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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 8 Budapest                                         (irányítószám, helység) 
 
Rozsnyai                                                  (út, utca) 4.                                                                     (házszám) 
 

Telefon: 06/30 210 10 6 Fax: 3497 987 

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:  

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: 2 

                                                           
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 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 Vízilabda Szövetség 
fejlesztési stratégiájához kapcsolódva 2011/2012. bajnoki évre az egyesület OB I/B-ben és a Budapest 
Bajnokságban induló férfi és az OB I/B-ben induló nıi csapatainak személyi jellegő ráfordításaira, tárgyi eszköz 
beruházásra (sportfelszerelés, sporteszköz), valamint az Országos Serdülı Bajnokságban induló leány csapatának 
és a szervezıdı elıkészítı csapatainak utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatására adja be pályázatát. 

Az Angyalföldi Sportiskola és DSE 2000-ben alakult azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson a XIII. kerületi 
sportegyesületeknek az utánpótlás-nevelés területén. A nıi vízilabda szakosztály megalakítását az tette 
szükségessé, hogy a Vasas SC OB I-ben szereplı csapatának nem volt utánpótlása. A rövid idı alatt felépített 
utánpótlásbázis eredményesen mőködött, az együttmőködésnek a Vasas SC nıi szakágának megszőnése vetett 
véget. Ezután évekig saját jogon versenyeztünk az OB I-ben felnıtt, ifjúsági és serdülı bajnokságokban, de miután 
egyesületünk amatır alapokon mőködik – és ezen nem is kívánunk változtatni – a jobb képességő játékosok 
eligazoltak jobb anyagi feltételekkel rendelkezı egyesületekbe. Így kerültek OB I-es élcsapatokhoz saját neveléső 
játékosaink, és így került a Bp. Honvéd SE-be 14 utánpótláskorú játékosunk, nehezítve ezzel további létünket. A 
2010/2011. évi bajnokságban az OB I/B-ben indultunk, amit meg is nyertünk és részt vettünk a serdülı 
bajnokságban is, amelyekben a Bp. Honvéd SE-vel kötött együttmőködési szerzıdésben foglaltak szerint 

                                                           
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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versenyeztek a gyerekek. Utánpótlás bázisunk, mint létszámában, mint eredményeiben elmarad céljainktól, ezért 
komoly fejlesztésre szorul, amit a TAO törvény által biztosított lehetıségek kihasználásával szeretnénk 
megvalósítani.                                                            

A férfi szakosztályunk öt évvel ezelıtt alakult, amikor a Vasas SC-ben „kiöregedett” egy ifjúsági csapat és szerettek 
volna továbbra is együtt versenyezni. Ennek biztosított lehetıséget az ASI DSE. Elindultunk az OB II-ben, ahonnan 
2010-re eljutottunk az OB I-be. A legmagasabb osztályban is tisztesen helytálltunk, de itt is legfıbb probléma az 
anyagiak hiánya volt. A 2011/2012. bajnoki évben az OB I/B-ben ill. a Budapest Bajnokságban fogunk szerepelni 
többségében utánpótláskorú játékosokkal és igény esetén elkezdjük alapoktól felépíteni a fiú utánpótlás bázisunkat 
is. 

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület egy olyan férfi és nıi szakosztályt igyekszik kialakítani, ahol a 
színvonalas tehetséggondozás mellett lehetısége van az ún. szabadidı-sportolóknak is a mozgásra.  Cél, hogy a 
sportolókat a rendszerességre szoktassuk, érvényesítve az egyéni bánásmódot, mindenkitıl az adottságainak 
megfelelıen a legjobb teljesítményt követeljük. Kihasználva a sportág közösségformáló erejét, egymásért és 
önmaga jobb teljesítményéért küzdeni tudó, sportszerően viselkedı fiatalokat szeretnénk nevelni, akik hosszútávon 
állnak a sportág szolgálatában játékosként, sportszakemberként, szponzorként vagy szurkolóként. 

Elsıdleges feladatunk a sportág népszerősítése, a gyerekek motiválása a sportág megismerésére. 10 éves korig a 
XIII. ker. Németh L. tanuszodában vízilabda elıkészítı foglalkozásokat tervezünk fiúk és lányok részére. 10-12 
éveseknek a Dagály strandon biztosítunk vízilabda elıkészítı foglalkozásokat továbbra is koedukáltan, majd a 12 év 
felettieknek a Hajós Alfréd uszodában fiúk és lányok részére külön csoportban tartjuk az edzéseket és készítjük fel a 
versenyezésre a sportolókat.                                                                                                                                           
Az utánpótlás korosztály évfolyamrendszerő kialakulásáig célunk a felnıtt csapatainkban a játékosok megtartása, 
számukra sporttevékenységük gyakorlásához, fejlıdésükhöz megfelelı körülmények biztosítása (vízfelület, 
edzıtábor, tornák szervezése), a lány utánpótláscsapat létszámának feltöltése ASI igazolású játékosokkal.  

Céljaink eléréséhez szükséges felvenni a kapcsolatot az általános iskolák testnevelıivel és a tanuszoda vezetıkkel, 
akik javaslatot tesznek a sportág iránt kedvet érzı gyerekek személyére vagy propagálják a vízilabdázási 
lehetıséget.                                                                                                                                                 
Rendelkezünk olyan szakemberekkel, akik részt tudnak venni délelıtt a toborzásban és délután az edzések 
vezetésében. Segítségükkel újra élesztjük a XIII. kerületi tanuszodai vízilabda versenysorozatot alsó tagozatos 
tanulók részvételével, amely szintén a kiválasztás alapja lehet. A kerületi Suli-Póló verseny lebonyolításában is 
tevékeny részt vállalunk. 

Az eseményekrıl a XIII. kerületi Önkormányzat segítségével a kerületi újságban és a kábel tv-n keresztül ill. az 
iskolai faliújságokon plakátok kihelyezésével adunk hírt, de minden fontos információ megtalálható a www. 
asidse.hu honlapon is. 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



5/23 oldal Dátum: 
 

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 az eddig elért eredményeit. Az ASI DSE megalakulása óta (2000.) igyekszik a vízilabda sportágat népszerősíteni, 
a sportágat kedvelık számára edzés- és versenyzési lehetıséget biztosítani, az élsport számára tehetséges játékosokat nevelni. A sportág és a fiatalok fejlıdése 
érdekében más sportszervezetekkel együttmőködésre törekszünk. Továbbra is az említett elvek mentén kívánjuk szervezettebben, tervszerőbben, magasabb 
színvonalon végezni munkánkat. Sportágfejlesztési programunkat 8 éves kortól felnıtt korig egymásra építve a sportiskolai kerettantervben foglaltakra 
támaszkodva kívánjuk megvalósítani. A program megvalósításában fontos szerepet játszanak sportszakembereink 1 fı szakmai vezetı (sportszakmai és technikai 
feladatok), 1 fı férfi szakágvezetı-edzı, 1 fı nıi szakágvezetı-edzı (felnıtt, ifi-serdülı), 1 fı elıkészítı csoport-edzı, 1 fı toborzásvezetı-edzı. Igény esetén 
gyúró, gyógytornász és sportpszichológus segíti munkánkat.                                                                                                                                                                                                         
Két területen tervezünk fejlesztéseket:                                                                                                                                                                                                    
1. A sportág népszerősítése, új tagok bevonása, új csoportok kialakítása.                                                                                                                                           
Feladatok: Kapcsolatfelvétel testnevelı tanárokkal, tanuszoda vezetıkkel – toborzás az elıkészítı és gyermek csoportokba.  Három szinten és helyszínen a 
képzés beindítása. 8-9 évesek Németh L. tanuszoda, 10-11 évesek Dagály strand, 12-13 évesek Hajós A. uszoda. Alsó tagozatosok részére tanuszodai vízilabda 
bajnokság szervezése a XIII. kerületi iskolák között, részvétel a XIII. kerületi Suli-Póló bajnokság lebonyolításában, iskolai szünetekben (ıszi, tavaszi) ingyenes 
sportági bemutató foglalkozások tartása, nyári szünetben úszó- és vízilabda sporttáborok szervezése Budapesten és vidéken. Bemutatkozás és toborzás a Nagy 
Sportágválasztón és a XIII. kerületi Sportágválasztón.                                                                                                                                                                                                                                        
2. Meglévı csapataink tudásának fejlesztése, edzés- és versenyzési körülményeinek javítása, létszámok növelése.                                                                              
Feladatok: A foglalkozások vezetésére képzett, a sportág iránt elkötelezett edzık alkalmazása. Folyamatos szakmai önképzés megkövetelése. A felkészítésben a 
legmodernebb edzésmódszerek alkalmazása. Az edzésekre megfelelı nagyságú vízfelület, megfelelı minıségő és számú sporteszköz biztosítása. Évente 
minimálisan egy alkalommal edzıtábor szervezése, részvétel mások által szervezett tornákon, saját tornák rendezése. Az MVLSZ által szervezett bajnokságokban 
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részvétel és a tudásszintnek megfelelı szereplés, sportszerő viselkedésre nevelés. Nıi szakágban meg kell tenni mindent a létszám növelése érdekében jó 
úszótudással rendelkezı akár más labdajátékban jártasságot szerzett sportolók leigazolásával. Az edzésszám növelése érdekében be kell iktatni szárazföldi 
foglalkozásokat és reggeli úszóedzéseket. Megfelelı létszám esetén lehetıség van középiskolai beiskolázásra, ahol a sportiskolai kerettanterv szerint tanulnak a 
gyerekek és heti három alkalommal biztosított a reggeli edzés. Vidéki beiskolázás ill. átigazolás esetén kollégiumi férıhelyet biztosítunk.                                                                                                                     

3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát!  A vízilabdázás hazánk legeredményesebb labdajátéka. A 
világversenyeken sok százezren szurkolnak a válogatottaknak, akiknek elért eredményei sokszor katartikus élményhez juttatják a sportág híveit. Mindenki által 
ismert és elismert az az óriási munka, melynek eredménye általában a dobogó valamelyik foka. A vízilabdázók nemcsak a sportban, hanem a tanulásban is példát 
mutatnak a többi sportoló és nem sportoló fiatalnak. Az elért eredményeket, a példaértékő sportolói életpályákat a fiatalokkal meg kell ismertetni, számukra 
vonzóvá kell tenni. Propagálni kell a sportolás egészségmegırzı szerepét, az elvégzett munka hatását a teljesítményre, a közösség meghatározó szerepét az 
egyén éltébe. Ezzel esetleg alternatívát adhatunk a médiában favorizált könnyen szerzett, de könnyen is elmúló dicsıséggel szemben.                                               
A kiváló vízilabda eredményeket kevés igazolt versenyzıvel sikerül elérni ez igaz a férfiakra is, de különösen a nıkre. Ez dicséri az edzık szakmai tudását, de 
hosszútávon, amikor a világon egyre több országban játszák a vízilabdát már nem tartható fent. Mindenképpen szélesebb alapokra kell helyezni sportágat, 
nagyobb létszámot kell bevonni a képzésbe. Annak ellenére, hogy az általános iskola alsó tagozatában kötelezı az úszásoktatás és sok úszótanfolyam is 
mőködik, mégsincs onnan továbblépési lehetıség, melynek több oka is van, amin változtatni kell. Egyik a tanfolyamvezetık szemlélete, másik a vízilabdaedzık 
kiválasztó tevékenysége, harmadik pedig a vízfelület célirányosabb kihasználása. Ezeket próbáljuk programunkban összehangolni, mert véleményünk szerint 
sokkal több lehetıség van a sportág fejlesztésére, mint amit napjainkban kihasználunk.                                           

3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt elınyök és a figyelembe veendı kockázatok 
megjelölésével!  Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a vízilabda sportág népszerősítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag életmód 
megszerettetéséhez, az egészséges versenyszellem kialakításához, a legtehetségesebbek kiemelt foglalkoztatásával az élsportolók neveléséhez és a 
sportszeretı nézık szórakoztatásához. 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 gyerekekétıl. 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 az elıkészítı és az 
egyesületi programunk segít abban , hogy a rendszeres fizikai aktivitás a gyerekek életmódjába beépüljön, amely  hozzájárul egy fizikálisan és mentálisan 
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. Támogatás megvalósulása esetén növelni tudnánk az edzıi béreket, ezzel az edzık megbecsülését, fıállás lehetıségének 
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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 a fentiekben ismertetett 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 vízilabda 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 

2011/2012 Szakmai vezetı I 1 60.000 12.000 432.000 

2011/2012 Edzı N 2 295.000 59.00 2.124.000 
       
       
    

Összesen:   355.000  Ft  71.000 Ft 2.556.000 Ft 

 

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

Pozíció megnevezése Indoklás 

Szakmai vezetı 

Egyesületünk a férfi és a nıi szakágban kiemelt fejlesztéseket tervez, a létszám és a 
minıségi képzés tekintetében is. Ehhez szükséges egy olyan koordináló személy, aki a 
sportszakmai irányvonalat kidolgozza és betartatja, a munkavégzéshez szükséges anyagi és 
tárgyi feltételeket biztosítja ill. a megnövekedett  adminisztrációs tevékenységet elvégzi. 

  
 
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 
1.278.000 1.278.000 2.556.000 

2012/13-as támogatási 
idıszak 

   

2013/14-es támogatási 
idıszak 

   

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

Összesen: 1.278.000 1.278.000 2.556.000 

                                                           
 
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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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) 

2011/2012 Sportruházat, sportfelszerelés vásárlás. Egyesületünkben eddig a játékosok maguk vásárolták a 
sportruházatukat, szeretnénk ezután erre az anyagi 
lehetıséget megteremteni. A sporteszközök elhasználódtak, 
pótlásra, cserére szorulnak.   

1.005.000 

    

    

    

Összesen:   1.005.000 

 
 

                                                           
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 301.500 703.500 1.005.000 

2012/13-as támogatási 
idıszak 

   

2013/14-es támogatási 
idıszak 

   

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

Összesen: 301.500 703.500 1.005.000 
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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) 

12 fı serdülı-ifi lány Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 360.000 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 25.000 

 Személyszállítási költségek 500.000 

 Nevezési költségek13 53.750 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek14 300.000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei15 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.000.000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

300.000 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 2.538.750     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) 

15 gyermek Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 160.000 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök  

 Személyszállítási költségek  

 Nevezési költségek18  

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek19 100.000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei20 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 600.000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

432.000 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 1.292.000       Ft 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 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) 

20 elıkészítı Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 180.000 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök  

 Személyszállítási költségek  

 Nevezési költségek23  

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek24 100.000 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei25 

 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 600.000 

 Felkészítéssel, edzıtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggı szállás 
és étkezés költsége 

 

 A programban résztvevı sportszakemberek 
személyi jellegő ráfordításai 

432.000 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár 

 

 Összesen: 1.312.000     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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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 
514.275 4.628.475 5.142.750 

2012/13-as támogatási 
idıszak 

   

2013/14-es támogatási 
idıszak 

   

2014/15-ös támogatási 
idıszak 

   

Összesen: 514.275 4.628.475 5.142.750 
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4.4. Képzés (több támogatási idıszakra történı igénylés esetén, külön tálák 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 

Az Angyalföldi Sportiskola és DSE a  2011/2012. bajnoki évben három támogatási jogcímre pályázik: 1. 
személyi jellegő ráfordítás, 2. tárgyi eszköz beruházás, 3. utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei. A pályázott 
összeg 6.609.975 Ft, közremőködıi költségre igényelhetı  a 3%-a= 198.000 Ft.  A közremőködıi költséget a 
sportfejlesztési program elıkészítésével, megvalósításával, adatszolgáltatási kötelezettséggel és az 
elszámolással megbízott személy bérére kívánjuk felhasználni. 
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes idıtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)26 

Indikátor megnevezése Mérték-
egység 

Projektazonosító Kiindulási érték Célérték Változás a 
bázisév %-ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány  fı  5 7 40% 

Felsıfokú végzettséggel rendelkezı 
szakemberek száma 

fı  3 5 60% 

OKJ-s végzettséggel rendelkezı 
edzık száma 

fı  1 1  

Licence-szel rendelkezı edzık száma fı     

Szakemberek átlagfizetése Ft  br 44.000 Ft/hó br 95.400 Ft/hó 116% 

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  0 35  

                                                           
26 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  3 10 233% 

U16-17 fı  27 30 11% 

U18-19 fı     

Felnıtt fı  15 15  

Más, ….      

HATÁS indikátorok 

       

Korosztályos 
eredményesség 
változása 

U14-15 helyezés     

U16-17 helyezés     

U18-19 helyezés     

Felnıtt helyezés     

Nézıszám fı     

Más, …      

 



 

20/23 oldal Dátum: 
 

 
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. 
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22/23 oldal Dátum: 
 

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, 



 

23/23 oldal Dátum: 
 

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. 
Kérelmező cégszerű aláírása  

 


