
Egyéni elbírálási kérelem - információk 
 

A Covid 19 első hulláma mindenkit, eddig még sosem látott helyzetbe sodort. Igaz ez a fitnesz 
szektorra is: az üzemeltetők és a szektorban dolgozók kényszerhelyzetbe kerültek. A felelős döntés 
értelmében a kormányzati javaslatokat követve a teremtulajdonosok bezártak, az edzők többsége 
pedig online-térre próbálta átvinni a munkáját! 
Az első körben intézett piac kutatás alapján a termek tulajdonosai és a személyi edzők többsége 
nem rendelkezett 2-3 hónapnál több tartalékkal. Ezzel több tízezrek kerülhetnek utcára, hosszútávon 
pedig komoly népegészségügyi problémák súlyosbodásához vezetne a csőd. Ezért kérjük a Sportért 
felelős Államtitkárság segítségét és a kármentés, illetve a szektor újraindulásának támogatását! 

Célok: 

Az újraindítást elősegítő program előkészítése, mely az üzemeltetők és fitness létesítményeket 
hivatott segíteni és áthidaló megoldást nyújt a piacon dolgozóknak. 

A megoldási javaslat megszületett: a Magyar Szabadidő Sport Szövetség javaslata alapján, egy 
pályázaton nyert keretet átcsoportosítana napijegyek vásárlására, mellyel a piac újranyitását 
támogatná. Ennek az összegnek a lehívásához azonban az Államtitkárság jóváhagyása szükséges. 
Az egyéni elbírálási kérelmek alapján ez a folyamat elindul és a Magyar Funkcionális Fitnesz 
Szövetség begyűjti minősíti és felterjeszti a döntéshozók elé. 
 

Kitöltési útmutató: 

   1,  Kapott-e támogatást az utolsó 5 évben?  
Kérjük az adott helyre írja be a kapott támogatás összegét. Amennyiben a jelölt évben nem részesült 
támogatásban, kérjük az adott négyzetben „0” megjelölés szerepeljen. 

   2,  Az adott egyesület/edzőterem adatai? 
Kérjük az adatokat értelemszerűen a négyzetbe írja be. 

   3, Az adott egyesület/edzőterem összesített adatai? 
Kérjük töltse ki a táblázatot a 2020 év adatai alapján oly módon, hogy az egy későbbi ellenőrzésnél 
dokumentumokkal alátámasztható legyen. 

• Helyiség bérleti díj: kérjük az adott helyre írja be a megfelelő forint bruttó értéket. 
• Bejelentett foglalkoztatottak száma:  kérjük az adott helyre írja be a megfelelő fő értéket 
• Egyéni vállalkozók száma: kérjük, az adott helyre írja be a megfelelő fő értéket.  
• Edzőterem mérete: kérjük az adott helyre írja be a megfelelő négyzetméter értéket (a bérleti 

szerződésben meghatározott érték). 



• Üzemeltetési díjak: kérjük, az adott helyre írja be a megfelelő bruttó forint-
értéket.                   

• Egyéb kiadások: kérjük, az adott helyre írja be a megfelelő bruttó forintértéket, amennyiben 
nincs egyéb releváns kiadás, akkor 0 értéket.  

4, Az adott egyesület/edzőterem összesített bérleti költségei (bérleti és üzemeltetési költségek bruttó 
összege) 

                     
5, Milyen szakember állománnyal rendelkezik? 

Kérjük, írja be az adott szakember nevét, aki az egyesület/edzőterem végzettség munkáját  térítés 
ellenében látja el, vagy Egyéni vállalkozóként  megjelöléssel. 
           Írja be az adott szakember iskolai végzettségét:  

• végzettség megnevezésével (alap, közép, felsőfok). 

                  

Felhívjuk a figyelmét, hogy az összes adatot tényleges dokumentumokkal kell igazolni, sikeres 
elbírálás 
esetén! 
Felhívjuk a figyelmét, hogy a pályázaton való részvételnek nem feltétele a Hf3 (Magyar 
Funkcionális Fitnesz Szövetség) Szövetség regisztrált tagsága. Azonban sikeres pályázat esetén a 
kiutalás feltétele az addig visszaigazolásra kerülő tagság megléte. 

A pályázat elküldési határideje: 2020.12.29. 12:00 A pályázat beadásának módja: 

A scannelt, hiteles dokumentumot e-mailen, az hello.hf3@gmail.com -címre várjuk! 
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