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iratszám1:  
Érkezett1: 

 
ÖSSZESÍTİ ADATLAP 

1. A KÉRELMEZİ ADATAI 

A kérelmezı szervezet teljes neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 

 

A kérelmezı szervezet rövidített neve: ASI DSE 

 
Gazdálkodási formakód2: 5 2 1  
     
A kérelmezı jogállása: 
 

x Amatır 
 

 Hivatásos 
 

Adószám: 1 8 1 0 0 9 9 2 - 2 - 4 1  
 
Bankszámlaszám: 1 0 4 0 4 0 8 9 - 4 0 8 1 8 0 5 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0  
 
A kérelmezı szervezet székhelye: 1 1 3 9                          Budapest                     (irányítószám, helység) 
 
Rozsnyai                                                        (út, utca) 4.                                                                     (házszám) 
 
A kérelmezı szervezet levelezési címe: 1 1 3 9 Budapest                                         (irányítószám, helység) 
 
Rozsnyai                                                            (út, utca) 4.                                                                     (házszám) 
 

Telefon:                 06/30 210 10 62 Fax: 3 497 989 

A kérelmezı hivatalos képviselıjének neve: Eperjesiné Muts Éva 

A kérelmezı hivatalos képviselıjének beosztása: ügyvezetı elnök 

Mobiltelefonszám:  06/30 210 10 62 e-mail cím: asi@asidse.hu 

A kérelmezı részérıl kijelölt kapcsolattartó neve:  Eperjesiné Muts Éva 

Mobiltelefonszám: 06/30 210 10 62 e-mail cím: eperjesine.mutseva@chello.hu 

  

                                                           
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 
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 

2.1. A kérelmezı 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak fıbb adatai, (a táblázat statisztikai 
célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának): 

 

Megnevezés 2010. évi tényadatok 2011. évi tervadatok 

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 0 0 

Összbevétel 25 791 000 27 146 000 

Költségek, ráfordítások 30 107 000 26 736 000 

ebbıl: személyi jellegő ráfordítások 5 549 000 5 067 000 

Saját tıke 7 924 000 8 334 000 

Mérleg szerinti eredmény -4 316 000 410 000 

Mérlegfıösszeg 8 850 000 8 777 000 

 

2.2. A sportszervezet sportfejlesztési programja (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni!) (Maximum 
600 szó/sportfejlesztési program) 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület, mint amatır sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség 
fejlesztési stratégiájához kapcsolódva 2011/2012. bajnoki évre az egyik támogatási jogcímen az egyesület nıi 
csapatának személyi jellegő ráfordítására adja be pályázatát. 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 2000-ben kezdte meg mőködését és még ebben az évben 
megalakította nıi labdarúgó szakosztályát. Miután tevékenységünket a XIII. kerületben végezzük, megalakulásunkkal 
szerettünk volna segítséget nyújtani a Vasas SC-nek nıi szakág mőködtetésében. Kezdetekben létszámunk 70 fı 
körül mozgott. Elsısorban olyan fiatalok jelentkeztek focizni, akik más sportágakból lemorzsolódtak vagy már 
kezdınek „túlkorosak” voltak. Így nehéz volt komoly szakmai munkát végezni, ezért módosítottuk céljainkat és azóta 
minden labdarúgást szeretı lány számára biztosítunk edzés- és versenyzési lehetıséget, annak érdekében, hogy 
mindenkit megtartsunk a sportág számára. Indultunk fiúk között bajnokságban, lány utánpótlás országos 
bajnokságban, átvettük a Renova megszőnıben lévı felnıtt csapatát. Velük a másodosztályban játszottunk, majd 
onnan felkerülve NB I-ben is szerepeltünk. Miután az UTE jobb anyagi lehetıségekkel rendelkezett és megalakította a 
nıi szakágát játékosaink nagy része odaigazolt. Ekkor létszámunk lecsökkent, de nem szüntettük meg a szakosztályt. 
Elindultunk a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség, majd a BLSZ által szervezett ¾ pályás bajnokságban és az elmúlt 
évig ott játszottunk. Az idei bajnoki évben is a BLSZ által kiírt bajnokságban szerepelünk, mely már közelít a 
nagypályás játékhoz. Edzéseinket a Vízmővek pályán tartjuk, mérkızéseinket az Angyalföldi Láng Sportközpontban 
játszunk. A csapat edzıje Kiss Lászlóné a sokszoros magyar válogatott játékos.  A sportág szeretetével, példaértékő 
felkészültségével összetartja a 20 fıs csapatot. Célunk, hogy a jelenleg 20-25 éves játékosoknak az 
edzéskörülményein, a képzési módszereken javítsunk, ezért az edzı munkáját segítve a jövıben kapusedzıt is 
foglalkoztatunk, akinek a kapusok képzése mellett a technikai hiányosságokkal küzdı játékosok felzárkóztatása is a 
feladata.  A felnıtt csapat mellett egy utánpótlás csapatot szeretnénk mőködtetni, aminek toborzását a diákolimpián 
és iskolai testnevelésórán tervezzük. Szorosan együttmőködünk kerületünk általános iskoláinak felsı tagozatán és a 
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középiskolában tanító testnevelı tanárokkal a testnevelésórán történı kiválasztás érdekében, valamint az XIII. kerület 
három iskolájában délutáni sportfoglalkozás keretében nyújtunk szakmai segítséget a testnevelıknek a lányok 
részére tartandó focifoglalkozás lebonyolításához. Iskolai lány csapatok részére évente tornát szervezünk. 
Önképzéshez a tanároknak szakirodalmat biztosítunk. Állandó résztvevıi vagyunk a kerületi szabadidıs 
rendezvényeknek, ahol villámtornák szervezésével próbálunk kedvet csinálni a fiataloknak a sportághoz. Azon 
munkálkodunk, hogy a nıi labdarúgást népszerősítésével hozzájáruljunk létszámának bıvítéséhez. 

 

2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni!) (Maximum 
600 szó/sportfejlesztési program) 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület, mint amatır sportszervezet a Magyar Labdarúgó Szövetség 
fejlesztési stratégiájához kapcsolódva 2011/2012. bajnoki évre  a másik támogatási jogcímen gyermekcsapatainak 
utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeire adja be pályázatát. 

A gyermeklabdarúgó szakágunk megalakulása az egyesület 10. évfordulóján történt, amit egy éves elıkészítı munka 
elızött meg. A XIII. kerületben hosszú évek óta jól mőködik az iskolákban a labdarúgás oktatása. A kerületi 
diákolimpia és egyéb (Góliát, Bozsik program) versenyek biztosítják a gyerekek részére a játéklehetıséget. Az iskolai 
labdarúgáson kívül a Vasas SC foglalkozik a tehetséges gyerekekkel, de az egyesület felvevıképessége korlátozott. 
Megszőnt a nagy utánpótlásbázissal rendelkezı Láng SK, aminek hiányát érzékelve próbálja az ASI DSE összefogni, 
képezni, nevelni azokat a labdarúgást kedvelı gyerekeket, akik szeretnének továbblépni az iskolai keretekbıl és 
egyesületben, magasabb szinten elsajátítani a labdarúgás tudományát, vagy csak egyszerően egy kis mozgásra, 
baráti társaságra vágynak. Jelenleg nyolc csapatot mőködtetünk 1999-esektıl a 2006-2007-esekig. A csapatokkal hat 
edzı foglalkozik. Edzéseket a Hunyadi M. Ált. Isk.-ban, a Tomori Pál Ált. Isk. mőfüves pályáján, az Angyalföldi 
Sportközpontban mőfüvön és teremben kiváló körülmények között tartjuk. Részt veszünk a Bozsik Program tornáin, 
futsal bajnokságban és más csapatok vagy szervezetek által rendezett kupákon is. Minden iskolai szünetben tábort 
szervezünk. A XIII. kerületben tíz iskolával vagyunk kapcsolatban, ahonnan toborozzuk a gyerekeket. Segítünk a 
kerületi tornák, rendezvények lebonyolításában pl. Bozsik Program Grassroots Fesztivál, Kerületi Sportágválasztó 
stb. Az óvodások részére az önkormányzat által szervezett játékos, labdás foglalkozást részben bonyolítjuk, egy 
óvodában kihelyezett tanfolyamot tartunk. Célunk, hogy a XIII. kerületi iskolák testnevelıivel közösen egymásra épülı 
képzési rendszert valósítsunk meg, ahol a testnevelı tanárnak a mozgásigény felkeltése, a labdarúgás alapjaink 
megismertetése, csapatok szervezése, házi bajnokságokon, tornákon részvétel biztosítása, az ASI DSE-nek 
bemutató foglalkozások tartása az iskolában, a múlt és a jelen labdarúgóiból példaképek állítása, minden focit szeretı 
és arra jelentkezı gyermek részére korszerő képzési és pedagógiai elvek szerint, szervezett keretek között, magas 
szakmai tudással rendelkezı, az utánpótlás-nevelés iránt alázatos, elhivatott edzık irányításával foglakozások 
tartása, mindenki számára játéklehetıség biztosítása, tehetségek gondozása a feladata. Legújabb programunk a 
Focizz együtt a Papáddal, ahol gyerekeknek és szülıknek egyszerre és együtt van lehetısége a sportág 
gyakorlására. Az ASI DSE eddigi tevékenységéhez híven nem az eredményekre, hanem a játék örömének 
megismertetésére helyezi a hangsúlyt. Azt reméljük, hogy a jelenlegi 99 fı  kis focistánk mellé a következı évben 
még legalább 20-an csatlakoznak, mert az ASI-Dinamo Starban focizni nagyon jó! 
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A sportfejlesztési programra igényelt támogatások jogcímenkénti összesítése3 (több éves program esetén 

évadonként külön táblában kell bemutatni) 

 

Jogcímek 
Támogatás 
összesen  

Önrész 

összesen  
Összes költség 

Személyi jellegő 
ráfordítások: 

216.000 216.000 432.000 

Tárgyi eszköz beruházás, 
felújítás 

   

Utánpótlás-nevelési 
feladatok ellátásának 

támogatása 
9.005.904 1.000.656 10.006.560 

Képzéssel összefüggı 
feladatok támogatása 

   

Közremőködıi költségek 276.600  276.600 

Összesen: 9.498.504 1.216.656 10.715.160 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 A részlezetı adatlapokon található adatok jogcímeinek összesítıje. 
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RÉSZLETEZİ ADATLAP 

3. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JOGCÍMENKÉNTI RÉSZLETEZÉSE, KÖLTSÉGVETÉSE 

3.1. Személyi jellegő ráfordítások4 (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendı)  
 

Évad 
Támogatott 
pozíció(k) 

megnevezése5 

Újonnan 
létrehozott-e 
a pozíció? 

(I / N) 

Hány fı lesz 
ilyen 

pozícióban? 

Havi bruttó 
bér és egyéb 

juttatások 
(Ft/hó) 

Munkáltatói 
járulékok 

(Ft/hó) 

6 hónap 
2012. I-VI. 

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen 

(Ft)6 

2011/2012 edzı N 1 40.000 8.000 288.000 

 kapusedzı I 1 20.000 4.000 144.000 

       

       

       

       
    

Összesen:   60.000  Ft 12.000  Ft 432.000  Ft 

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

Pozíció megnevezése Indoklás 

Kapusedzı 

A kapusok teljesítményének javítása érdekében kapusedzı végzi a csapat 
két kapusával a speciális edzésmunkát. Ezen kívül részt vesz a játékosok 
erınlétének növelésében, segít az egyéni képzésben. Így több személyre 
szabott feladatot lehet elvégezni, ami fontos a különbözı elıképzettségő 
játékosok esetében. 

  

  

  

  

  

 

                                                           
4 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3), illetve a 
képzésnél (3.4) kell feltűntetnifigyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) 
alpontjára. 
5 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 
6 A 2011. július 1. és 2012. június 30. közötti időszakra számítva. 
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Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban 

 Összes személyi jellegő ráfordítás (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad 216.000 216.000 432.000 

2012/13-as bajnoki évad    

2013/14-es bajnoki évad    

2014/15-ös bajnoki évad    

Összesen: 216.000 216.000 432.000 
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3.2. Tárgyi eszköz beruházások beleértve a biztonságtechnikai beruházásokat7. (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendı).  
 

Évad 
Beruházás 

megnevezése 
Indoka, célja 

Tervezett beruházási érték 
(Ft) 

Üzembe helyezés 
tervezett idıpontja  

     

     

     

     

Összesen:     

 

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?    igen:   nem:  

Amennyiben, igen, kérjük mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: 

A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?    igen:   nem:  

Amennyiben, igen, kérjük, ismertesse a beruházást (szakmai indokok, kapcsolódó feladatok) és csatolja az alábbiakat (csatolandó dokumentumok 
listáját lásd 7. pontban): 

• a beruházás finanszírozási terve és forrása; 

• a beruházás fenntartásához szükséges várható mőködési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai; 

• az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

• az elkészült létesítmény által termelhetı bevételi források. 
 

                                                           
7 Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltűntetni. 
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Tervezett összes tárgy eszköz beruházás költség alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban 

 Összes tárgyi eszköz (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad    

2012/13-as bajnoki évad    

2013/14-es bajnoki évad    

2014/15-ös bajnoki évad    

Összesen:    

 

3.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több éves támogatás igénylés esetén, évenként kitöltendı) 

Felkészülés, versenyeztetés, foglalkoztatás 

 
Regisztrált játékosok száma 

(Fı) 

Versenyengedéllyel 
rendelkezık száma 

(Fı) 

Bajnokságban 
(MLSZ által kiírt) 

szereplı csapatok 
száma (Db) 

U13 és alatta 78 59 5 

U14-15     

U16-17    

U18-19    

Összesen:    
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1999. korosztály   Egyes korosztályok 2011/12-es évadra8 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 330.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 20.000 

Személyszállítási költségek 100.000 

Nevezési költségek9 50.000 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek10 50.000 

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei11  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 342.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

275.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

283.200 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 1.450.200 Ft   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 
 
8 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
9 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
10 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
11 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2000. korosztály    Egyes korosztályok 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 390.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 20.000 

Személyszállítási költségek 100.000 

Nevezési költségek13 50.000 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek14  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei15  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 192.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

325.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

283.200 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 1.360.200 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
13 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
14 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
15 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2001. korosztály    Egyes korosztályok 2011/12-es évadra16 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 270.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15.000 

Személyszállítási költségek  

Nevezési költségek17  

Rendezési, felkészítési, képzési költségek18  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei19  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 192.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

225.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

169.920 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 871.920 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
16 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
17 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
18 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
19 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2002. korosztály   Egyes korosztályok 2011/12-es évadra20 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 480.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15.000 

Személyszállítási költségek 100.000 

Nevezési költségek21 50.000 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek22  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei23  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 192.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

400.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

720.000 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 1.957.000 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
20 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
21 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
22 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
23 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2003. korosztály     Egyes korosztályok 2011/12-es évadra24 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 510.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15.000 

Személyszállítási költségek  

Nevezési költségek25  

Rendezési, felkészítési, képzési költségek26  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei27  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 192.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

425.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

283.200 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 1.425.200 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
24 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
25 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
26 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
27 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2004. korosztály    Egyes korosztályok 2011/12-es évadra28 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 390.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15.000 

Személyszállítási költségek 100.000 

Nevezési költségek29 50.000 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek30  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei31  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 480.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

325.000 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

298.800 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 1.658.800 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
28 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
29 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
30 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
31 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2005. korosztály     Egyes korosztályok 2011/12-es évadra32 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 96.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15.000 

Személyszállítási költségek  

Nevezési költségek33  

Rendezési, felkészítési, képzési költségek34  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei35  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 192.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

298.800 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 601.800 Ft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
 
 
 
32 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
33 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
34 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
35 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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2006-2007. korosztály   Egyes korosztályok 2011/12-es évadra36 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és 
foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) 

Jogcím Összesen 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 144.000 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 10.000 

Személyszállítási költségek  

Nevezési költségek37  

Rendezési, felkészítési, képzési költségek38  

  

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei39  

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 400.000 

Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és versenyeztetéssel 
közvetlenül összefüggı szállás és étkezés költsége 

 

A programban résztvevı sportszakemberek személyi jellegő 
ráfordításai 

127.440 

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és 
motorkerékpár 

 

Összesen: 681.440 Ft 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
                                                           
 
 
 
36 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
37 az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el. 
38 A 3.4 ponttal nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg 
39 Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjfizetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban 

 Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es bajnoki évad 1.000.656 9.005.904 10.006.560 

2012/13-as bajnoki évad    

2013/14-es bajnoki évad    

2014/15-ös bajnoki évad    

Összesen: 1.000.656 9.005.904 10.006.560 

 

3.4. Képzés  

A kérelmezı által szervezett képzések költségei 

Évad Képzés címe 
Általános vagy 

szakképzés 
(Á/SZ) 

Oktatás várható 
költségei 40 

    

    

    

    

    
  

Összesen:   

 

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban 

 Összes képzés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2011/12-es évad Általános képzés    

2011/12-es évad Szakképzés    

2012/13-as évad Általános képzés    

2012/13-as évad Szakképzés    

2013/14-es évad Általános képzés    

                                                           
40 a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek 
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 Összes képzés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2013/14-es évad Szakképzés    

2014/15-ös évad Általános képzés    

2014/15-ös évad Szakképzés    

Összesen:    

 

3.5. Közremőködıi díjak 

Mutassa be a tervezett felhasználást. Kérjük a felhasználni kívánt összeget feltőntetni. 

Évad 
Közremőködı által végzett 

feladat leírása 
Kapcsolódó jogcím 

Közremőködı díjazása 
(Ft) 

2011/2012. A  pályázat tartalmának ill. a 
jogszabályoknak a megismerése, 
tájékoztatókon részvétel, a pályázat 
megírása, az anyagi fedezet 
megteremtése, az elszámolás és a teljes 
adminisztráció. 

Személyi jellegő ráfordítások 

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei 

 

276.600 Ft 
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4. JAVASOLT INDIKÁTOROK A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM TELJES IDİTARTAMÁRA VONATKOZTATVA  
(az indikátortábla statisztikai célokat szolgál, nem szempontja a kérelem elbírálásának) 

Indikátor megnevezése Mérték-egység Megjegyzés Kiindulási érték Célérték 
Változás a bázisév %-

ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány  fı  6 8 33% 
Felsıfokú végzettséggel rendelkezı 
szakemberek száma 

fı  1+1 folyamatban 4 300% 

OKJ-s végzettséggel rendelkezı edzık 
száma 

fı  1 4 300% 

Licence-szel rendelkezı edzık száma fı  3+3 folyamatban 8 266% 

Edzıtáborok száma db  6 7 16% 

Szakemberek átlagfizetése Ft  48.000 60.000 25% 

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma 

db     

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2     

Más, ….      

EREDMÉNY indikátorok 

Korosztályos 
sportolók száma: 

U13 és alatta fı  99                     119 20% 

U14-15  fı     

U16-17 fı     

U18-19 fı     

Felnıtt fı     

Kiemelt biztonsági kockázatú 
sportrendezvények száma 

db     

Más, ….      
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Tisztelt Jóváhagyást Végzı 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), 2011. (év) szeptember (hó)  9. (nap) 
 
 
 
 
 
 

 

Kérelmezı cégszerő aláírása  

P.H. 
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5. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: 

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

x Közjegyzıi aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a 
támogatott szervezet vezetıjétıl, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és 
ellenjegyzésére jogosult személyektıl is). 

x Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

x Nyilatkozatok (következı oldal). 

 Hosszú távú ingatlan bérbeadási vagy ingatlan hasznosítási szerzıdés (ha szükséges). 

 Sportingatlan(ok) tulajdoni lapja(i) (ha szükséges). 

 A beruházás összefoglaló költségvetését. 

  10 millió Ft feletti beruházás esetén:  

 a beruházás finanszírozási terve és forrása; 

 a beruházás fenntartásához szükséges várható mőködési költségek és ennek finanszírozási terve, 
forrásai; 

 az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

 az elkészült létesítmény által termelhetı bevételi források; 

 a tervezett pályázati dokumentációt, a kiírás tervezetét.41 

  Amennyiben a támogatás építési beruházásra, vagy építési engedélyköteles felújításra irányul, úgy az elvi 
építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerıs építési 
engedélyt vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben 
megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles. 

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerıs hatósági engedélyek, igazolások (ha 
szükséges). 

x       A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot 2 példányban papíralapon kérjük csatolni. 

Kelt: Budapest (helység), 2011. (év) szeptember (hó) 9. (nap) 
 

Kérelmezı cégszerő aláírása  

P.H. 

                                                           
41 ld.: 1996. évi LXXXI tv 22/C § (6), 107/2011 (VI.30.) Kormányrendelet 4 § (8) 
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Alulírott Eperjesiné Muts Éva (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 a Kérelmezőnek 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 a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt 
támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt 
kötelezettségeit teljesítette; 

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

7. 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; 

8. 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; 

9. 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); 

10. 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; 

11. 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; 

12. 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) 
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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, 

b) 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 

ba) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és 

bb) évente legalább 10 nap időtartamban ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom, 

c) 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, 

d) 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, 

e) a 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.  

13. kötelezem magam (a Kérelmező szervezetet) arra, hogy az adott tárgyi eszköz beruházásra 
vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást 
üzembe helyezem a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összege Magyar Állam 
részére történő megfizetése terhével; 

14. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezet, 
amely biztosítja azok teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez. 

15. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások 
számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a 107/2011 (VI.30) 
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő 
végéig. 

Kelt: Budapest (helység), 2011. szeptember (hó) 9. (nap). 

  
  
  

P.H. 
Kérelmezı cégszerő aláírása  

 


