo.vétény9éoiréMeqyéboázdasagiRAk.nyséqcEáasdeár,.uénáúmq.láseúópaiUiiós
Wísniog] énébntl.n qarásáqL Ev{kénr!égnek hnósúl, crd.sáoi l.vakény:é€nek íinósúl a bólbeld& (]l]án, ell€nálék leiébén
t,jíénó olánpódás,, aml& (sabadld&)_ & drákspóí cálr haáálái h]

tr kiéiólag h glyi hatá$aL btó spofuélú nq álla n5

tdyM hlíeNh,lía anÉ|y *ién i9aó$aló. hoqy kodábd vmáskóír €l rcndelkezr. !álo{alóinák plé
b€lüól Wn& és rá,úgati$ roíqhál|s halássál hn a haúií@ áinyjló b€ruhááska é5 l€clep€dés.|(., 

^hélyi 'dddségmqÍléÉséhe, U árábh e@Mlo\ ü tráMdoal

. a hlv!lÁ.6i .po frevak. hyié g láp.!án á ugállamk *óbdl ke,$ked.len áinieisege 
'enná| 

igy. h'Etá$s §pú.éx] h6ráald
ien bh€, hely iel€nlóségúnek i€kincni,
. autanpóná..póílévék€nFa!mnóghh.lóúgy,holy pusrán á hélyi igény€k k1.1é9liésé! §álqáüa,. a, . sya b húználat (pl, a kedvehéiy€é en kÍVill, más sponhaM áai kon cének. kiá ]iláso k. eg yéb l.nd.aényék slb,) nii dio é96ii
VEgAlalké,dése,6]

4 i|ytl:lko..l lpo .alÚ ingdb úu mellotasa kóh.a9.1 iog.h ...ién u .rm!.lár§:l ánnleú inq

Ki.l.nGn hoq, .mMib.n a HEziény.éí di,ás .llúében spoídó lodalkoel . káe..ez lfrll§Eí.sl.ú .yr.ü@d á spdo&iól klpoí ádáb*

álapián, és a rao M ., § .0a, pón,ja liqvé1.0b.,éi.Lrwl bdM íÉ€,

lta a lámgaioí 9ulwél & EUíópá Bbbáo sA,31722 (2o11/l9, sA46613 (20l6/i0 és 9,43265 (2017/19 sáffú halá,oaanak ha,áLlya alá ,anork, a Tád.

fo, 3o/l, §-a yJ nli iog.hek Vonaeoásában a lámo9álás sé.?ódés ke.etábsn regkólöt kiegé*]ió lámgal& ósségéVél a láNány.§paBpo iáf,ogatásál

b]1o5íó táíogalfu ioabás kiá!(6áól lelha$álágáló, a támgalás ehzámólÁ9ónákés éll€nónéséhék Vráhiit visEliélésének s:abályaíó| sóó
t071201!. (V1,30,) xom ,endéleiben 

'ogla[Ak 
sé.hl kb,el9s €l9áíDlni,

2o2o-o4-24 18:46 22l37
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Kel(: DladúiváJo5 2020. 04. 2r,

3oíságos spoltág] sékdwbég, amat6í spoíszNezet. vdgy álaplNány eserén úLehaió,

'ValamgnnyikedvenényeEteselében kitöhendól

5Aqanasáql levékéiyséqnek m d

eni. ha a kedreznényeén a1, po álapján ama6í spoí*reainek, vaqy alapfrVánynak mirősúl

Tudoítá§ul W*n hoqv a láMny Gapatpod ámqatá3át birGtó lámgatá.i ig@lás kiáliás&Ól fé]h'9álásáról. a lámgalás elgimolásának és

ésének szóályató|§áló 1o7/2o!1, 0/1,30,) Kolh, léndélet 2. § (1) bekezdés !. és 2, poniok sílnli*,Ék jooosullak a

íenii ny la&oa Elóságlada] nána]< V 6qálát&a és ámennyiben an nak e rcd rén}€ n em iimasnja alá a Íeni nyilalkóatd, a támq aiás V§@ié.telésíe keíúl,

lBivaésos spóddló: á s9oúól sáló 2oo4, éV r löe.ny 1. § (4) bekerésében reghdáíod, á láfuány-6.páL9oínák fin6sulő spo,lágban loglakoebd

sonoó aal hoqv E átalá iöv€deleMd loqlalkofuiásbd és diiei§ellenéb€n nyúiba sblqállalisk-:nl lolrtdot spofrevékeny9.rg hivaüsos

spofuW:keíysÉgiék mnósul amnnyben ó íé§éíé spodewjkenFégówl ós*fuggé§ben d áin!ét (ámogalás idó%kban iyjíon pénáéli jutúé3 - a

spoeéndézény€n wló íés}élelhez kápéólódó uláási kólGéqek és sá ]á a ré3z!€Él kó[§égei és a spoíoló jóvedelmének

legalább 90 sázáléái b9 li, liigqeil€núl atól, hóqy a spoíoló & az érinGt spolMruezi kötft-e .gFássál funkaEládés( crao, M 4, § 40a pono.

sákséOe§ kld]teni ha s kedvefiény€Ed ú l, pod alap]án hivalásos 9poMru*liek hiváú$§ spoíolót alkalre' a@iór

nal minógül, Vaqy oí9ilos saksbveGég e*iében a lágyieszkuberuházás (elújiás) hiyalásos spoftL€ken}séoei

lolytalÓ *re,á inlra§lfu ldLrE léjlesrésére rányur,

6A2 állMl tárcgals loqaLmáól gjló biúísáq] kóremény oap:/^V,kom y,hu^amqda) ú6j97, ponlj' álapián. ha a lámogalá$al éíinen

spodiéiestmény és an nak §algálari gy a fiaor nál sn ál nii 6 náqyobb hdása a laq államo k kóbti keleskedeleffi. (ren a
éíinGt lóldai1i hátókdl kollábbft elhanyagolha!ó !é(ékú a kuróldi has-áali nin6 halással a kollö|d i Vi Ialkoások §4]eátatása ía és beíuhá?áSríá). d
nlér€dés heM hatasún* téldnbetó,

2a2o,a4-241a:46
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Am.l6r/HiEiásos nyilaí@zal

Aulloit Ntúrás Gábo, (h €bIos képvis€ló nrye), ír a Krdneó kérflselője, e alábbi nyila,koalo( é*m,

,? általm képüÉh spdlMNeÉl a ]áNáry.Épalsporóan Djkijd6 HMÁTÁsos spoMreéúek minósúl,

íudomá$l wsu n, hogy a j.len ny]lalk@( mg'e]éb kni ése és alálíása , élbi],álás fénérc]e,

Eü nlétóioqi leléló$éqen ludatában kiielenbm hoqy a linli nyilalkdat a Elósáon ák mgfelel & kdblu íséq ét válalok, li ooy á nyila'koat vonalkoásábJ

bekjw G4t váhoá$kd 3 nápdn bellll beje]enlem a jóváhaqyé9t végó sMEhék

Hivdásos .9oíoló: a soó níól §ó|ó 2oM, éVi l, tólény !, § (4) b ?kerdésében ftq hatáí.Zn a ÉNáíy,6áp*pónnak nnóslllÓ s potágb loqlalkozalot Spónoó
aal hogy ú átalá ]óVeddemBíó loolalkoáal]i9ban és di]aás éllénáben nyLlrloú saloáIaiáskénl fo]ylaloí spómévéken}ség hivatá$s spoíltwékenyg-jgnék
írin6sd anúnyib€i a íészére 3ponÉ*kényséqérel ds*lúqqésben a Érnbú üfrog á.i Üó%kban nyúlot pénáel juíaiás - d spíúen déaénye n váló
íéw;telhéz kaiMlódó llarisi kóhségek és 9i láskó lségek kivélalóEl - ftqhalad]a a Észéle]i koliségd és a spodoló jówd.hénék legalább 50 sáaléái ki
ti lúqqetlen ul a!ól, h dqy á spo no]ó és az é ntell spoígNezl kfuft-e €qymássál nnk6Éá dést (a lásasá§i adó Ól éS d ó*lékadó lól sáló 1996, éV LM,

rálvÁnv_csapalsponban m0köd6 amatdr spoíe€rcze.: ninden olya, a spoíról sáló tÓMnyben reohaláíoón $báyok *íint múkiidó spóíégyesole'

Vagy spoNálaLko2á§, áftly k nem ni obt hiváiásN spofuzMzhek (. láís6áqi adólól és , os#lékadólól *ló úq6

éVi Lxo0, 1ófuény 4. § 42, ponija).

Ládánr.sapalsporüan nckóltó íy.csapa$onágak oreáqos slodáqi *lGbveIsé§e áltd k ln Ve,seny,énd*í:

á, leo mqasább leln ót bajnold ogályában , a rele.án ko,osaáyoka kih V€í*nyEndsal kivéleléVé] , íésa vevó (ind U|ás joqol ehyed spón*reél. Vagy

b, alsób' b4n oki odilyaillaí íés' Vgó 0ndulási jog ot elnr€o spofuZ e-l ábban d eselben, ha e ir€n spofuzíVezi h Élá56 Spo(olól alkalm&

löbb jogj snly {*ko*á!yal) múkódó spofuzNeal eFién e e lóruényóen a hivatásN

eEln lend.lkazéseke( 6ar( eía a ]o9 *h-:ly *ru*í eqységíg (%ko*á]yra) kellall,áliMi. ahelyik az a),b) pod sa,in

wÉenvíéid*íek báinokiodáF]ban íésn vesz (á táí9§ágiádóíól és ,óruény4,§13,po ja),

2020_04-24 18 46 24l31



be/SF+]Po1,08272/2020/N,4KsZ

Kéldmá képvis.letébln .!já a, a 2020/2!,es támogálás] idósaka vona*oó spolliéjlesnési píog lamma] kapcaoldbá bünlelójogi í9le]ósóg€m ludalában,

u ák ános ló,§a nl .dólól sób 2m7, éV c)}or'!, löNény (a lovább akban: Áa ltr) a|dpján a kóÉkeó ny droalol l.En

KielenGm, hoqy a t(ér.lftá ddF a ÁF4nák &, ké..n, holy a spoílleil€sáég p.oqrm d aláb§ak lllyelémb.véi€lévél kdliln €lblrá|ásía

üánpótá9ieveés l. ád.lok e látásának támo€li*á

Tálqyi és:tózbé,uhÁá§ lélúitá§ lámoqalása

kapási fél.dalók liinbgalá§a

Tó!ábbá k]elónlóm hogy anennyben a jelén nylatkoal ldalnában. ]lleNe áz abbái gtlepÓ adabkban villozág kóV.tk 2lk be. aró a Magyal Kérlabda

fuvebégéthalldéhdaiul déleq6s6bb aVi]toá3ikóv.rÓ 5n,!on belú|-lel.n iylálkoal mqfu]éló kilöh&évelé. b.nyli,ásáVál t4ékórarom,

Tuddtá3J €@n, hogy mnnyib€n aÁa w áld elótt íídton adózás gii( a l€.llÉk be.Ójerenq léM á saloÉlbii, !Ényb.!€vój.réni kól€lean

EqFk d á|iuM loíOdír adó mgfidésaíq vrláíl E lóóá áíá b*níri joggÉl lh í d€lk€e d &inE( ugy|.le( kibn gánolon .l al d l4]fu.l
aláláfuó bEnyláló(ti)l é.ú'ön d€n iyúiim b.,

Hozá]rúlók ahhoz, hooy a MaOy ké,]]abda szÉ Veisé§ adálaifui lelhaúája. nyilvá áíbá é3 §zir k§eg .§.lé n tovÁbbi ád abkal kél en b é v.lam ni e cé]bó] a

NefrEIi Ad G é s Vá nh Wta[ megk8íessé, Az rly.n ]éllégú dd a@lgáhalásh 02 h ozájá lú lok. Tu donrás! l vBsém h og y a fugyaí Kézlabd a s,ave§ég !z ákalános

loíga]d adóva kapc$lalos iogá á$mla wnalkozóan lovábbi nyülkou

kel Dunau]Vá,os. 2020, 04, 24 Máiyág Gábú
dgyleéló

DK(ADUnaúiVáíNi Koháv l(érl,bd
FelelósrégL] Táf§ég
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Nyrialkozatá DE MlNll!1ls támoqatások i!énVbevéielélól

A ké.dfuá képüselé(ében jehn nyilálkoat aláíásával kdteleéa-:getvállalok d ebkíonifus kérelni .end*óen a Eulópai bió íúktidéséíóls:óló

kálmazá.áiól sóló, 2013, decenb€í 13-i 1407/2013/EU blzocági ,endel.t (NL L 352,,

2or3,12,2r., 1o,) (a továbbiakban: De Mniíis Rendelet) meghaiárcbt éekév összqú (de mininis) láúooatások @nálkoá.áóan d adaBalgál(aÜsle

kiielente4 hoqy a jelen nylátkoál ftqÉldének pénzúgy évében e nyilaikóatkiadásának nápj5g iqénybe ren, val int ae pén'gyiévet mqdózó kél

Kéldmó á[ál génybe Veí. a De nínimis Rendelé( mqhaIáoóú c9kély ós*gú (de mnimis) limgatásók éqyütes ]el.nédéké

Wnalkoásában a áhalan sálgállato ádáiók a Valóságnak meqlele]nek,

1o7l2o!1, (Vl3o.) Kolmáiy íendelelben (a tóvábbialóái: Rendelel) meqhaláío4n 2013, ],rlius 1, - 2020, június 3c g la,'Ó

iánogaés rdó§zakban a iinaúq] adóíól és ú oqdékól §óló t996. éVi LM, ióruény G bvábbÉkbán] Tao v) 22lc, § (t) bekezdés ce) pontjában lóglarl

,enély jelleqú íáiodíásokía génylehd6 6ek.ly ösÉgo (de minnK) !á o€áás EényÓüé€léle * éleklDn kus Gnd§éíbén

f g}€lembewrl€láEl hn lehetóséu,

Tudoni$m Van íó], hogy a De Min]mb Réndelel áGlmében bánely há]om pénzogyi éV Wnalko.ásában az ó$és iqényhewfr Gekév Ós*gú (de nhim]s)

támqaÉs ielenénéke nem haladha!

&len nyila&oát alál,á§áVa] kóGleéGégeI Vj]lalok ía, hogy aTao ! 22lc, §(1) bekeáés ce) ponlia alapjáR 
'o13, 

j,]lús !, ésr02o, jL]nus 30, kóóii

kély ó§Eqú (dé minjmE) lámogalás iolyjsliása eselén. a relen nylaiMl péndqyi éVében és a d kdeIó ká pénz0g!.

évben e lámoqaüs dMqének 
'iqltlsfrbéVélélérel 

nem végek ]qénybe 2oo o0o eulo Ós93íéket regha adóan c*kély Ö§s4!Ú (de n ninis) IámoqáláÍ,

Kijelénbm, hogy ún spofuDwóél €setében, amely lóbb áivány-6a!áSpo bú húkt d6 sErVéEii egységgel (skoúalra]) lenderkerk ás hás spoúgbán

r, ielen adácbigáltalás hlercd a kérlabdán kMjl ióváhaqlot dé dn,mis lámoqai&nak m nódló ösEqekre is,

sporlrerezel idhl kald Dé niniíis fuqálág(ok)

Év

Kel Du naú]Ván9, 2 020, o! 24,

Aiáígyévben nrlg aqénybé véb€td táfioq ás ösg.g. (F0

2D2o-o4-24 18:46 26l31

shoz kapcoódó Ébk jogsábálybai íoqhn jdóbnámjg lödénó mPgó ]y.n náiyú léhíVása eseién
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(45 000 Fl) A39/201!, (Vl, 30,) EFM| íendeIel a]adán fiábnd6 loá,gálási úlqáháási drj bélí,alését igeló bibnyal

1,1áíüdó nyjláikoa blö[é*

]óLlállúdó nyilallód l.ól,és

Aáhandónyalloaileidltése

hadre,vatásos nyilalkoal

Aáíandó ny alkoa( erc tése

Ká]Ok. hogy Éljes kóíO6n kiönóí. a ddomnfum njndkli oldálán éqeíú áláíásal elláod nyila*oabkal tóhsön lil .

@
Alálíandó nyibn@a, lélóhése

Egy és ugyan@n Vállalkoá§nak fiinúsuló Vállalkoás(ok)ól n}.lalkoal

AláÍandónyilaíoalleióllése

Keh Dunaújválos, 2020, 0a, 24
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Épieníelú]íon sponcélú lngalhnok

Jee[andik&oroka.p.dejleBlésiprogr léliésid&anmáaWíálkozl.tva
(H. Wl@iy lndI*átol rem érr.lmBí' kél.m lfi* 

'él 
üval e adon É.óli.\)

lhdikltor Mértók qFá
s

koldsrrályos §ponobk sáma]

16

ló

cé Énék Gihog.tási idősak
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(Ha yálámly indilólor nem é.telm2el! kéren tóltsé tél Gyal ú .doí @rók€Ü
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