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 Ügyiratszám1:  
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 szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevı vagy arra 
indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevı (vagy indulási 
jogot szerzett) sportszervezet jogállása3: 
 

x  Amatır 
sportszervezet 

  Hivatásos 
sportszervezet 

  Közhasznú 
alapítvány 

  Diáksport 
egyesület: 

  Sportiskola 
 

Adószám: 1 8 1 0 0 9 9 2 - 2 - 4 1  
 
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: 3497 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 végzı szervezet tölti ki! 
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 
3 Amennyiben a kérelmezı diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel 
érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt 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-Fıiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a 
kérelmezı felsıoktatási sportban mőködı sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség 
által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnıtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni 
szükséges a Magyar Egyetemi-Fıiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmezı sportszervezet részt vesz a fıiskolai-egyetemi 
versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett. 
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Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz4: 10+1 összefoglaló költségvetés 

                                                           
4 A dokumentum bármelyik táblázata pótlapon bıvíthetı, ha több támogatási idıszakra vonatkozik a kérelem, vagy ha az adott táblázat 

oszlopai vagy sorai nem elegendıek! 
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA5 

2.1 A kérelmezı 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak fıbb mutatói: 
 

Megnevezés 2010. évi tényadatok6 2011. évi tervadatok 

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték) 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, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 
30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az 
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület, mint amatır sportszervezet a Magyar Kézilabda Szövetség tagjaként 
utánpótlás-nevelési feladatok ellátására a 2011-2012. bajnoki évre nyújtja be sportágfejlesztési programját.                                                                                                                             
Cél: Az új társasági adótörvény biztosította lehetıségek kihasználásával a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési 
programjához kapcsolódva az eddig létrehozott értékeink megtartása, fejlesztése.                                                             
Értékeink: - lány szakágban korosztályos foglalkoztatási rendszer mőködtetése évfolyamos bontásban (szivacskézilabda-
1994), - fiú szakág megalakítása (jelenleg 3 csapat), - szakmailag képzett, hivatástudattal rendelkezı edzık alkalmazása (felsı- 
és középfokú végzettség), - eredményes versenyzés (9 országos bajnoki cím, 2 ezüst, 3 bronzérem), - versenyeztetésben 
gondot fordítunk arra, hogy mindenkinek játéklehetıséget biztosítsunk (indulás tornákon, bajnokságokban), - fejlıdés 
figyelemmel kísérése érdekében évente két alkalommal felmérést készítünk, - egyéni játékos és kapusképzés, - tornák 
szervezése (Ferenczy kupa, mőfüves kézilabda torna), - kulturált edzéshelyszínek biztosítása (Angyalföldi Láng Sportcsarnok, 
Vasas csarnok), - csapatok munkáját pszichológus segíti, - középiskolai tanulmányok segítése (együttmőködési megállapodás 
a Csanádi Á. Középiskolával, délelıtti edzések biztosítása), - vidékieknek kollégiumi férıhely biztosítása, - nemzetközi 
kapcsolat (svéd, osztrák, szlovák, román), - kapcsolat felnıtt csapatokkal (Vasas SC, MAFC)  - naprakész tájékoztatás 
honlapunkon (www.asidse.hu)                                                                                                                                         
Hiányosságok: - kiválasztás esetleges, - óvodákkal, iskolákkal kapcsolattartás szervezetlen, alkalomszerő, - edzık anyagi 
megbecsülése hiányzik, - nincs fıfoglalkozású edzı,                                                                                                           
Feladatok: - kapcsolattartás kidolgozott program alapján óvodákkal, iskolákkal, - kézilabda sportág népszerősítésével 
tehetségek keresése, - csapatok létszámának bıvítése, - szivacskézilabda korosztály toborzása, - korosztályos válogatott 
szintő játékosok nevelése, - kézilabda akadémia megalakítása, - anyagi nehézségekkel küzdı családok gyerekeinek 
tagdíjkedvezményére forrás megteremtése, - edzık anyagi elismerésének javítása, - anyagi lehetıség megteremtése 
fıfoglalkozású sportszakemberek alkalmazásához, - szülık anyagi terheinek csökkentése  (egyesület  hozzájárulása tornák-, 
edzıtáborok  költségeihez, sportruházat vásárláshoz) 

                                                           
5 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 

6 Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett. 
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Kérelem 
 

3 A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott –  idıszaka: 

X  2011/12-es támogatási idıszak   2012/13-as támogatási idıszak   2013/14-es támogatási idıszak   2014/15-es támogatási idıszak 

 

3.2. Ismertesse a kérelmezı szervezet kérelemmel érintett támogatási idıszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet 
hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követı támogatási idıszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási idıszakokra lebontva kell 
ismertetni!) Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület a 2011-2012. bajnoki évadban a látvány-csapatsportok anyagi támogatását biztosító társasági 
adókedvezmény bevonásával kívánja fejleszteni eddig megvalósított értékeit. Az ASI DSE megalakulása óta (2000.) igyekszik a kézilabdázást népszerősíteni, 
a sportágat kedvelık részére edzés és versenyzési lehetıséget biztosítani, az élsport számára tehetséges játékosokat nevelni. Továbbra is ezek a célok 
mentén haladva kívánjuk szervezettebben, tervszerőbben, magasabb színvonalon végezni a munkánkat. Tevékenységünket, sportágfejlesztési programunkat 
két területen (óvoda-iskola, egyesület) – egymásra építve - kívánjuk megvalósítani. A program megvalósításában fontos szerepet játszanak 
sportszakembereink, akiknek erkölcsi és anyagi megbecsülését kiemelt feladatként kezeljük.                     

Célok, fejlesztések: 1. Az óvodákkal és az iskolákkal kapcsolatunk eddig esetleges volt, évi néhány alkalomra korlátozódott. Ezután a kézilabda játékot tanórai 
foglalkozás keretében fogjuk megismertetni minden XIII. kerületi óvodás és iskoláskorú gyerekkel (késıbbiekben kiterjesztjük a IV. és a XV. kerületekre), majd 
tudásukat olyan szintre fejlesztjük, hogy élvezhetıvé váljék számukra a játék. Bemutatjuk nekik a kézilabdázás széles skáláját (szivacs, terem, strand, utcai).  
Az óvodákban és az iskolák alsó tagozatán szivacskézilabda foglalkozásokat tartunk, intézményenként havi rendszerességgel. Igény esetén tanfolyami 
foglalkozásokat indítunk. Ovi olimpia ill. diákolimpia keretében labdás versenyeket, szivacskézilabda tornákat szervezünk. Részt veszünk az Önkormányzat 
által a kerületi óvodák részére szervezett délelıtti labdás elıkészítı foglalkozások szakmai programjának kidolgozásában, lebonyolításban. Az óvodákat és az 
iskolákat szakmai anyaggal látjuk el, az óvónık és a tanítónık részére továbbképzéseket szervezünk. A szorosabb együttmőködést kívánunk kialakítani 3 
óvodával és 3 iskolával együttmőködési megállapodás keretében. Ezen intézmények részére sporteszközt (szivacskapu, labda) biztosítunk. A sportág 
népszerősítése érdekében iskolai sportnapokra kerületünkbıl indult felnıtt kézilabdázókat hívunk élménybeszámolóra, mérkızéseket szervezünk gyerekek, 
tanárok, szülık közremőködésével. Vasas SC mérkızéseire iskolákat hívunk, szurkolói csoportokat szervezünk, legötletesebbeket díjazzuk. Iskolai 
szünetekben ingyenes képzıtábort hirdetünk nem igazolt gyerekek részére. Az óvodai és iskolai program megvalósításában együttmőködünk a XIII. kerületi 
Önkormányzattal, különös a hátrányos helyzető gyerekek sportolásának érdekében. 2. Az egyesület keretein belül széles tömegbázison és széleskörő 
támogatottság alapján nyugvó magas színvonalú utánpótlás-nevelés folytatása a cél, melyben az eredményes szereplés mellett nagy hangsúlyt fektetünk az 
egészséges életmód megismertetésére, a jó közösségi szellem kialakítására, a sportban rejlı nevelési eszközök kihasználásával igyekszünk befolyásolni a 
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gyerekek személyiségének pozitív irányú fejlıdését. A lány szakágban továbbra is megtartjuk az évfolyamos szintő képzést, a fiú szakágat igyekszünk a 
lányokéhoz hasonló létszámra és minıségre fejleszteni. Gondot fordítunk a tehetségek felismerésére és az egyéni fejlesztésre. A csapatedzésen kívül 
kapusedzést és egyéni képzést tartunk. Tudományos alapokon nyugvó képzési rendszert mőködtetünk, melynek alapja az edzık szakmai tudása, a sportág 
iránti elkötelezettsége. (Az ASI kézilabda szakosztályában a 2011-2012. bajnoki évben 9 sportszakember munkájára számítunk, akik közül 6 felsıfokú 
végzettséggel rendelkezik. Feladatukat egy kivétellel mellékállásban látják el.) Az edzık és vezetık részt vesznek továbbképzéseken. Az egyesületen belül is 
szervezünk konzultációkat, ahol az egységes szakmai koncepció érdekében a csoportoknál tapasztalt gondokat, eredményeket osztják meg egymással a 
szakemberek. A játékosokat egy évben kétszer mérjük fel, amit közösen is kiértékelünk.  A személyi és tárgyi feltételek biztosítása elvárhatóvá teszik a 
csapatok eredményes szereplését az országos bajnokságokban. Az induló csapatoktól elvárás az Erima Gyermekbajnokságban az országos döntıbe jutás, az 
idısebb korosztályok részére az OSB-ben és az ifjúsági bajnokságban az eredményes szereplés. A Budapest Bajnokságban és különbözı tornákon az 
összes tagunk számára játéklehetıséget biztosítunk. Továbbra is segítséget nyújtunk az eredményes tanuláshoz, ennek érdekében együttmőködési 
megállapodást kötöttünk a Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézettel. Az iskola biztosítja a tanulási problémákkal küzdı gyerekek 
egyéni fejlesztését, valamint a heti háromszori reggeli edzést. Vidéki beiskolázás esetén kollégiumi férıhelyet biztosítunk. Készen állunk egy akadémiai 
rendszer mőködtetésére. Orvosi és pszichológusi háttérrel rendelkezünk. Pszichológusunk csoportfoglalkozásokat tart korosztályos csapataink részére, igény 
esetén egyéni foglalkozásokat vállal. A következı bajnoki évtıl fokozottabban kívánjuk kihasználni a XIII. kerületi Önkormányzat által támogatott 
egészségmegırzı szőrıprogram eredményeit, ahol antropometriai és spiroergometriás felmérésekre van lehetıség. Továbbra is ápoljuk svéd és osztrák 
kapcsolatainkat, amelyet az idén román és szlovák kapcsolatokkal bıvítettük. Tornák rendezésében is szeretnénk az élen maradni és a Ferenczy kupa, 
valamint a mőfüves szivacskézilabda torna résztvevıi létszámát bıvíteni. Újdonságként utcai-kézilabda torna rendezését tervezzük. A strandkézilabdázással 
is egyre több sportolónk ismerkedik meg. A meghirdetett versenyeken több csapattal is jelen vagyunk. A fenti program szakmai megvalósításáért két 
fıfoglalkozású felelıs személyt kívánunk foglalkoztatni. Az egyik az iskolákkal való kapcsolattartásért, a kiválasztásért a tornák szervezéséért és az 
adminisztrációért, a másik az egységes szakmai koncepció kivitelezéséért, a szakmai munka magas szintő megvalósulásáért, a tehetségek képzéséért, 
menedzseléséért felelıs. Sportolóink elırelépési lehetıségének érdekében az ASI sportszakmai segítséget nyújt az NB II-ben szereplı MAFC felnıtt férfi és 
az NB I/B-ben szereplı Vasas SC felnıtt és ifjúsági csapatainak. 

Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!  Az országnak nincs még egy olyan része, ahol annyi világhírő 
kézilabdázó fordult volna meg, mint a XIII. kerület csapataiban, férfiaknál a Bp. Honvéd SE-ben, a Bp. Elektromos SE-ben, de a Vasas SC-ben is, a nıknél 
pedig a 15-szörös magyar bajnok Vasas SC-ben. Ki ne hallotta volna a kézilabdát szeretık táborában az alábbi neveket: Kovács László, Vass testvérek, 
Kenyeres József, Kovács Péter, Kovács Mihály, Csík János, Angyal Éva, Bujdosó Ágota, Fleck Ottóné,  Csenki Györgyné, Sterbinszky Amália, Varga Márta, 
Mocsai Lajos. Mindnyájan kötıdnek Angyalföldhöz, ki edzıként, ki játékosként. A felsorolt játékosok között világbajnokok, olimpiai helyezettek, 
világválogatottak, sokszoros országos bajnokok találhatók. A múlt eredményei közül ki kell emelni az 1982-es esztendıt, amikor a férfiaknál a Bp. Honvéd SE 
Kovács László vezetésével, a nıknél, pedig a Vasas SC Mocsai Lajos vezetésével megnyerte a BEK-et. Ezzel a teljesítménnyel végérvényesen beírta 
Angyalföld a nevét a kézilabdás történelembe. Még messzebbre tekintve a múltba büszkén mondhatjuk, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás-
nevelési programját Cséfay Sándorról nevezték el, aki amellett, hogy a magyarországi kézilabdázás meghonosítója, az Elektromos csapatának játékosa, majd 
a Vasas SC lányainak edzıje, egyik „aranykovácsa” lett. Az iskolák és egyesületek példaértékő kapcsolatának eredményeként Ferenczy József a Tomori Pál 
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Általános Iskolában a lányok, Jenıvári István a Sallai Imre Iskolában a fiúk között nevelt válogatott játékosokat. A tradíciók köteleznek, folytatnunk kell 
elıdeink sikeres munkáját. Jelenleg Angyalföld nem büszkélkedhet elsı osztályú csapattal. A nagy múltú csapatok a támogatást nélkülözve alsóbb osztályba 
kényszerültek (pl. Vasas SC NB I/B, Bp. Honvéd SE NB II.) vagy megszőntek. A gondok ellenére a XIII. kerületben az ASI DSE az MKSZ szakmai 
programjához kapcsolódva egy olyan sportágfejlesztési programot igyekszik megvalósítani töretlen hittel és lelkesedéssel, amellyel minıségi munkavégzés 
esetén hosszú idıre biztosítja a térségben a kézilabda sportág népszerőségét, a tehetséggondozással ösztönzi és hozzásegíti a környezetében lévı 
egyesületeket (elsısorban a Vasas SC-t) a legmagasabb osztályú szerepléshez.  Az iskolában a testnevelık bevonásával a kézilabda sportág ismertségét, 
nemzetközi eredményeit kihasználva a sportág sokszínő mozgásanyagának megismertetésével könnyen felkelthetjük a gyerekek mozgásigényét, segítve 
ezzel sportágválasztásukat is. Az iskolákban, óvodákban való megjelenés elısegítheti a gyerekek és a családok körében a szemléletváltást, hogy ne csak 
elviekben tartsák fontosnak a mozgást, hanem legyenek aktívak a testi egészségük megırzése érdekében.      

3.3. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt elınyök és a figyelembe veendı kockázatok 
megjelölésével! Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a kézilabda sportág népszerősítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag 
életmód megszerettetéséhez, az egészséges versenyszellem kialakításához, a legtehetségesebbek kiemelt foglalkoztatásával élsportolók neveléséhez, a 
helyi lakosság szórakoztatásához, Angyalföld sportkultúrájának országos elismeréséhez. Magyarországon az igazolt sportolók száma csökken, a lakosság 
sportaktivitása európai összehasonlításban kirívóan alacsony. Vizsgálati eredmények szerint a 9-14 éves sportoló gyerekek fizikai képességei, motorikus 
teljesítménye alig különbözik a 25 évvel ezelıtti felmérésben résztvevı nem sportoló gyermekekétıl. A mozgásszegény életmód is közrejátszik abban, hogy a 
születéskor várható élettartam a férfiaknál 8 évvel, a nıknél 6 évvel marad el az uniós átlagtól. Az egészségben várható élettartam mindkét nem esetében az 
elıbbi mutatóknál 13 évvel kevesebb. Reményeink szerint óvodai-iskolai és az egyesületi programunk segít abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a 
gyerekek életmódjává váljon, amely hozzájárul egy fizikailag és mentálisan is egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A sporttevékenység nevelı hatása 
semmivel sem pótolható. A sportolók a sportban elért teljesítményükrıl állandó visszajelzést kapnak, amely igazolja erıfeszítéseiket. Tapasztalat, hogy a 
rendszeresen és aktívan sportoló gyerekek sport iránti érdeklıdése változtat a családi szokásokon és az értékrenden. A sport az elidegenedett világunkban 
közösségteremtı erıvel bír, nemcsak gyerekeknél köttetnek élethosszig tartó barátságok, hanem összehozza a családokat is. Példák sorát említhetnénk a 
legmagasabb osztályban ill. nemzetközi szinten játszó csapatok eredményeinek befolyásoló hatására városuk, szurkolóik életére. Szeretnénk, ha munkánkkal 
a közeljövıben megvalósulna az, hogy a Vasas SC kézilabda csapata az elsı osztályban színvonalas, teltházas mérkızéseken szerez újból örömet 
szurkolóinak. Támogatás megvalósulása esetén növelni tudnánk az edzıi béreket, ezzel az edzık megbecsülését, fıállás lehetıségének megteremtésével új 
munkahelyeket teremtenénk. Edzıtáborok, sporttáborok szervezésével, tornák rendezésével bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplıi (vendéglátás, 
idegenforgalom). Javuló anyagi helyzet esetén az anyagilag hátrányos helyzetben lévı gyerekek sportolása is megoldhatóvá válna. Amennyiben a társasági 
adóból befolyt összeg nem váltja be a hozzá főzött reményeket csak részben valósítható meg az óvoda – iskola - egyesület egymásra építésére alapuló terv. 
Az edzık leterheltsége és az erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya miatt csökkenhet a képzés színvonala, csak a jómódú szülık gyerekeinek 
biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsıségeiben vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak a kézilabda sportág eredményességére (de 
ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek  a szabadidı hasznos eltöltésében sem a plázákkal, 
a számítógéppel szemben. 
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése 

4.1. Személyi jellegő ráfordítások7 (több támogatási idıszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási 
idıszakonként töltendı ki)  
 

Támogatási 
idıszak 

Támogatott 
pozíció(k) 

megnevezése8 

Újonnan 
létrehozott-e 
a pozíció? 

(I / N) 

Hány fı lesz 
ilyen 

pozícióban? 

Havi bruttó 
bér és egyéb 

juttatások 
(Ft/hó) 

Munkáltatói 
járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen 

(Ft)9 

       

       

       

       
    

Összesen:   Ft Ft Ft 

 

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

Pozíció megnevezése Indoklás 

  

  

  

 
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 támogatási 

idıszak    

2012/13-as támogatási 
idıszak    

2013/14-es támogatási 
idıszak    

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

                                                           
7 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), 
illetve a képzésnél (4.4) kell feltőntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont 
i) alpontjára. 
8 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 
9 Az egyes sorokon jelölttámogatási idıszakra számítva. 
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 Összes személyi jellegő ráfordítás (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

Összesen:    
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás =TEB/TEF, biztonságtechnikai célú 
infrastruktúrafejlesztés = BTI)10 
Megjegyzés: Kérjük, csatolja a beruházás összefoglaló költségvetését (csatolandó dokumentumok listáját lásd a 6. pontban)! 
 
 

Támogatá
si idıszak 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése 

Indoka, célja 
Tervezett beruházási, felújítási 

érték (Ft) 

    

    

    

    

Összesen:    

 
 

                                                           
10 Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltőntetni. 
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Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú 
ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti idıszakban: 

 Összes tárgyi eszköz (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 
2011/12-es támogatási 

idıszak    

2012/13-as támogatási 
idıszak 

   

2013/14-es támogatási 
idıszak 

   

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

Összesen:    
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1994-95 fiú (19) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 380000 

Kenyeres József Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 400000 

 Nevezési költségek13 30000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek14 100000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei15 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 779000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

700000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

895800 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 3309800       Ft 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok16 2011/12-es évadra17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1996-97 fiú (15) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 300000 

Horváth László Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

Csenki Csilla Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek18 30000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek19 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei20 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 704000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

400000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

846300 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2535300       Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok21 2011/12-es évadra22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1996 lány  (19) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 380000 

Komjáti Zsuzsa Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 500000 

 Nevezési költségek23 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek24 100000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei25 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 779000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

600000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

846300 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 3275300         Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
22 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
23 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
24 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
25 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok26 2011/12-es évadra27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1997 lány (13) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 260000 

Komjáti Zsuzsa Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek28 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek29 100000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei30 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 779000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

520000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

846300 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2775300        Ft 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
27 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
28 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
29 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
30 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok31 2011/12-es évadra32 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1998-99 fiú (20) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 400000 

Csenki Csilla Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek33 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek34 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei35 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 704000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

600000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

1155900 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 3159900       Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
32 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
33 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
34 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
35 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok36 2011/12-es évadra37 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1998 lány (23) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 460000 

Gálfalvi Áron Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek38 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek39 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei40 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 704000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

800000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

846300 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 3110300        Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
37 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
38 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
39 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
40 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

17/31 oldal Dátum: 
 

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok41 2011/12-es évadra42 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

1999 lány  (12) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 240000 

Géber Zsolt Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek43 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek44 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei45 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 528000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

480000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

729900 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2277900          Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
42 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
43 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
44 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
45 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

18/31 oldal Dátum: 
 

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok46 2011/12-es évadra47 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

2000-2001 fiú (10) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 200000 

Kenyeres József Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek48 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek49 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei50 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 528000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

400000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

809100 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2237100         Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
47 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
48 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
49 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
50 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

19/31 oldal Dátum: 
 

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok51 2011/12-es évadra52 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

2000 lány  (11) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 220000 

Géber Zsolt Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek53 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek54 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei55 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 528000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

440000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

729900 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen:  2217900          Ft 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
52 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
53 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
54 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
55 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

20/31 oldal Dátum: 
 

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok56 2011/12-es évadra57 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

2001 lány (14) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 280000 

Ruzsin Krisztina Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 200000 

 Nevezési költségek58 45000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek59 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei60 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 528000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

440000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

809100 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2357100         Ft 
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 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
57 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
58 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
59 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
60 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

21/31 oldal Dátum: 
 

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási idıszakra történı támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendı) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Egyes korosztályok61 2011/12-es évadra62 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fı) 

Jogcím Összesen (Ft) 

2002 fiú, lány Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése  

Ruzsin Krisztina Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25000 

 Személyszállítási költségek 150000 

 Nevezési költségek63 60000 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek64 30000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei65 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 528000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

400000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

809100 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2002100          Ft 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61

 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenırzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
62 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
63 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
64 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
65 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

22/31 oldal Dátum: 
 

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 támogatási 

idıszak 
2.925.800 26.332.200 29.258.000 

 
2012/13-as támogatási 

idıszak 
   

2013/14-es támogatási 
idıszak 

   

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

Összesen: 2.925.800 26.332.200 29.258.000 
 

 

 

     3



 

23/31 oldal Dátum: 
 

 

4.4. Képzés (több támogatási idıszakra történı igénylés esetén, külön táblák kitöltendık) 

A kérelmezı által szervezett képzések költségei 

Évad 
Képzés 

címe 

Általános 
vagy 

szakképzés 
(Á/SZ) 

Oktatók 
várható 
személyi 
költségei 

(Ft) 

Oktatók 
várható 

utazási és 
szállás 

költségei 
(Ft) 

Képzésben 
résztvevık 

várható 
utazási és 

szállás 
költségei 

(Ft) 

Egyéb 
folyó 

költségek 
(Ft) 

Amortizáció 
(Ft) 

Tanácsadói 
szolgáltatások 

(Ft) 

Képzésben 
résztvevık 
személyes 

költségei (Ft) 

          

          

          

          

          
      

Összesen:  Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 
 

 

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    

2013/14-es évad Szakképzés    

2014/15-ös évad Általános képzés    

2014/15-ös évad Szakképzés    

Összesen:    

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, 
megszerezhetı ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján 
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási idıszak 
esetén, támogatási idıszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: 
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 Összes képzés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 
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4.5 Közremőködıi költségek 

26.332.200 Ft   3%-a = 789.966 Ft 
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)66 

Indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Projektazonosító Kiindulási érték Célérték Változás a 
bázisév %-ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány   fı  9 12 33% 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezı 
szakemberek száma 

fı  6 9 50% 

OKJ-s végzettséggel rendelkezı 
edzık száma 

fı  3 3 0% 

Licence-szel rendelkezı edzık száma fı  4 4 0% 

Szakemberek átlagfizetése Ft/csapat  Br. 74.000 Br. 94.000 27% 

Más, …      

Felújítással érintett sportcélú 
ingatlanok száma 

db     

Épített új sportcélú ingatlanok száma db     

Felújítással érintett kiszolgáló 
létesítmény 

m2     

Épített új kiszolgáló létesítmény m2     

Felújítással érintett 
szabadidısportolók száma 

fı     

Más, … 

EREDMÉNY indikátorok 

Korosztályos U13 és alatta fı  90 140 55% 

                                                           
66 Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja. 
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Indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Projektazonosító Kiindulási érték Célérték Változás a 
bázisév %-ában 

sportolók száma: U14-15  fı  47 50 6% 

U16-17 fı  19 19 0% 

U18-19 fı     

Felnıtt fı     

Más, ….      

HATÁS indikátorok 

       

Korosztályos 
eredményesség 
változása 

U14-15 helyezés  5 3  

U16-17 helyezés  3 2  

U18-19 helyezés     

Felnıtt helyezés     

Nézıszám fı     

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 ellenırzésének, 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. 

 

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggı sportfejlesztési program 

jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendı igazgatási szolgáltatási 

díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben elıírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat 

megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejőleg a rendeletben foglaltak szerint elıírt módon igazolok. 

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

 

Kérelmezı cégszerő aláírása  

P.H. 
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6. 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  Igazolás arról, hogy a kérelmezı szervezet az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 
32. pontja szerint – a bejelentés idıpontjában – köztartozásmentes adózónak minısül, vagy nyilatkozat arról, hogy 
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

x Nyilatkozatok (következı oldal). 

x A sportfejlesztési program összefoglaló költségvetését. 

x Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

 Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerıs hatósági engedélyek, igazolások. 

 
 
 
Kelt: Budapest (helység), 2011. (év) szeptember (hó)  9 (nap) 
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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 Kérelmező az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. 
pontja szerint –köztartozásmentes adózónak minősül, és szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban,; 

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 Kérelmezővel szemben a bíróság nem rendelte el a csődeljárást vagy a 
sportszervezet felszámolását, továbbá nem áll végelszámolás vagy kényszer-végelszámolás alatt,  

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

7. kijelentem, hogy 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 alkalmazott támogatásból 
kizárás hatálya alatt, és 

a.  a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet 

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 

8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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; 

9. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról történő elszámolásban személyes adatokkal 
szereplő természetes személyektől a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt beszerzem; 

10. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben 
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 
napon belül írásban értesítem a jóváhagyást végző-, illetve az ellenőrző szervezetet; 

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

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben 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, 
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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) 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, 

d) a jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a 

sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és – figyelemmel 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. rendelet 4.§ (8) pontjára - a pályázati eljárás eredménye alapján 

nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.  

12. 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; 

13. amennyiben a fenti sportfejlesztési programban szereplő beruházás vagy felújítás a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) 
bekezdés a) és d) pontjainak megfelel, úgy vállalom hogy a jogszabályban meghatározott 
jelzálogjognak a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéshez 
szükséges közokirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat kiállításának költségét az 
ellenőrzést végző szervezet részére megfizetem. 

14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben 
illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb 8 
napon belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet; 

15. vállalom, hogy a Kérelmező a támogatás felhasználásáról olyan naprakész analitikus 
nyilvántartást vezet, amely biztosítja azok 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 
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. 
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