
GINOP-7.1.2-15 - Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának
fejlesztése
"Balatonfüred megállópont"
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:

Magyar Vitorlás Szövetség

Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):

MVSZ

Gazdálkodási formakód:

515 - Országos sportági szakszövetség

Adószám (8-1-2 karakter): 18157530-2-42

Statisztikai szám: 18157530-
9319-515-01

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek): 01-07-0000047

Alapítás időpontja: 1929.12.03.
00:00:00

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

93.19 - Egyéb sporttevékenység

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.
(Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

Önállóan gazdálkodó-e a támogatást igénylő? Igen
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Gazdálkodási formakód:

572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 25517637-2-19

Statisztikai szám: 25517637931157219

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel

1909518398

Alapítás időpontja: 2016.04.04.
00:00:00

Minősítési kód:

Kisvállalkozás

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

93.11 - Sportlétesítmény működtetése

ÁFA levonási jog:

D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Balatonfüred Város Önkormányzata

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

nem releváns

Gazdálkodási formakód:

321 - Helyi önkormányzat

Adószám (8-1-2 karakter): 15734154-2-19

Statisztikai szám: 15734154-8411-321-19

Törzskönyvi nyilvántartási szám /PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

734158

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson belül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Sportrendszer nonprofit kft.

Gazdálkodási formakód:

572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 22399920-2-41

Statisztikai szám: 22399920931157201

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel

0109921726

Alapítás időpontja: 2009.10.26.
00:00:00

Minősítési kód:

Középvállalkozás

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

93.11 - Sportlétesítmény működtetése

ÁFA levonási jog:

D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

BJMOKK Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód:

572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 25443145-2-41

Statisztikai szám: 25443145931157201

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel

0109275511

Alapítás időpontja: 2016.01.07.
00:00:00

Minősítési kód:

Kisvállalkozás

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

93.11 - Sportlétesítmény működtetése

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Konzorciumi tag teljes neve:

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód:

572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 25456099-2-19

Statisztikai szám: 25456099772157219

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel

1909518222

Alapítás időpontja: 2016.01.11.
00:00:00

Minősítési kód:

Kisvállalkozás

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

77.21 - Szabadidős,sporteszköz kölcsönzése

ÁFA levonási jog:

D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek
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Konzorciumi tag alapadatai
Konzorciumi tag alapadatai

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

Konzorciumi tag teljes neve:

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Konzorciumi tag rövidített neve (amennyiben releváns):

MKKSZ

Gazdálkodási formakód:

516 - Egyéb sportszövetség

Adószám (8-1-2 karakter): 18160037-2-41

Statisztikai szám: 18160037-9319-515-01

Bírósági nyilvántartási szám (egyesületek/szervezeteknek) 01-07-0000016

Egyházfői igazolásszám

Alapítás időpontja: 2001.02.27.
00:00:00

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR száma ('03):

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR száma ('08):

93.19 - Egyéb sporttevékenység

ÁFA levonási jog:

C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan
adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:

III. Civil szervezetek, vízitársulatok

Magyar Vitorlás SzövetségTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Irányítószám

1146

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Istvánmezei út

Házszám: 1-3.

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
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A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Budapest

Irányítószám

1146

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Istvánmezei út

Házszám: 1-3.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

www.hunsail.hu

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

8 / 106



 

 

 

 

A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Zákonyi Ferenc utca

Házszám: 2.

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Zákonyi Ferenc u.

Házszám: 2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

Postafiók:

Honlap:

-

Balatonfüred Város ÖnkormányzataTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 1

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

10 / 106



 

 

 

 

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Szent István tér

Házszám: 1

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

www.balatonfured.hu

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca utca

Házszám: 2.

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

11 / 106



 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca utca

Házszám: 2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca utca

Házszám: 2
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A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca utca

Házszám: 2

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység
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A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

 

 

 

 

 

Balatonfüred

Irányítószám

8230

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Zákonyi Ferenc utca

Házszám: 8

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Zákonyi Ferenc u.

Házszám: 8.
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Támogatást igénylő cím adatai

A támogatást igénylő székhelye:

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő fióktelepe:

külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők esetén

 

 

 

 

 

A támogatást igénylő postacíme:

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

http://www.hunsail.hu/Magyar-Vitorlas-Akademia

Magyar Kajak-Kenu SzövetségTámogatást igénylő neve:

Ország:

Magyarország

Helység

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca u.

Házszám: 2

Helyrajzi szám:

Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

Helység

Irányítószám

Nincs kiválasztva

Régio

Nincs beállítva

Megye

Nincs beállítva

Kistérség

Nincs beállítva

Járás

Nincs beállítva

Közterület:

Házszám:

Helyrajzi szám:

Helység
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Képviselő adatai

Budapest

Irányítószám

1138

Régio

Közép-Magyarország

Megye

Budapest

Kistérség

Budapest

Járás

Budapest

Közterület:

Latorca u.

Házszám: 2.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Honlap:

www.mkksz.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Képviselő adatai

Név:

Dr. Kollár Lajos

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

elnök

Telefon:

Telefon (mobil):

+36 1 460 6925

Fax:

E-mail:

t@tabuteam.hu
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai

Név:

Vaskuti Máté

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

06 30 6090101

Fax:

E-mail:

mate.vaskuti@bjmokk.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai

Név:

Antal Ferenc

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

06305980101

Fax:

E-mail:

antal.ferenc@sportrendszer.eu

17 / 106



Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai

Név:

Holczhauser András

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36 30 963 7989

Fax:

E-mail:

hunsail@hunsail.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüred Város Önkormányzata

Képviselő adatai

Név:

Dr. Bóka István

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

polgármester

Telefon:

0687581255

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

polgarmester@balatonfured.com
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Képviselő adatai

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Képviselő adatai

Név:

Schmidt Gábor

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

elnök

Telefon:

+36 (1) 465 0091

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

gabor.schmidt@mkksz.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai

Név:

Dr. Kollár Lajos

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

+36 1 460 6925

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

t@tabuteam.hu
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Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Kapcsolattartó adatai

Név:

Holczhauser András

Beosztás:

főtitkár

Telefon:

Telefon (mobil):

+36 30 963 7989

Fax:

E-mail:

holczhauser@hunsail.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Hóbor Attila Gábor

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

06 30 325 7469

Fax:

E-mail:

attila.hobor@bjmokk.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Antal Ferenc

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

06305980101

Fax:

E-mail:

antal.ferenc@sportrendszer.eu

20 / 106



Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Holczhauser András

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

+36 1 460 6925

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

ginop@hunsail.hu

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüred Város Önkormányzata

Kapcsolattartó adatai

Név:

Kérész Attila

Beosztás:

koordinátor

Telefon:

0687/482 179

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

vizesvb@balatonfured.com

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kapcsolattartó adatai

Név:

Schmidt Gábor

Beosztás:

főtitkár

Telefon:

36 (1) 465 0091

Telefon (mobil):

Fax:

E-mail:

info@mkksz.hu
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Dr. Kollár Lajos - elnök - vezető tisztségviselő

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8297103641

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 0

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 0

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 0

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 18160037-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1490897000

Mérlegfőösszeg (Ft) 1347360000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

14

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1693889000

Mérlegfőösszeg (Ft) 2197226000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

16

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 18157530-2-42

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 100

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

181373000

Mérlegfőösszeg (Ft) 18028000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

3

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

253322000

Mérlegfőösszeg (Ft) 43987000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

3

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Kajak Kenu Szövetség

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 25443145-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1490897000

Mérlegfőösszeg (Ft) 1347361000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

14

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1693889000

Mérlegfőösszeg (Ft) 2197226000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

16

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 18157530-2-42

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 50

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 50

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 50

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

0

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

0

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Vízilabda Szövetség

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 19011929-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 10

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 10

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 10

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1866138000

Mérlegfőösszeg (Ft) 2049073000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

19

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

993399000

Mérlegfőösszeg (Ft) 3532154000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

22

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Reorg-Consult Kft.

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 13227085-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 38.33

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 38.33

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 38.33

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

85631000

Mérlegfőösszeg (Ft) 67638000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

6

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

94789000

Mérlegfőösszeg (Ft) 70596000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

12

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Balatonfüred Város Önkormányzata

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

734158

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 15734154-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 24

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 24

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 24

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1321000000

Mérlegfőösszeg (Ft) 25083000000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

72

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1467224000

Mérlegfőösszeg (Ft) 27037075000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

73

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő tulajdonosai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos vagy fenntartó neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek)

Származási ország

Magyarország

Adószám vagy 18160037-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 51.67

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 51.67

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 51.67

Külföldi tulajdonos esetén a külföldi tőke aránya a saját tőkén belül
(%) (megfelelő formátum XXX.XX)

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1490897000

Mérlegfőösszeg (Ft) 1347361000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

14

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

1693889000

Mérlegfőösszeg (Ft) 2197226000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

16

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nincs
kiválasztva

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)

30 / 106



Támogatást igénylő más vállalkozásai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás neve

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás

BJMOKK Nkft.

Adószám 25517637-2-19

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 26

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

0

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

0

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nem

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Támogatást igénylő más vállalkozásai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Vállalkozás neve

Affia Korlátolt Felelősségű Társaság

Azon magánszemély/szervezet neve, akin vagy amelyen keresztül
fennáll a kapcsolódás

Antal Ferenc

Adószám 11746593-2-05

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tőke mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 4.17

Tulajdoni hányad (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 4.17

Szavazati jog mértéke (%) (megfelelő formátum XXX.XX) 4.17

Gazdálkodási adatok (utolsó előtti lezárt év)

Utolsó előtti lezárt év 2014

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

8684000

Mérlegfőösszeg (Ft) 8503000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

1

Gazdálkodási adatok (utolsó lezárt év)

Utolsó lezárt év 2015

Éves nettó árbevétel vagy összes
bevétel (Ft)

5689000

Mérlegfőösszeg (Ft) 9343000

Átlagos statisztikai állományi
létszám (fő)

1

Csekély összegű támogatás igénylése esetén szükséges egyéb információk

A vállalkozás egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül-e? Nem

A folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a
vállalkozás részesült-e csekély összegű támogatás(ok)ban. Kérjük,
hogy a folyamatban lévő támogatási kérelmekről is adjon információt,
az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni.

Nincs
kiválasztva

Támogatás jogalapja

Nincs kiválasztva

Támogatást nyújtó szervezet

Odaítélés dátuma (elbírálás alatt lévő kérelemnél a kérelem
benyújtásának dátuma)

Támogatás összege (HUF)

Támogatás összege (EUR)

Támogatás bruttó támogatástartalma (HUF)

Támogatás bruttó támogatástartalma (EUR)
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Holczhauser András - ügyvezető

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8378430200

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

SVV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Holczhauser András

Adószám vagy 12966622-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

33.33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Schmidt Gábor

Adószám vagy 18160037-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

REORG-CONSULT Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Antal Ferenc

Adószám vagy 13227085-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

25

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutai István-vezető tisztségviselő-elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8369332803

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Dual Graph Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Böröcz István

Adószám vagy 23863080-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

40

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Pécsi Poliklinika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

dr. Kollár Lajos

Adószám vagy 11013525-2-02

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

90

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Damokos László-vezető tisztségviselő-elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8325453095

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

SY Investment Service Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Weisz Imre

Adószám vagy 14756072-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

75

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

dr. Kollár Lajos - vezető tisztségviselő - elnök

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8297103641

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Schmidt Gábor

Adószám vagy 18160037-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

OPAT Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Sükösd Balázs

Adószám vagy 14516948-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Böröcz István-vezető tisztségviselő-elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8374953993

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Brencsán Ábel-vezető tisztségviselő-elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8332120306

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

ProKonzum Audit Betéti Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Siklósi Máté

Adószám vagy 20708449-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

34

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Siklósi Máté-vezető tisztségviselő-elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8403520786

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Lombard Zala Zrt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutai István

Adószám vagy 11530013-1-20

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

29

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Tetszett Magyar Fogyasztóvédelmi Elégedettségi Monitor Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Siklósi Máté

Adószám vagy 23508987-2-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Litkey Farkas - vezető tisztségviselő

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8427871501

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Endovascular Evolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

dr. Kollár Lajos

Adószám vagy 24341703-2-02

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Sükösd Balázs vezető tisztségviselő, elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8377533472

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Horváth Péter Ellenőrző Testület tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8281092602

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kadler Gusztáv Imre alelnök

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8321703747

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Sztanity László elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8313090995

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Medin Szolgáltató Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kárai Péter

Adószám vagy 22236249-3-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Erba-Lux Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Apáthy Endre

Adószám vagy 11852667-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

62.5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

45 / 106



Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Lits József Ellenőrző Testület tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8290723016

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

AUDITOR SZOLNOK Könyvvizsgáló, Adótanácsadó és Vagyonértékelő Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Lits József

Adószám vagy 12529456-2-16

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

91.7

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Dual Graph Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Böröcz Bence

Adószám vagy 23863080-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

40

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Endovascular Evolution Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Schneider János

Adószám vagy 24341703-2-02

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

SVV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Vígh Andrea

Adószám vagy 12966622-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

33.33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

ProKonzum Audit Betéti Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Agárdi Krisztina

Adószám vagy 20708449-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

66

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

SVV Trade Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Golmitz Gábor

Adószám vagy 12966622-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

33.33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Lombard Zala Zrt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Tatár Dénes

Adószám vagy 11530013-1-20

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

3.5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Lombard Zala Zrt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Rutai István

Adószám vagy 11530013-1-20

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

65

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Lombard Zala Zrt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutai Ottó

Adószám vagy 11530013-1-20

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

2.5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Pécsi Poliklinika Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Kollárné Proksza Gabriella

Adószám vagy 11013525-2-02

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

10

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Dual Graph Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Böröcz Berta

Adószám vagy 23863080-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

20

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

VSZP Ingatlan Kft

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kadler Gusztáv Imre

Adószám vagy 23459137-2-08

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

A-Family Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Apáthy Endre

Adószám vagy 24966681-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Hori-001 Szolgáltató Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Horváth Gábor

Adószám vagy 25530638-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Holczhauser András

Adószám vagy 25456099-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Ezüstnégyes Sport Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kammerer Zoltán

Adószám vagy 25757589-2-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Benki Bt. „kt. a.”

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Benkő Zoltán László

Adószám vagy 22385147-1-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

90

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Balatonfeinkost Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kozma András

Adószám vagy 25047282-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

34

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Damokos Kristóf

Adószám vagy 10663299-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8367852745

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

AUREA SECTIO Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Harcsik Szabolcs

Adószám vagy 28461463-3-08

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Ad Advertising Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Varga András

Adószám vagy 14132803-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

TMZ Zrt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Varga András

Adószám vagy 24103860-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Faludy András elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8400872444

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

“KARO" Ruházati Termékek Gyártása és Forgalmazása KKT.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fináczy Péter

Adószám vagy 28003195-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

25

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Szolnok Tenisz Club Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Adószám vagy 12811371-2-16

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

WING 5 Reklámszolgáltató Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kárai Péter

Adószám vagy 28703675-3-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

59 / 106



Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Kamera és Társa Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kammerer Zoltán

Adószám vagy 24621751-1-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

95

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Apáthy Endre alelnök

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8288461921

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Janza Péter Ellenőrző Testület elnök

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8315933477

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Tihanyi Vitorlás Iskola Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutainé Hatvani Andrea

Adószám vagy 12814154-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

BVI Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutainé Hatvani Andrea

Adószám vagy 12644487-2-07

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Damokos Attila Gergely

Adószám vagy 10663299-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Petrovics Kálmán elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8344322804

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Credul Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Benkő Zoltán László

Adószám vagy 24245463-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella egyéni ügyvéd

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Nyergesné Dr. Farkas Gabriella

Adószám vagy 52421967-3-36

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kálmán Tibor elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8400210395

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Varga András Ellenőrző Testület tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8380872894

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

“KARO" Ruházati Termékek Gyártása és Forgalmazása KKT.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fináczy György

Adószám vagy 28003195-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

25

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Balatonfeinkost Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Siklósi Máté

Adószám vagy 25047282-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

66

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Balaton 44 Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Litkey-Frigyer Marietta

Adószám vagy 29121029-3-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

10

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Damokos László

Adószám vagy 10663299-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

70

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

A-Group Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Apáthy Endre

Adószám vagy 24093778-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

62.5

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Horváth Gábor elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8383033079

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Benkő Zoltán László elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8425312639

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Schmidt Gábor elnök

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8376901133

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

dr. Bácskai János elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8347332347

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

BR2 Stúdió Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Brencsán Ábel Gábor

Adószám vagy 10763272-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Vaskuti Máté

Adószám vagy 25517637-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

26

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Balatonfüred Város Önkormányzata

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Bóka István

Adószám vagy 15734154-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

24

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dobruczky Zsolt Ellenőrző Testület tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8326114668

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

BVI Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutai István

Adószám vagy 12644487-2-07

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Karakán Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Horváth Péter

Adószám vagy 10366686-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

33.33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Tihanyi Vitorlás Iskola Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Rutai István

Adószám vagy 12814154-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

“KARO" Ruházati Termékek Gyártása és Forgalmazása KKT.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fináczy Györgyné

Adószám vagy 28003195-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

25

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Lancon Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Horváth Gábor

Adószám vagy 10944918-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

AUREA SECTIO Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Friedl Mihály

Adószám vagy 28461463-3-08

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

“KARO" Ruházati Termékek Gyártása és Forgalmazása KKT.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fináczy Gábor

Adószám vagy 28003195-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

25

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

D.B.B. Tervező, Szervező, Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Berzsenyi Eszter

Adószám vagy 10663299-2-43

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

20

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Mustum Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Vaskuti Máté

Adószám vagy 25488249-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Dobruczky Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dobruczky Zsolt

Adószám vagy 11055822-2-04

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

49

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

BR2 Stúdió Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Brencsán Mariann

Adószám vagy 10763272-2-19

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Csabai Edvin elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8401522005

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

OPAT Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Sükösd-Sajósi Krisztina Éva

Adószám vagy 14516948-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

50

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Váralja Ingatlanpiac Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kadler Gusztáv Imre

Adószám vagy 22523327-2-09

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

80

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Biopizza Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Benkő Zoltán László

Adószám vagy 24117155-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

40

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Starline Sportmanager Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Csabai Edvin

Adószám vagy 14739091-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

38.33

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Big-off Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dobruczky Zsolt

Adószám vagy 25588617-2-04

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

100

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Akkredit Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Varga András

Adószám vagy 12281657-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

51

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Pro Verus Kft.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Dr. Varga András

Adószám vagy 12070581-2-41

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

51

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Kammerer Zoltán elnökségi tag

Adószám vagy

Adóazonosító jel 8406101296

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

0
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Átláthatósági nyilatkozat

Átláthatósági nyilatkozat

Projekt adatok
Projekt adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Magyar Vitorlás Szövetség

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Fináczy György vezető tisztséviselő, elnökségi tag

Adószám vagy 18157530-2-42

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

0

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Gazdálkodó szervezet neve / Szervezet neve

Balaton 44 Bt.

Tényleges tulajdonos / Vezető tisztségviselő neve

Litkey Farkas

Adószám vagy 29121029-3-13

Adóazonosító jel

Külföldi adószám/adóazonosító jel

Tulajdoni hányad/ Részesedés mértéke (%) (megfelelő formátum
XXX.XX)

90

Adóilletőség Magyarország

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből
származó bevételének aránya az összes bevételhez képest (%)
(megfelelő formátum XXX.XX)

100

A projekt címe:

"Balatonfüred megállópont"

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2017.07.01.
00:00:00

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2018.10.31.
00:00:00

A projekt konzorciumban valósul meg? Igen
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Projekt részletes bemutatása
Részletes szakmai tartalom

Megvalósítási helyszínek

 

 

 

 

 

Mérföldkő

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) a magyar vitorlázás országos szervezete. Fő célunk, hogy a vitorlázás népszerűségét motivációként alkalmazva
nemcsak hazánkban, hanem Európa-szerte minél több turista kedvet érezzen arra, hogy szabadidejében a számára vonzó turisztikai célokat úgy
keresse föl, hogy az öt járásmódot gyakorolva járja a vizeket, legyen edzettebb, egészségesebb, és közben ismerje meg Magyarország - számára
eddig rejtett - történelmi, kulturális és természeti szépségeit. E cél megvalósítása érdekében jelentős fejlődést, illetve a közösség taglétszámát
tekintve, szignifikáns bővülést ért el a túravitorlázást mint aktív szabadidős tevékenységet népszerűsítő szervezet az elmúlt húsz esztendőben. Az
MVSZ 2012-ben kialakított fejlesztési koncepciója (Festetics-program) szerint bevezetett „külső tagság” intézménye következtében kialakuló
létszámbővülés maga után vonja a túravitorlázás és a kapcsolódó szolgáltatások iránti igények megnövekedését is. A program megvalósításával az
a célunk, hogy a kialakítandó turisztikai hálózat üzemeltetésével hozzájáruljunk a természetben megvalósuló, környezetbarát szabadidős
tevékenységek integrált kapcsolatának létrehozásához, jelen stratégiával pedig az, hogy az MVSZ hatáskörébe utalt támogatás felhasználásának
megvalósítását bemutassuk. Ezt a feladatot a megvalósításban résztvevő konzorciumi partnerekkel, a közreműködő szervezetekkel összhangban,
közös tervezést és egyeztetést követően, a felhívás elvárásait követve valósítottuk meg. A Balaton turisztikai célú túravitorlázásának átfogó
fejlesztését megvalósító konzorciumi támogatási kérelmünk célja, a fentiek mellett, hogy a különféle járásmódok (túrakenuzás, kerékpározás,
természetjárás, túravitorlázás és lovaglás) összekapcsolásával a közös megállóhelyeket hálózattá alakításuk. Ez a forma lehetővé teszi a turisták
számára a turizmus kedvelt célállomásainak bármely járásmód gyakorlása általi elérését, valamint a túravitorlázás távlati koncepciójának is integrált
részévé válik. E célunk szerint olyan túrázókat is megismertetnénk a vitorlázással mint aktív tevékenységgel, akik nem a túravitorlázás professzionális
gyakorlata felől közelítik meg a járásmódot, hanem pusztán aktív részesei kívánnak lenni egy-egy vitorláson megtett kirándulásnak. Alkalmassá
kívánjuk tenni a kikötőket olyan események befogadására, amelyeken pl. a fiatal generáció is részt tud venni: úgymint vitorlás és egyéb tematikus
táborok, találkozók, melyek során egyúttal a járásmód gyakorlásával is ismerkedhetnek. Ezzel a kikötőket turisztika desztinációkká alakítjuk,
attrakciójuk látogatókat vonz majd a korábban turisztikai szempontból semleges helyszínekre. A projekt megvalósítására pályázó konzorcium 1 700
000 000 Ft támogatás felhasználására pályázik, melyből 1 200 000 000 Ft a Magyar Vitorlás Szövetség, 300 000 000 Ft a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség keretéből kerül felhasználásra, további 200 000 000 Ft támogatást Balatonfüred Város Önkormányzata tesz a projekthez önerőként. Jelen
projekt megvalósításával a feladat egy olyan épület és kikötő-komplexum megvalósítása, mely a Magyar Vitorlás Szövetség és a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség sportág specifikus turisztikai céljait és elvárásait teljesíti, figyelembe véve a felhívásban szereplő kritériumokat. A komplexumban
kialakítandó funkciókat a területen üzemelő kempinggel közösen, egyes funkciókat a kempingtől függetlenítve, de azzal összehangoltan szükséges
kialakítani, biztosítván az összehangolt üzembiztos működésüket a létesítmény egységeknek. A tervezési feladat kiterjed a kemping egész területére,
pl.: a beléptetési protokoll kialakítása, közművek, közlekedési útvonalak, parkolások stb. A kikötő és kikötői szolgáltatásfejlesztés fázisa – kiemelt
beruházás, a legmagasabb nemzetközi kritériumoknak (akár olimpiai helyszín) megfelelően. A kikötői rész a parti infrastruktúrával együtt képes
kiszolgálni az MVSZ és az MKKSZ céljait.A balatonfüredi, központi létesítmény számára Balatonfüred Város Önkormányzata biztosít helyet, a
Balatonfüredi Camping területén, cca. 1.2ha területen. A szárazföldi fejlesztés mellett egy 140 fős kikötői létesítmény valósul meg. A 140 férőhelyes,
épített kikötőmóló, két kikötői szárral, bármilyen szintű verseny lebonyolításához tudja biztosítani a hajó helyigényét és egyéb feltételeit. A
kikötőhelyeken világítás, ivóvíz csatlakozások, wi-fi kapcsolat és telepített vagy mobil szennyvíztartály-ürítési lehetőség valósul meg. A kikötőben
elhelyezhetők a kiszolgáló és a programhoz szükséges kisgéphajók, a vízrebocsátáshoz szükséges sólyák. A vízrebocsátási lehetőségek biztosítják
a vitorlázás és egyéb sportágak (a szörf, kajak-kenu, evezős sportágak) igényeit is. A kikötő folyamatosan nagy mennyiségű vendéghelyet biztosít a
túrázóknak és a programokban résztvevőknek. A kialakítás egy nagy szélességű természetes sólyát valósít meg, hosszú sekély bejárattal, ahol a
kaja-kenu és evezés is könnyen megoldható. Nagy-létszámú rendezvényigény esetén az épített móló több részén kialakítható mobil sólya. A helyszín
alkalmas nagy-létszámú úszóversenyek, és bármilyen nemzetközi „vizes” (nyíltvízi úszás, vitorlás, kajak-kenu, szörf) verseny induló-fogadó
pontjának. A szárazulat a kikötői élet és a létesítményben zajló rendezvények számára készül. A felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelve
a Magyar Vitorlás Szövetség a támogatási kérelmet konzorciumi formában nyújtja be. A konzorciumnak 7 résztvevője van: a konzorcium vezetője és
6 konzorciumi tag. A konzorcium vezetője a Magyar Vitorlás Szövetség (a továbbiakban a Szövetség/ vagy MVSZ), a tagjai pedig Balatonfüred
Önkormányzat, BVSZK NKft., Sportrendszer NKft, BJMOKK NKft., Magyar Vitorlás Akadémia NKFt, Magyar Kajak-Kenu Szövetség. A projekt
megvalósulásával a helyi foglalkoztatás bővül, az üzemeltetési és működtetési koncepcióban bemutatottak alapján 9 fő szükséges a kikötő
biztonságos és megfelelő működtetéshez. Indikátor célérték 19 480 fő.

Helység

Balatonfüred

Irányítószám

8230

Régio

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Balatonfüredi

Járás

Balatonfüredi

Közterület:

Széchenyi István utca

Házszám: 24

Helyrajzi szám: 18/6

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.)
KvVM rendelet alapján Natura 2000 alá tartozó vagy azok közvetlen
környezetében lévő területen valósul meg. A felügyelőség által előírt
csökkentő intézkedésekről szóló határozatot a támogatást igénylő
csatolta

Igen

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2017.12.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént.
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Mérföldkő

Mérföldkő

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.08.01.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projektben megvalósítani kívánt fejlesztés műszaki átadása megtörtént.

Mérföldkő sorszáma: 3

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2018.10.31.
00:00:00

Megvalósítani tervezett eredmények leírása:

A projektben tervezett fejlesztések megvalósultak, a projekt zárása megtörtént.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya:

Építés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 1435087000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 1435087000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 12000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 12000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya:

Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 50000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 50000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Egyéb

84 / 106



Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Projekthez szükséges közbeszerzési eljárások összefoglalása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 60000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 60000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Közbeszerzés tárgya:

Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft): 14000000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft): 14000000

Közbeszerzési eljárás típusa:

Egyéb

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Balaskó Tamás

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

Közgazdász turizmus-vendéglátás szakon

Munkatapasztalata (év): 28

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

Turisztikai szakértő, elsődleges szakmai vezető munkatárs jelen projektben. Szállodaigazgató, értékesítési előadó, óraadó tanár, front office
manager.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 8

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Imhof Gábor

Projektben betöltött szerepe:

Projektmenedzser

Képzettsége:

okleveles közgazdász,jogi szakokleveles másoddipl

Munkatapasztalata (év): 25

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

Gazdasági igazgató, DDOP- 2.1.1/H-12-2012-0007., Cégvezető, „Biogáz üzem létesítése Pécsen” pénzügyi szakértő, projektérték 1,6 milliárd Ft,
„"Cece Nagyközség szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása" pénzügyi szakértő, projektérték 153 m Ft, gazdasági főigazgató TIOP 1.3.1-07
Science Please projekt felsővezetői szintű irányítása, projektérték 6.9 milliárd Ft, TIOP 2.2.7 Infrastruktúra fejlesztésének támogatása az
egészségpólusokban felsővezetői szintű irányítása, projektérték 11,3 milliárd Ft

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 18
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Szabolcsik Tamás

Projektben betöltött szerepe:

Pénzügyi vezető

Képzettsége:

Közgazdász

Munkatapasztalata (év): 26

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

Pénzügyi vezető, gazdasági vezető, fiókigazgató, DDOP-2007/2.1.2 számú projekt, TÁMOP-5.3.1-C-09/2-201-0104, GOP-2.1.1-11/M-2012-4468,
TÁMOP-2.3.6.B-12-1/6-2014 számú projektek vezetése

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 6

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Holczhauser András

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

Felsőfokú turisztikai manager,Turizmus tanár

Munkatapasztalata (év): 19

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

MVSZ főtitkár, Kereked Vitorlás Klub vitorlás edző, síoktató Ausztria-Svájc, projektvezető

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 6

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Vaskúti Máté

Projektben betöltött szerepe:

Szakmai vezető

Képzettsége:

edző

Munkatapasztalata (év): 9

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

Magyar Kajak-Kenu Szövetség nemzeti bajnokságainak, kvalifikációs eseményeinek, sport eseményeinek a megvalósításában aktív részvétel.

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 8
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Projektmegvalósításban résztvevő szakmai közreműködők bemutatása

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Projektmenedzsmentben résztvevő személy neve:

Bakos Tímea

Projektben betöltött szerepe:

Projekt asszisztens

Képzettsége:

Pénzügyi számviteli ügyintéző, marketing

Munkatapasztalata (év): 23

Szakmai tapasztalat (projektek nagyságrendjének megjelölésével)

MVSZ adminisztrátor, ügyvezető, cégvezetés

Tervezett heti munkaidő ráfordítás (óra): 7

Eredmény megnevezése:

Nincs kiválasztva

Egyéb eredmény:

Közbeszerzések kiírásra kerülnek.

Mérföldkő sorszáma: 1

Eredmény leírása:

A projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént.

Eredmény számszerűsíthető célértéke

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása megtörtént, kiválasztásra kerültek a megvalósítók.

Eredmény megnevezése:

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele

Egyéb eredmény:

Támogatott turisztikai attrakció árbevétele

Mérföldkő sorszáma: 3

Eredmény leírása:

A projekt megvalósítási időszakban nem termel árbevételt

Eredmény számszerűsíthető célértéke

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

forint

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

63.939.000 ft árbevétel az első teljesen üzemben működő naptári évet követően 2019 év végén
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Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Műszaki-szakmai eredmény
Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Teremtett munkahelyek száma

Egyéb eredmény:

Teremtett munkahelyek száma

Mérföldkő sorszáma: 3

Eredmény leírása:

A projekt megvalósításával 9 fő foglalkozatása válik lehetővé.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 9

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

9 fő foglalkoztatására kerül sor a projekt megvalósításával.

Eredmény megnevezése:

Nincs kiválasztva

Egyéb eredmény:

Infrastrukturális beruházás megvalósítása

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:

Kikötő és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló szárazulati létesítmény műszaki átadása

Eredmény számszerűsíthető célértéke

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Használatbavételi engedély megszerzése

Eredmény megnevezése:

Teremtett munkahelyek száma - hátrányos helyzetűek

Egyéb eredmény:

Mérföldkő sorszáma: 3

Eredmény leírása:

1 hátrányos helyzetű foglalkoztatását tervezzük a projekt megvalósítás végéig.

Eredmény számszerűsíthető célértéke 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége

fő

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

Jelenleg még nem tudjuk a konkrét személyt, ezért nem tudjuk milyen hátrányos célcsoporthoz fog tartozni.

88 / 106



Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Évszám

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám 2014 2015

Összes bevétel (Ft) 181373
000

253322
000

Adózás előtti eredmény (Ft) 102100
0

675100
0

Saját tőke (Ft) -
789500
0

-
114400
0

Mérlegfőösszeg (Ft) 180280
00

439870
00

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 3 3

89 / 106



Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Évszám 2014 2015

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

0 0

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) 0 -
105000

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) 0 289500
0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0 300000
0

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) 0 -
105000

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

0 0

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüred Város Önkormányzata

Évszám

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Évszám 2014 2015

Sajátos működési bevétel (Ft) 132100
0000

146722
4000

Mérlegfőösszeg (Ft) 250830
44

270370
75

Módosított pénzmaradvány (Ft) 765083
000

902885
000

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft) 329230
00

550469
000

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nem Nem

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Évszám 2014 2015

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

454890
00

235800
00

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) 805000
0

159800
0

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) 150720
00

165000
00

Mérlegfőösszeg (Ft) 303840
00

186900
00

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) 121610
00

169800
0

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

2 3

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Évszám 2014 2015

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

0 0

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) 0 0

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) 0 0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0 0

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) 0 0

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

0 0

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Évszám 2014 2015

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

0 0

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft) 0 0

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft) 0 0

Mérlegfőösszeg (Ft) 0 0

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft) 0 0

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

0 0

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám

Összes bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény (Ft)

Saját tőke (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)
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Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében

Utolsó előtti lezárt év Utolsó lezárt év

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Évszám

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)

Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)

Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Évszám

Sajátos működési bevétel (Ft)

Mérlegfőösszeg (Ft)

Módosított pénzmaradvány (Ft)

Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)

Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem) Nincs
kiválas
ztva

Nincs
kiválas
ztva

Évszám

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

Általános statisztikai állományi létszám (fő)

Évszám 2014 2015

Összes bevétel (Ft) 149089
7000

169388
9000

Adózás előtti eredmény (Ft) 135098
000

659000
0

Saját tőke (Ft) 433066 439656

Mérlegfőösszeg (Ft) 134736
0000

219722
6000

Általános statisztikai állományi létszám (fő) 14 16
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Egyéb projektek megvalósítására kapott támogatások

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Támogatott projekt esetén pályázati azonosítószám:

GINOP-7.1.2-15-2016-00007

2007-2013 közötti európai uniós forrásból finanszírozott projekt: Nem

Projekt címe:

A túravitorlázás intermodális megállóhelyei, kikötőfejlesztései

Támogatás odaítélésének éve: 2016

Megítélt támogatás (Ft): 799997300

A projekt összes költsége (Ft): 799997300

Támogatott projekt esetén felhívás / program neve:

Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 12100011-10234666-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 14100464-15704149-01000004

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10300002-10654194-49020010

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Vitorlás Szövetség

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10300002-10557383-49020016

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüred Város Önkormányzata

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 11748069-15429207-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Bankszámlaszám - egységes

Bankszámlaszám - egységes

Források listája
Forrás megnevezése Összeg [Ft] %
I. Önerő 0 0,000000%
 I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása 0 0,000000%
I/2. egyéb támogatás 0 0,000000%
II. Felhívás keretében igényelt támogatás 1 500 000 000 100,000000%
Projekt elszámolható költsége 1 500 000 000 100,000000%
A projekt nem elszámolható költségei 200 000 000 -
Projekt teljes költsége 1 700 000 000 -

Költségek listája

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 10918001-00000087-24220005

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 12100011-10208876-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva
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Támogatást igénylő Magyar Kajak-Kenu Szövetség
Tevékenység neve Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai kerülnek bemutatásra
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb kommunikációs tevékenységek költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Csekély összegű támogatás

Netto egységár [Ft] 6 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 6 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 000 000
Elszámolható költség [Ft] 6 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Marketing költségek a projekt megvalósításához kapcsolódóan.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Megnevezés/Költségelem Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 12 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 12 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 12 000 000
Elszámolható költség [Ft] 12 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 12 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Építéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés költsége.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Egyéb szolgáltatási költségek
Megnevezés/Költségelem Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 0
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 0
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 0
Elszámolható költség [Ft] 0
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 0
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

Támogatást igénylő BJMOKK Sportüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai
szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére

Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Immateriális javak beszerzése
Megnevezés/Költségelem Egyéb szellemi termék bekerülési értéke
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 12 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 12 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 12 000 000
Elszámolható költség [Ft] 12 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 12 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Aktív turisztikai hálózatfejlesztéhez kapcsolódó költségek.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Tartalék
Költség kategória Tartalék
Költségtípus Tartalék
Megnevezés/Költségelem Tartalék
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 3 797 175
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 3 797 175
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 797 175
Elszámolható költség [Ft] 3 797 175
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 797 175
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Tartalék.
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Támogatást igénylő Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 9 750 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 9 750 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 9 750 000
Elszámolható költség [Ft] 9 750 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 9 750 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos stratégia elkészítésének költsége.

Támogatást igénylő Magyar Vitorlás Szövetség
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 513 240
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 513 240
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 513 240
Elszámolható költség [Ft] 513 240
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 513 240
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Bakos Tímea projekt asszisztens béréhez kapcsolódó járulék költségei 21 hónapra havi 24 440 ( összesen: 513 240 Ft)

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 6 410 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 6 410 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 6 410 000
Elszámolható költség [Ft] 6 410 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 6 410 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Jogi szolgáltatási költségek a projekt megvalósítási ideje alatt.

Támogatást igénylő Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 9 460 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 9 460 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 9 460 000
Elszámolható költség [Ft] 9 460 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 9 460 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projekt megvalósításához szükséges szakemberek bérköltsége. Hákli Ferenc műszaki szakértő bére 22 hónapra, havonta 250 000 Ft (összesen: 5 500
000 Ft), 1 fő hálózatfejlesztési szakértő havonta 180 000 Ft 22 hónap időtartamra (összesen 3 960 000 Ft), (összesen: 9 460 000 Ft).
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Támogatást igénylő Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 494 800
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 2 494 800
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 494 800
Elszámolható költség [Ft] 2 494 800
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 494 800
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projekt szakmai megvalósításához szükséges szakértők bérének járulékai 22 hónap időtartamra vonatkozóan 1 fő műszaki szakértő bérének járuléka
(havonta 58750 Ft), 1 fő hálózatfejlesztési szakértő bérének járuléka havonta 42300 Ft, összesend 22 hónapra: 2 494 800 Ft.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve Az aktív turisztikai gerinchálózatokkal kapcsolatos feladatok különös tekintettel a piacra vitelre, a közreműködő szolgáltatók, a helyi/regionális turisztikai
szervezetek és önkormányzatok együttműködésének összehangolására, a látogatóforgalom mérésére, minőségbiztosításra, a kísérők képzésére

Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Immateriális javak beszerzése
Megnevezés/Költségelem Egyéb szellemi termék bekerülési értéke
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 48 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 48 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 48 000 000
Elszámolható költség [Ft] 48 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 48 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Az aktív turisztikai hálózat kialakításához szükséges immateriális javak beszerzése.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 58 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 58 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 58 000 000
Elszámolható költség [Ft] 58 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 58 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megvalósításhoz szükséges műszaki tervek, kiviteli tervekhez kapcsolódó költségek.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés/Költségelem Belföldi utazási költség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 450 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 450 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 450 000
Elszámolható költség [Ft] 450 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 450 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megvalósítási időszak alatt szükséges útiköltségek díja, összesen 450 000 Ft, havonta 20.545,5 Ft.

Támogatást igénylő Balatonfüred Város Önkormányzata
Tevékenység neve Nyilvánosság biztosítása
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Megnevezés/Költségelem Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 3 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 3 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 3 000 000
Elszámolható költség [Ft] 3 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 3 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Kötelező nyilvánosság biztosítása a TKT 2020 Arculati kézikönyv előírásai alapján.
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Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési eljárás díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 500 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 500 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 500 000
Elszámolható költség [Ft] 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 500 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó díjak.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Üzleti marketing tevékenység, melynek révén egyes konkrét, a hálózathoz kapcsolódó szolgáltatók egyedi szolgáltatásai kerülnek bemutatásra
Költség kategória Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei
Megnevezés/Költségelem Marketingeszközök fejlesztése
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Csekély összegű támogatás

Netto egységár [Ft] 24 000 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 24 000 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 24 000 000
Elszámolható költség [Ft] 24 000 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 24 000 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Marketing, kommunikációs szolgáltatások költsége a megvalósítási időszak alatt.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Rezsi
Költség kategória Általános (rezsi) költség
Költségtípus Általános vállalat-irányítási költség
Megnevezés/Költségelem Általános vállalat-irányítási költség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 4 250 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 4 250 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 4 250 000
Elszámolható költség [Ft] 4 250 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 4 250 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megvalósítási időszak 23 hónapja alatt felmerülő általános rezsi költségek: könyvelés összesen 2 600 000 Ft, irodabérlet összesen 750 000 Ft, irodaszer
összesen 450 000 Ft, irodafenntartás összesen 450 000 Ft

Támogatást igénylő Magyar Vitorlás Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei
Megnevezés/Költségelem Egyéb szükséges háttértanulmányok, szakvélemények költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 950 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 950 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 950 000
Elszámolható költség [Ft] 1 950 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 950 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Tervezési program előállításának költsége.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Rezsi
Költség kategória Általános (rezsi) költség
Költségtípus Egyéb általános (rezsi) költség
Megnevezés/Költségelem Kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 900 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 900 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 900 000
Elszámolható költség [Ft] 900 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 900 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megvalósítási időszak alatt a kommunikációs és postaforgalmi szolgáltatások költsége telefonköltség 20.454,5 Ft/hó, összesen: 450 000 Ft, posta, internet
20.454,5 Ft/hó, összesen: 450 000 Ft.
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Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 7 029 039
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 7 029 039
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 7 029 039
Elszámolható költség [Ft] 7 029 039
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 7 029 039
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
A projekt menedzsment bért terhelő adók, járulékok (havonta 23,5 %) a megvalósítási időszak alatt. Dr. Kollár Lajos ügyvezető 29 hónapra 1 074 450 Ft,
Imhof Gábor projekt vezető 29 hónapra 3 306 000 Ft), Vaskúti Máté szakmai vezető 28 hónapra 798 000 Ft, Szabolcsik Tamás pénzügyi vezető 23 hónapra
685 100 Ft, Holczhauser András szakmai vezető 23 hónapra 948 000 Ft, Sütő Jutka Katalin projekt koordinátor 29 hónapra 1 487 700 Ft) , Balaskó Tamás
turisztikai szakértő 28 hónapra 798 000 Ft).

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Terület-előkészítési költség
Megnevezés/Költségelem Terület-előkészítési költség
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 0
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 0
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 0
Elszámolható költség [Ft] 0
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 0
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A terület előkészítéséhez kapcsolódó régészeti feltárás költségei.

Támogatást igénylő Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Megnevezés/Költségelem Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 7 700 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 7 700 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 7 700 000
Elszámolható költség [Ft] 7 700 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 7 700 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projekt megvalósításához kapcsolódó minőségbiztosítási szakértői szolgáltatás a megvalósítási idő alatt 23 hónap alatt havonta 350 000 Ft, összesen 7
700 000 Ft.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tevékenység neve A Bejárható Magyarország keretprogramban rögzített járásmódoknak (lovas, vitorlás, túrakenu, kerékpáros, természetjárás) megfelelő útvonalak és
megállópontok/állomáshelyek kialakítása

Költség kategória Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem Új építés
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 235 087 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 235 087 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 235 087 000
Elszámolható költség [Ft] 1 235 087 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 235 087 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
Balatonfüred Város Önkormányzata 1.2ha területen biztosít helyet a fejlesztésnek. A szárazföldi fejlesztés mellett egy 140 férőhelyes, épített kikötő móló két
kikötői szárral kerül kialakításra. A kikötőhelyeken kialakított világítás, ivóvíz csatlakozások, wi-fi kapcsolat és telepített vagy mobil szennyvíztartály ürítési
lehetőség kerül biztosításra.
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Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Előkészítéssel kapcsolatos tevékenység: az aktív turisztikai hálózat kialakításával kapcsolatos felmérés, tervezés, stratégia készítése
Költség kategória Projektelőkészítés költségei
Költségtípus Közbeszerzési költségek
Megnevezés/Költségelem Közbeszerzési szakértő díja
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 7 590 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 7 590 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 7 590 000
Elszámolható költség [Ft] 7 590 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 7 590 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A megvalósításhoz szükséges közbeszerzési eljárások szakértői díja.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 1 153 108
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 1 153 108
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 1 153 108
Elszámolható költség [Ft] 1 153 108
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 153 108
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés

Az előkészítésben részt vevők munkabérének járulékai (28,5%): Projekt vezetői feladatokat Imhof Gábor látja el, 2016. 06. 01-től 2016. 12. 31-ig, 2016. 06.
01-től 2016. 08. 31-ig, havi bére 400 000 Ft, havi járulék:114 000 Ft, összesen járulék: 342 000 Ft, 2016. 09. 01-től 2016. 12. 31-ig havi bére 96 498 Ft
járulék összesen:110 008 ft. Projekt koordinátor, Sütő Jutka Katalin, 2016. 06. 01-től 2016. 12. 31-ig havi járulék 51 300 Ft, összesen 359 100 Ft. A turisztikai
szakértő szakmai vezető munkatárs, Balaskó Tamás, 2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig. Havi járulék 28 500 Ft összesen 171 000 Ft. Az MKKSZ részéről
szakmai vezető, Vaskúti Máté, havi járulék 28 500 Ft összesen 171 000 Ft, 2016. 07. 01-től áll munkaviszonyban 2016. 12. 31-ig.

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 4 045 992
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 4 045 992
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 4 045 992
Elszámolható költség [Ft] 4 045 992
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 4 045 992
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés

Projekt vezetői feladatokat Imhof Gábor látja el, 2016. 06. 01-től 2016. 12. 31-ig. 2016. 06. 01-től 2016. 08. 31-ig havi bére 400 000 Ft, 2016. 09. 01-től 2016.
12. 31-ig, havi bére 96 498 Ft összesen 1 985 992 Ft. Projekt koordinátor, Sütő Jutka Katalin, 2016. 06. 01-től 2016. 12. 31-ig, havi 180 000 Ft bér, összesen
1 260 100 Ft. A turisztikai szakértő szakmai vezető munkatárs, Balaskó Tamás, 2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig, havi bére 100 000 Ft összesen 600 000 Ft.
Az MKKSZ részéről szakmai vezető, Vaskúti Máté, havi bér 100 000 Ft összesen 600 000 Ft, 2016. 07. 01-től 2016. 12. 31-ig. Munkaviszonyban látják el a
feladataikat.

Támogatást igénylő Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 250 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 250 000
Mennyiség 6
Teljes költség [Ft] 1 500 000
Elszámolható költség [Ft] 1 500 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 1 500 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Az előkészítéshez szükséges műszaki szakértő (Hákli Ferenc) bérének költsége 6 hónapos időtartamra havonta 250 000 Ft.
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Támogatást igénylő Sportrendszer Fejlesztő és Tanácsadó nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 71 250
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 71 250
Mennyiség 6
Teljes költség [Ft] 427 500
Elszámolható költség [Ft] 427 500
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 427 500
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés Az előkészítéshez szükséges műszaki szakértő Hákli Ferenc bérének járulékai 6 hónap időtartamra.

Támogatást igénylő Magyar Vitorlás Szövetség
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 2 184 000
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 2 184 000
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 2 184 000
Elszámolható költség [Ft] 2 184 000
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 2 184 000
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés A projekt megvalósítási időszak alatt Bakos Tímea projekt asszisztens bére 21 hónapra havi 104 000 Ft (összesen: 2 184 000 Ft)

Támogatást igénylő Balatonfüredi Vízisport és Szabadidő Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve Projekt menedzsment
Költség kategória Projektmenedzsment költség
Költségtípus Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása
Megnevezés/Költségelem Munkabér
Finanszírozási mód Utófinanszírozás
Állami támogatás
kategória Nem állami támogatás

Netto egységár [Ft] 29 808 146
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft] 0

Brutto egységár [Ft] 29 808 146
Mennyiség 1
Teljes költség [Ft] 29 808 146
Elszámolható költség [Ft] 29 808 146
Nem elszámolható
költség [Ft] 0

Támogatási százalék [%] 100
Támogatási összeg [Ft] 29 808 146
Támogatási összeg (Ft) -
Utófinanszírozott 0

Támogatási összeg (Ft) -
Szállítói finanszírozású 0

Részletezés
A projekt menedzsment bére a megvalósítási időszak alatt. Dr. Kollár Lajos ügyvezető 21 hónapra havi 179 000 Ft (3 759 000 Ft), Imhof Gábor projekt vezető
22 hónapra havi 416 194 Ft (9 156 268 Ft), Vaskúti Máté szakmai vezető 22 hónapra havi 104 000 Ft (3 080 000 Ft), Szabolcsik Tamás pénzügyi vezető 21
hónapra havi 141 000 Ft (2 961 000 Ft), Holczhauser András szakmai vezető 21 hónapra havi 187 000 Ft (3 927 000 Ft), Sütő Jutka Katalin projekt
koordinátor 22 hónapra havi 187 000 Ft (4 114 000 Ft) , Balaskó Tamás turisztikai szakértő 22 hónapra havi 104 000 Ft (3 080 000 Ft).

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése Bázisérték dátuma Bázisérték Cél dátuma Cél változás Cél összváltozás Cél kumulált
A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak
minősülő támogatott
helyszíneken tett
látogatások várható
számának növekedése

2016.12.31. 0

A természeti és kulturális
örökségnek, illetve
látványosságnak
minősülő támogatott
helyszíneken tett
látogatások várható
számának növekedése

2020.12.31. 19 481 19 481 19 481
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