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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Műegyetemi Atlétikai és Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: MAFC
2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség 
által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr 
sportszervezet

Hivatásos 
sportszervezet

Közhasznú 
alapítvány

Diáksport 
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 9 8 0 5 7 5 5 - 2 - 4 3

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 1 1 1 Budapest(helység)

Műegyetem rakpart(út, utca) 3.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 1 1 1 Budapest(helység)

Műegyetem rakpart(út, utca) 3.(házszám)

06-1463-25-41Telefon: 06-1463-25-40Fax:

www.mafc.huHivatalos honlap: mafc@eik.bme.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: BRETZ Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

06-30654-75-77Mobiltelefonszám: mafc@eik.bme.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Balogh Tünde

06-30654-75-77Mobiltelefonszám: tunde@eik.bme.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Angyalföldi Sportközpont XIII kerületi Önkormányzat XIII. kerületi Közszolgáltató ZRT Sport Divízió12

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú 
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani 

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Érkezett : ________________

521521

A levelezési cím eltér a székhely címétől

Létesítmény 
neve                              

Létesítmény 
tulajdonosa                              

Létesítmény 
üzemeltetője                              

Átlagos heti 
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetésfelkészülés és versenyeztetés

1897-11-01

1897-11-01

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában 
valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a 
kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 
nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.
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2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

0.5 MFt 14.25 MFt 12 MFt

4.4 MFt 0.5 MFt 1 MFt

40.3 MFt 47.3 MFt 60 MFt

0 MFt 30 MFt 50 MFt

66.3 MFt 41.3 MFt 27 MFt

111.5  MFt 133.35  MFt 150  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

28.9 MFt 32.9 MFt 40 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

7 MFt 8.7 MFt 10 MFt

56.2 MFt 71.2 MFt 75 MFt

16.3 MFt 11.3 MFt 15 MFt

108.4  MFt 124.1  MFt 140  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

14 MFt 31 MFt 121 MFt

14 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)

2. oldal, összesen: 17 oldalPályázat
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet 
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell 
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az 
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

MAFC: évről évre előrébb lépni
Egyetemi csapat révén – félévente - nagy mozgás van a játékos állományban. A 70-es 80-as évek sikeres szereplései után a 90-es évek elején csapatunk visszacsúszott a 
Bp. I/B osztályába. Szerencsére rövid időn belül sikerült jó pályára állítani ezt a fiatal csapatot. Fokozatosan, évről évre jobb eredményeket elérve - Bp.I/B bajnok, Bp. I. 
bajnok – felkerült csapatunk az NB II. osztályba. Jelenleg stabil, meghatározó csapatnak számítunk ebben az osztályban. helyzetünk és koncepciónk a következő.
Legfontosabb célkitűzésünk, hogy minden évben jobb eredményt érjünk el az előzőnél. Jelenleg az 1-6 hely elérését tűztük ki, mert 1-3 év múlva már egy osztállyal feljebb 
(NB I/B) szeretnénk látni a csapatot. Nagyon nagy létszámmal dolgozunk, de kiemelten a versenysportban résztvevőket tudjuk támogatni. Akik a versenyző csapatunkba 
nem férnek be, minden esetben az Universitas és a MEFOB (egyetemi) versenyrendszerébe irányítjuk.
Utánpótlás területén szeretnénk nagyot változtatni. Mégpedig, hogy ne csak együttműködő utánpótlásunk legyen, hanem a kerületben megtalálható iskolák segítségével, 
saját nevelésű játékosaink is! Az egyetemi hallgatói vonal is nagy segítségünkre lesz egy sikeres utánpótlás központ kialakításánál. Évente, félévente 5-10 hallgató 
jelentkezik a szakosztálynál! Azok a hallgatók akik nem kerülnek be a felnőtt csapatba, mindig a szabadidős (Universitas) csapatunkat – csapatainkat - erősítik. Ezen 
csapatok a budapesti Universitas Bajnokságok többszörös I. helyezettjei. A kiemelkedőbb játékosok a MEFOB Döntőkben is játszanak. Sajnos, nincs saját létesítményünk. 
Tevékenységeinket mindig bérelt helyszíneken rendeztük.

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

Jelen időszakban nem tervezünk ilyen munkát.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama: 2012. július 1. – 2013 június 30.
A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012.II.-III. negyed év
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012.III. és 2013 I. negyed év
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig

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

A MAFC Kézilabda EGYESÜLET SPORTÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012-2015
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKSZ által jóváhagyott program szerves 
folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők.
A legfőbb és elsődleges célunk az, hogy a hagyományoknak megfelelően, mint MAFC, mint BME szinten eredményesek legyünk, és ezt minél több BME hallgatóval érjük el.
HELYZETELEMZÉS
Csapatunk eredményessége, tendenciák
2008/2009 bajnoki évben II. helyezést, a 2009/2010 évben pedig I. helyezést ért el a csapat az éppen aktuális bajnokságában. Itt kell megemlíteni, hogy az utóbb említett 
bajnoki aranyat (2009/2010) pontveszteség nélkül gyűjtötte be szakosztályunk. Így jogot szereztünk arra, hogy az NB II. nemzeti bajnokságban induljunk 2010/2011 
évadban. ahol a felsőházban végeztünk újoncként.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség rendezésében lévő versenyeken (Universitás, MEFOB) folyamatosan érmes helyezéseket ér el a csapat. (www.befs.hu) Ezek 
között kiemelkedő eredményként kell megemlíteni azt, hogy 2008 után 2010-ben az ország egyetemei és főiskolái között 4. helyezést értek el kézilabdázóink valamint 
2011-ben hosszú idő után újra aranyéremnek örülhettünk: a MEFOB rendezésben lebonyolított strandkézilabda bajnokságban 1. helyen végeztünk. (www.mefs.hu)
CÉLKITŰZÉSEK ÉS A MEGVALÓSÍTÁS KONCEPCIÓJA
Szakmai célkitűzések és a megvalósítás koncepciója
A verseny- és élsportban
Célunk az, hogy a nemzeti bajnokságban megszilárdítsuk a helyünket, és ezzel minél több BME hallgatót tudjunk a csapatunkban tudni. Az NB II. nemzeti bajnokság 
jelenleg az ország 5-ét fedi le területileg, ami azt jelenti, hogy nagy területen tudjuk népszerűsíteni egyetemünket a szereplésünkkel. 
Az utánpótlás-nevelés területén: saját utánpótlás megteremtés
Az oktatási intézmények keretein belül: az egyetemi bajnokságokban pedig minél előbb – lehetőleg dobogós helyen – végezni, azért, hogy intézményünk elismertségét 
ezzel is növelni tudjuk a felsőoktatásban.
A szabadidős kézilabdázás területén: a szakosztály felügyelete mellett létezik egy férfi ill. egy női Universitas csapat is. Ezen csapatok létszáma változó, de átlagosan 14-22 
fő között mozog. Ezeknek a játékosoknak - hallgatóknak (férfiak) lehetőségük van a Nemzeti Bajnokságban játszó MAFC csapatában játszani.

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

A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt 
előnyök és kockázatok megjelölése
Kézilabda Szakosztályunk biztosítja az egyetemisták kézilabdázási lehetőségét, szervezési, felkészítési, versenyeztetési és fejlesztési feladatokat is ellátva. Fontosnak 
tartjuk, hogy a sport részesévé váljon minden hallgatónak, azért hogy mind fizikálisan mind mentálisan előre tudjanak lépni, és hasznosítani tudják azt a tanulmányik alatt. 
(stressz tűrő képesség, terhelhetőség, állóképesség).
Kockázatosnak a minket körülvevő környezet gazdasági nehézségeit érezzük. 

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.
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5 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő 
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

6

Szakosztályi tanár elnök edző 40 12 40 000 Ft 10 800  Ft 609 600  Ft

Szakozstály vezető 80 12 100 000 Ft 27 000  Ft 1 524 000  Ft

Szakosztály titkár 80 12 75 000 Ft 20 250  Ft 1 143 000  Ft

200 36 215 000  Ft 58 050  Ft 3 276 600  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban 

1 661 608 Ft 1 661 608 Ft 3 323 216 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 661 608 Ft 1 661 608 Ft 3 323 216 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát. 

Szakosztály titkár

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Támogatási 
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése Új? Végzettség Adózás módja Havi 
munka 
óra

Kif. 
hó   

Bruttó 
juttatás 
(Ft/hó) 

Munkáltatói 
járulékok 
(Ft/hó) 

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft) 

2012/132012/13 NemNem FelsFelsőőfokúfokú ÁltalánosÁltalános

2012/132012/13 NemNem FelsFelsőőfokúfokú ÁltalánosÁltalános

2012/132012/13 IgenIgen KözépfokúKözépfokú ÁltalánosÁltalános

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2012/132012/13
AA megnövekedett feladatmennyiség önálló szakembert kíván a magas szint megnövekedett feladatmennyiség önálló szakembert kíván a magas szintű ű 

elvárásokhoz igazodva.elvárásokhoz igazodva.

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.
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Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

5. oldal, összesen: 17 oldalPályázat
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7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Projektor 400 000 Ft

Videókamera 180 000 Ft

DVD felvevő- lejátszó 95 000 Ft

Televizió 180 000 Ft

Kisbusz 5 500 000 Ft

Mezek 300 000 Ft

Melegítő 300 000 Ft

Cipő 540 000 Ft

Labda 234 000 Ft

Sport táska 126 000 Ft

Edző pólo 119 000 Ft

Fekvőpad 200 000 Ft

Lábgép 200 000 Ft

TRX 150 000 Ft

Futópad 250 000 Ft

Kombi gép 250 000 Ft

Wax 110 000 Ft

Nagy taktikai tábla 10 000 Ft

Fagyasztó spray 36 000 Ft

Támogatási 
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb 
indoklás

Tervezett beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

2012/132012/13 Informatikai eszközökInformatikai eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Informatikai eszközökInformatikai eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Informatikai eszközökInformatikai eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Informatikai eszközökInformatikai eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Személyszállítási eszközökSzemélyszállítási eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sporteszköz, sportfelszerelésSporteszköz, sportfelszerelés

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sportegészségügyi eszközökSportegészségügyi eszközök NemNem

6. oldal, összesen: 17 oldalPályázat
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Hűtő spray 72 000 Ft

Jégszelé spray 36 000 Ft

9 288 000 Ft

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. 

2012/132012/13 Sportegészségügyi eszközökSportegészségügyi eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

2012/132012/13 Sportegészségügyi eszközökSportegészségügyi eszközök

Edzések, versenyek Edzések, versenyek 

lebonyolításához lebonyolításához 

feltétlenül feltétlenül 

szükséges. szükséges. NemNem

Összegzés:
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Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

2 842 296 Ft 6 632 024 Ft 9 474 320 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 842 296 Ft 6 632 024 Ft 9 474 320 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási 
időszak Kategória

Tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás 
megnevezése                    

Beruházás 
helyszíne                            

Helyrajzi 
szám             

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
kezdete

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
befejezése

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja

Tervezett 
beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

U.f.

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):
· a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is); 
· a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; 
· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága; 
· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források. 

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16 0 1

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek 
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok 
száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U8 NincsNincs

U9 NincsNincs

U10 NincsNincs

U11 NincsNincs

U12 NincsNincs

U13 NincsNincs

U14 NincsNincs

serdülő NincsNincs

ifjúsági NincsNincs

junior NB2NB2

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

Kézilabda cipő 17 30 000 Ft 510 000  Ft

Utcai cipő 17 20 000 Ft 340 000  Ft

Zokni 17 800 Ft 13 600  Ft

Bemelegitő jogging 17 15 000 Ft 255 000  Ft

Gálamelegitő 17 25 000 Ft 425 000  Ft

Labda 17 13 000 Ft 221 000  Ft

Kézilabda mez meccsre 15 8 500 Ft 127 500  Ft

Kézilabda nadrág meccsre 15 5 000 Ft 75 000  Ft

Sporttáska nagy 17 7 000 Ft 119 000  Ft

Kapusnadrág 2 7 000 Ft 14 000  Ft

Kapusmez 2 7 000 Ft 14 000  Ft

Labdazsák 3 5 000 Ft 15 000  Ft

Törölköző 17 4 000 Ft 68 000  Ft

wax 0.25kg 20 5 500 Ft 110 000  Ft

Labdapumpa 3 2 000 Ft 6 000  Ft

Compresszor 1 30 000 Ft 30 000  Ft

Sip 4 1 500 Ft 6 000  Ft

Sport bója 20 7 800 Ft 156 000  Ft

Kulacs 1 l 17 500 Ft 8 500  Ft

Stopperóra 2 8 500 Ft 17 000  Ft

Fitness labda 13 11 000 Ft 143 000  Ft

Gumiszalagok 10 8 000 Ft 80 000  Ft

Mágnes tábla 1 9 000 Ft 9 000  Ft

Medicinlabda 13 5 000 Ft 65 000  Ft

Sulyzó 10 2 000 Ft 20 000  Ft

Sulyzókészlet 4 8 000 Ft 32 000  Ft

Ugrókötél 12 3 000 Ft 36 000  Ft

nagy taktikai tábla 1 10 000 Ft 10 000  Ft

Filcek 10 5 000 Ft 50 000  Ft

Tape BSN 2.5 cm 30 700 Ft 21 000  Ft

Tape BSN 4 cm 30 900 Ft 27 000  Ft

Tape BSN 5 cm 30 1 000 Ft 30 000  Ft

Beiersdorf Tape 4 cm 30 1 000 Ft 30 000  Ft

Beiersdorf Tape 5 cm 30 1 200 Ft 36 000  Ft

Cohefix kék 30 1 700 Ft 51 000  Ft

Arnika zselé 30 3 000 Ft 90 000  Ft

Intensive hűtő zselé 30 3 000 Ft 90 000  Ft

Sporty Cool 30 1 500 Ft 45 000  Ft

Fagyasztó spray 30 800 Ft 24 000  Ft

Hűtő spray 40 1 800 Ft 72 000  Ft

Jégzselé spray 20 1 800 Ft 36 000  Ft

Polysport Gold Pack 10 350 Ft 3 500  Ft

Jégtömlő 10 2 800 Ft 28 000  Ft

Kötésragasztó 40 3 000 Ft 120 000  Ft

Sebbevonó 40 2 000 Ft 80 000  Ft

Bemelegitő spray 30 2 000 Ft 60 000  Ft

Ragtapasz 50 900 Ft 45 000  Ft

Tapadó kötés 30 2 300 Ft 69 000  Ft

Poly megirip közepes tartókötés 20 1 500 Ft 30 000  Ft

Poly univerzális tartós kötés 20 800 Ft 16 000  Ft

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2012/132012/13 párpár SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 párpár SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 párpár SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb SporteszközSporteszköz

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok
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Poly vékony szivacs 30 600 Ft 18 000  Ft

Bemelegitő krém 80 3 000 Ft 240 000  Ft

Mineral krém 80 2 500 Ft 200 000  Ft

Massage ágy 1 100 000 Ft 100 000  Ft

Hűtőtáska 2 17 000 Ft 34 000  Ft

Segélytáska 3 8 000 Ft 24 000  Ft

Tapevágó olló 2 3 000 Ft 6 000  Ft

Orrtampon 20 2 000 Ft 40 000  Ft

Sebösszehúzó tapasz 25 300 Ft 7 500  Ft

Lemosó spray 30 2 500 Ft 75 000  Ft

Melegtapasz 30 1 600 Ft 48 000  Ft

Ló krém 30 5 000 Ft 150 000  Ft

Fóliatekercs 10 3 000 Ft 30 000  Ft

Amaril krém 20 2 300 Ft 46 000  Ft

Tapelési DVD 1 2 000 Ft 2 000  Ft

Kinesio Tape DVD 1 2 500 Ft 2 500  Ft

Tape ragasztó spray 10 2 500 Ft 25 000  Ft

Pulzusmérő óra 1 95 000 Ft 95 000  Ft

Vérnyomásmérő 1 10 000 Ft 10 000  Ft

Újraélesztő készülék 1 500 000 Ft 500 000  Ft

Edzőpóló 34 3 500 Ft 119 000  Ft

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb Gyógyszerek, vitaminokGyógyszerek, vitaminok

2012/132012/13 dbdb SportfelszerelésSportfelszerelés
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Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Angyalföldi Sportközpont 23 000 Ft 14 10 140 3 220 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

24 12 60 000 Ft 16 200  Ft 914 400  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

3 094 600  Ft

2 711 500  Ft

200 000 Ft

8 40 000 Ft

8 200 000 Ft

9 0 Ft

3 220 000  Ft

300 000 Ft

914 400  Ft

0 Ft

10 680 500 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

1 096 922 Ft 9 872 301 Ft 10 969 223 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 096 922 Ft 9 872 301 Ft 10 969 223 Ft

Évad Korosztály Ingatlan 
megnevezése                                                            

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Igénybevétel 
(óra / hó)

Hónapok 
száma az 
évadban 
(hónap)

Igénybevett 
órák száma / 
évad

Éves költség     

2012/132012/13 juniorjunior

Évad Sportszakember 
beosztása

Képesítés Fogl. 
kor.

Adózás módja H.ó. Kif. Hó Bruttó 
juttatások 
(Ft/hó)

Munkáltatói 
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft)

2012/132012/13 EdzEdzőő FelsFelsőőfokúfokú juniorjunior ÁltalánosÁltalános

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és 
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Évad Képzés címe          Képzés 
típusa

Oktatók várható 
személyi 
költségei 
(Ft)           

Oktatók 
várható 
utazási és 
szállás 
költségei (Ft)

Képzésben 
résztvevők várható 
utazási és szállás 
költségei (Ft)

Egyéb folyó 
költségek 
(Ft)            

Amortizá-
ció (Ft)

Tanácsadói 
szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben 
résztvevők 
személyes 
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2012/132012/13 ÁÁ

2012/132012/13 SZSZ

2013/142013/14 ÁÁ

2013/142013/14 SZSZ

2014/152014/15 ÁÁ

2014/152014/15 SZSZ

Összegzés:

11. oldal, összesen: 17 oldalPályázat
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összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a 
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött 
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek

30 000 Ft

120 000 Ft

190 000 Ft

340 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                      

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

2012/132012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program előőkészítésével, megvalósításával, a készítésével, megvalósításával, a 

felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körébenkötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyösszegyűűjtése,jtése,

-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.

-- közremközreműűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 

való egyeztetés lefolytatása,való egyeztetés lefolytatása,

-- KözremKözreműűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerzőődések megkötésében, és a dések megkötésében, és a 

támogatási igazolások beszerzésébentámogatási igazolások beszerzésében

-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt előősegítsegítő ő lépésekre és ezen lépésekre és ezen 

lépések megtételében való közremlépések megtételében való közreműűködés.ködés.

-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,

-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakértőői támogatása a megvalósítás i támogatása a megvalósítás 

teljes folyamatábanteljes folyamatában

-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 

feladatok feladatok támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történő ő 

megfelelésének vizsgálata;megfelelésének vizsgálata;

-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végső ő elszámolási és a elszámolási és a 

negyedéves elnegyedéves előőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések előőkészítésében történkészítésében történő ő 

közremközreműűködés.ködés.

Személyi jellegSzemélyi jellegűű

2012/132012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program előőkészítésével, megvalósításával, a készítésével, megvalósításával, a 

felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körébenkötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyösszegyűűjtése,jtése,

-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.

-- közremközreműűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 

való egyeztetés lefolytatása,való egyeztetés lefolytatása,

-- KözremKözreműűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerzőődések megkötésében, és a dések megkötésében, és a 

támogatási igazolások beszerzésébentámogatási igazolások beszerzésében

-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt előősegítsegítő ő lépésekre és ezen lépésekre és ezen 

lépések megtételében való közremlépések megtételében való közreműűködés.ködés.

-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,

-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakértőői támogatása a megvalósítás i támogatása a megvalósítás 

teljes folyamatábanteljes folyamatában

-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 

feladatok feladatok támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történő ő 

megfelelésének vizsgálata;megfelelésének vizsgálata;

-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végső ő elszámolási és a elszámolási és a 

negyedéves elnegyedéves előőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések előőkészítésében történkészítésében történő ő 

közremközreműűködés.ködés.

Tárgyi jellegTárgyi jellegűű

2012/132012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program előőkészítésével, megvalósításával, a készítésével, megvalósításával, a 

felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi 

kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körébenkötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében

-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk 

összegyösszegyűűjtése,jtése,

-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.

-- közremközreműűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük 

való egyeztetés lefolytatása,való egyeztetés lefolytatása,

-- KözremKözreműűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerzőődések megkötésében, és a dések megkötésében, és a 

támogatási igazolások beszerzésébentámogatási igazolások beszerzésében

-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt előősegítsegítő ő lépésekre és ezen lépésekre és ezen 

lépések megtételében való közremlépések megtételében való közreműűködés.ködés.

-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,

-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakértőői támogatása a megvalósítás i támogatása a megvalósítás 

teljes folyamatábanteljes folyamatában

-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs 

feladatok feladatok támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történő ő 

megfelelésének vizsgálata;megfelelésének vizsgálata;

-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végső ő elszámolási és a elszámolási és a 

negyedéves elnegyedéves előőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések előőkészítésében történkészítésében történő ő 

közremközreműűködés.ködés.

Utánpótlás nevelésUtánpótlás nevelés

Összegzés:
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Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően 
fordítandó összeg:

181 659 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

46 616 Ft 0 Ft 0 Ft

186 320 Ft 0 Ft 0 Ft

288 723 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

521 659 Ft 0 Ft 0 Ft

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.) 

2 4 100.0  %

2 3 50.0  %

0 2 0.0  %

1 3 200.0  %

75000 90000 20.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

U18-19 17 21 23.5  %

felnőtt 18 22 22.2  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási 
időszak vége)

Változás a bázisév 
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők 
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő 
sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak 
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U8 Fő

U9 Fő

U10 Fő

U11 Fő

U12 Fő

U13 Fő

U14 Fő

Egyéb indikátor:

13. oldal, összesen: 17 oldalPályázat
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Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

100 125 25.0  %

U18-19 helyezés 10 4 -60.0  %

felnőtt helyezés 5 3 -40.0  %

0.0  %

Indikátor megnevezése Mértékegység Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U8 helyezés

U9 helyezés

U10 helyezés

U11 helyezés

U12 helyezés

U13 helyezés

U14 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése 
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.
Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 05 (hó) 31 (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Alulírott BRETZ Gyula (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. kijelentem, hogy aKérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy 
arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

4. kijelentem, hogy aKérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, atámogatásokra 
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

5. kijelentem, hogy aKérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban 
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 
éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a 
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr 
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási 
jogot szerzett, vagy

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között 
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet 
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási 
intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági 
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a 
főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

8. hozzájárulok ahhoz, hogy aKérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások 
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

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

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában 
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a 
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes 
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló 
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;

14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén 
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint 
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
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b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, 
ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

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

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

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

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

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során 
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek 
ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 05 (hó) 31 (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás 
esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

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

Nyilatkozatok

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 05 (hó) 31 (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

1 661 608 Ft 1 661 608 Ft 3 323 216 Ft

6 632 024 Ft 2 842 296 Ft 9 474 320 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 872 301 Ft 1 096 922 Ft 10 969 223 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

521 659 Ft 0 Ft 521 659 Ft

18 165 933 Ft 5 600 826 Ft 23 766 759 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Ügyiratszám : be/SFP-0133/2012

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:
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0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

1 661 608 Ft 1 661 608 Ft 3 323 216 Ft

6 632 024 Ft 2 842 296 Ft 9 474 320 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

9 872 301 Ft 1 096 922 Ft 10 969 223 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

521 659 Ft 0 Ft 521 659 Ft

18 165 933 Ft 5 600 826 Ft 23 766 759 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:
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