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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Műegyetemi Atlétikai és Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: MAFC

2 Gazdálkodási formakód:

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

Amatőr 
sportszervezet

Hivatásos 
sportszervezet

Közhasznú 
alapítvány

Diáksport 
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 9 8 0 5 7 5 5 - 2 - 4 3

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

Műegyetem rakpart(út, utca) 3(házszám)

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

Műegyetem rakpart(út, utca) 3(házszám)

06-1-463-25-41Telefon: 06-1-463-25-40Fax:

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

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bretz Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06309504323Mobiltelefonszám: mafc@eik.bme.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Balogh Tünde

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

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Gabányi László Sportcsarnok Újbuda Önkormányzata Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 15

Őrmezei Általános Iskola Újbuda Önkormányzata GAMESZ 26

Grosics Gyula Sport Általános IskolaÚjbuda Önkormányzata GAMESZ 8

Törökugrató Általános Iskola Újbuda Önkormányzata GAMESZ 5

Petőfi Sándor Általános és KözépiskolaÚjbuda Önkrományzata GAMESZ 3

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől  

 

 

 

 

Létesítmény 
neve                              

Létesítmény 
tulajdonosa                              

Létesítmény 
üzemeltetője                              

Átlagos heti 
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

1940-01-01

1940-01-01
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú 
alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani 

Játszva Sportolva Megelőzni Közhasznú AlapítványBudapest III. ker Máramaros u. 4. Együttműködés. Ingatlan sportcsarnok fejlesztési program

BEAC kosárlabda ELTE Akkreditált Kosárlabda Akadémia. Együttmüködés közös fiú-lány utánpótlás nevelési programban.

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 

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

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

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

0.5 MFt 14.25 MFt 12 MFt

4.4 MFt 0.585 MFt 1 MFt

40.35 MFt 47.337 MFt 60 MFt

0 MFt 30.764 MFt 50 MFt

66.35 MFt 41.346 MFt 27 MFt

111.6  MFt 134.28  MFt 150  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

28.922 MFt 32.966 MFt 40 MFt

14 MFt 0 MFt 0 MFt

7 MFt 8.765 MFt 10 MFt

56.258 MFt 71.227 MFt 75 MFt

16.389 MFt 11.389 MFt 15 MFt

122.57  MFt 124.35  MFt 140  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

14 MFt 31 MFt 121 MFt

14 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

 

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

 

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)
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Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

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

 

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

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

MAFC: hagyomány és minőség 
 
Klubunk nagyszerű hagyományokkal rendelkezik és -ezen alapuló - világos fejlesztési stratégiával. 
Jelen beadványunkban a MAFC kosársuli (MKS), a női szakosztály (MNK), az NB II-es férfi csapat (MM) és a MAFC Martos (MM)amatőr csapatára vonatkozó elképzeléseket 
összegeztük. A költségeknél, ahol lehet, jeleztük a kapcsolódást. (Összességében az arányok a következők MKS 65 millió Ft, MNK 15 millió Ft, MM 1,5 millió Ft, MF 1,2 
millió Ft) 
 
Lássuk a létesítmény helyzetet! 
 
 
GABÁNYI LÁSZLÓ Sportcsarnok (Hauszmann Alajos u. 5.) 
Hazánk talán egyetlen egykori kosárlabdázóról elnevezett sportcsarnoka. Akiről elnevezték, Gabányi László a MAFC 229-szeres válogatott legendája) Így külön figyelmet és 
törődést érdemel kosárlabda társadalmunktól és Szakszövetségünktől. 
Jelenleg heti 6 edzésszámmal használjuk a csarnokot. Önkormányzati tulajdonba van bérleti szerződés keretében fizetünk érte. Mérete miatt kiválóan alkalmas nagyobb 
létszámú edzések vagy egyszerre két csapat edzésigényének kiszolgálására. Megfelelő számú öltözővel is rendelkezik, így a következő évtől Országos fordulókra is 
használni kívánjuk, valamint alkalmas nemzetközi tornák lebonyolítására is alkalmas. Nézőtere 800 fő befogadására alkalmas. NB I rendezésére hitelesített. Állapota 
viszont rossz. Padlózata parketta de cserére szorul, a világítás, fűtés, öltözők korszerűsítése, felújítása szükséges. Az Önkormányzattal és a kerület többi meghatározó 
egyesületével közösen terv készült a felújítás módjára, ütemezésére. Rendkívül nagy és fontos, tradicionális bázisa lesz a jövőben a Újbudának és a régiónak. Palánkjai 2 
betolható plexi rugós gyűrűvel illetve 6 fa. 
 
Őrmezei Általános Iskola (Menyecske u.2.) torna terme:  
40 éve a MAFC Kosársuli egyik alap bázisa, jelenleg heti 15 edzés zajlik falai között. Idén még hazai mérkőzéseinket is itt játszotta minden korosztályunk minden csapata. 
Állapota közepes, talaj borítása műanyag . Utánpótlás mérkőzésekre és NB II-re hitelesített. Öltözői megfelelőek és jó állapotúak. Erősítő, kondi terem is rendelkezésre áll 
itt a MAFC Kosársuli játékosai számára gépekkel, súlyzókkal, mely a felkészülésben és az esetleges sérülések utáni rehabilitációkban is segít. A terem burkolatának cseréje 
parkettára, kívánatos volna. A palánkok 2 plexi rugós gyűrűvel illetve 4 fa. 
 
Grosics Gyula Sport Általános Iskola (Bikszádi u.) torna terme: 
Mint kosárlabda orientált sportiskola alapvető partnerünk. Alapja utánpótlásunknak, Alsós kupa programunk legnagyobb pillére. Állapota közepes, de jelenleg felújítási 
program zajlik és vár rá további a közel jövőben. Padló borítása parketta. Így kiváló körülményeket tud majd biztosítani sportolóink számára. Jelenleg heti 7 edzésidőben 
dolgozunk itt. Ezt a számot növelni is kívánjuk. Palánkjai 2 plexi rugós gyűrűvel illetve 2 fa. 
 
Törökugrató Általános Iskola (Gazdagrét) torna terme: 
Műanyag borítású, szabályos kosárlabda pálya méretű torna csarnokát heti 2 edzésen használjuk, tehát kiegészítő szerepe van, de fontos a MAFC Kosársuli nagy területet 
lefedő jelenléte szempontjából. Állapota jó. A palánkok, 2 plexi rugós gyűrűvel illetve 4 fa. 

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

Jelen pályázatunk keretei között nem tervezünk vonatkozó munkálatokat.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama: 2012. július 1 - 2013. június 30. 
Lássuk a részleteket! 
A személyi jellegű kifizetések időtartama: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig 
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. III. negyedéve. 
Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan 
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: folyamatos, döntően: 2012. 
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: folyamatos. 
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig 
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatos 
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje:2012. IV. negyedévtől. 
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig 
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012 július-augusztus. 
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2012. július 1. – 2013. június 30-ig 
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A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen 
sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Új pályán: stratégiai célok 2012-2015 
Mottó: a kosárlabdázás legyen településünk legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján). 
 
Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MKOSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MKOSZ által jóváhagyott program szerves 
folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 
A MAFC mint a Budapesti Műszaki Egyetem kizárólagos sportegyesülete 115 éve működik, kiemelkedően fontos részeként a Magyar egyetemi- és versenysportnak. Férfi 
kosárlabda szakosztálya 78 éve tagja a MAFC-nak, bajnokokat, olimpikonokat adva hazánknak. A Női szakosztály utánpótlásával 1999-ben alakult és működik azóta.  
A MAFC Kosársuli pedig 40 éve látja el az egyesület fiú utánpótlását, kitűnő eredményekkel, országos bajnoki címekkel, érmekkel a mai napig, nem beszélve arról, hogy 
sok korosztályos és felnőtt válogatottat nevelt nemzeti csapatainkba. A MAFC keretein belül versenyez az NB II-ben egy kizárólag BME hallgatóiból álló férfi csapat 
kiszolgálva az egyetem tehetségesebb kosárlabdázóit. 
A pályázaton elnyert támogatással a tavaly elkezdett szakmai, eszköz és fejlesztési változások folytatódhatnak. Kiváló fejlődési lehetőséget kap utánpótlás nevelésünk, a 
további folyamatos támogatás jóváhagyásával, az Általános iskola első osztályától az egyetemi diploma megszerzéséig gondoskodva sportolóinkról. 
 
A már működő ”Alsós kupa” programunk folyamatosan szélesedett idén is, egyre több a felépített „piramisunk” alsó régiójában a fiatal játékosainak száma. Hatalmas 
előrelépés lehet az elsős és másodikos kisdiákok sport felé való terelésében, ahol első alkalommal találkozhatnak szervezett formában a kosárlabdával. Ehhez nagy 
segítséget nyújt számunkra az MKOSZ „DOBD A KOSÁRBA” elnevezésű programja, mely ép ezt a korosztályt célozza meg. A program nemcsak hogy Újbudáról, 
kerületünkből indult útjára, de számos Iskola is csatlakozott hozzá. A programunk lényege a sportolói létszám növelése, a sportágunk megszerettetése a gyerekekkel, 
szélesítve a kosárlabda jelenlétét az Iskolákban. Jelenleg havi egy alkalommal vesznek részt a csapatok, a hétvégeken rendezendő tornán, ahol fiúk-lányok közös 
mérkőzéseken élhetik át először a győzelem örömét, vagy éppen a vereség feldolgozásának nevelő hatását. Szándékunk az anyagi forrás felhasználásával ezt még sűrűbbé 
tenni, a kerületünk (XI.) és a régió összes Általános iskoláját bevonni a sportba és a programunkba. A szakmai munka tehát itt kezdődik a fiatalokkal, megteremtve a 
tömegsport és a megfelelő méretű szelektálási lehetőséget a minőségi versenysport számára. 
 
A minőségi utánpótlás versenyeztetését aztán fiú és lány vonalon korosztályos csapataink keretén belül folytatják a tehetségek, ennek költségeit, (elsősorban terem 
költség, nevelő edzői bérek, felszerelések, sporteszközök) szintén a pályázat teremtette lehetőség segítségével tudjuk finanszírozni, tovább fejleszteni. Jelenleg is minden 
korosztályba neveztük csapatainkat a Szövetségünk bajnoki kiírásába, és a MAFC Kosársuli minden csapata versenyben van az Országos Döntőbe kerülésért.. 
 
4 éves tervünkben szerepel továbbá a pályázat infrastruktúra fejlesztés keretén belül a Gabányi László sportcsarnok fejlesztése, felújítása. Ezt a MAFC Kosársuli, Újbuda 
Önkormányzatával, az Újbuda Sportjáért nonprofit Kft-vel, a BEAC és a Budai XI. egyesületével közös alapítványban pályázzuk. 
A Grosics Gyula sportiskola már ma is kosárlabda orientált, ezért egyik meghatározó bázisa a MAFC Kosársulinak. Itt a meglévő Sport Általános Iskola mellet található 
Kollégium, a létrehozható középiskolai képzés, lehetőséget nyit egy akkreditált Akadémiai Program indulásához, ami így - a szakmai irányításunkkal - a dél-budai régió 
kosárlabda utánpótlás nevelési központja lehet. Ennek érdekében a MAFC Kosársuli és a BEAC közös beadványban kéri a Szakszövetségünk jóváhagyását az Akkreditált 
Akadémiai rendszerhez való csatlakozáshoz.  
A következő rendkívül fontos felhasználási terület a szakemberképzés. Nélkülözhetetlen az edzőink továbbképzése a Szakszövetség által támogatott hazai és külföldi 
szaktekintélyek bevonásával képzési rendszerünkbe, ez záloga európai integrálásunknak.  
Szakmai oktatás, szemináriumok, bemutató edzések szervezését és azok költségeit tudjuk a jövőben finanszírozni a támogatási összegből. 
Szorosan ide tartozik a nemzetközi versenyképességünk azonnali, utánpótlás szinten történő javítása, ennek alapvető eleme (szakképzésünk mellett) nemzetközi tornákon 
való részvétel és azok rendezése hazánkban, kihasználva határon túli sportdiplomáciai kapcsolatainkat, ezek megvalósításának alapvetően eddig is csak financiális 
akadálya volt. Szakmai nevelésünket ezen kívül játékosaink egyéni képzésével is bővíteni kívánjuk. Idén már rendeztünk szerb csapatok részvételével U12-es tornát nagy 
sikerrel, a jövőben ezt kívánjuk kibővíteni a többi korosztályunkra is. 
 
Sajnos a múltban sokszor bebizonyosodott a versenysport nem nélkülözheti a komoly sportorvosi hátteret. Különös tekintettel az utánpótlás, fiatal sportolóinak van 
szüksége sportegészségügyi fejlesztésekre. Ezért szeretnénk fizikai felméréseket, vizsgálatokat és állandó felügyeletet biztosítani minden sportoló fiatalunk számára, mely 
segít a szakmai munka kialakításában is. 
 
A MAFC hangsúlyosan támogatja az MKOSZ „Új pályán” program utánpótlás fejlesztési szándékát, valamint ezen pályázati kiírás szándékának, céljának teljes mértékben 
megfelel, hiszen kizárólag amatőr egyetemi- és fiú utánpótlás neveléssel foglalkozik átérezve, tudva ennek fontosságát. Engedélyt nyerő pályázatunk által lehívható 
összegünket a meghatározott módon, a meghatározott önrésszel, terembérre, személyi jellegű nevelői bérkifizetésekre, tárgyi eszköz beszerzésekre, fejlesztésekre, sport 
eszközök felszerelések beszerzésére, szakemberképzésre, egészségügyi háttér kialakítására kívánjuk felhasználni. 
 
Lássuk összefoglalva az egyes címszavakat! 
 
Utánpótlás és szakember képzés 
 
Negyedik éve szervezi a MAFC Kosársuli és a BEAC közösen az „ALSÓS KUPA” elnevezésű programot, mely a sportág népszerűsítését és a tömegbázis szélesítését szolgálja 
az alsó tagozatos kisdiákok körében. A programnak hála kerületünkben és vonzáskörzetében egyre több a résztvevő Iskola, csapat. Egyre nagyobb létszámú bázisból 
válogathatnak szakembereink a versenycsapatok kereteibe. Aztán itt évről évre magasabb edzésszámmal dolgozva kiváló eredményekkel vegyenek részt az MKOSZ 
rendszerében, az Országos korosztályos versenyeken. Edzőinknek szakmai szeminárium formájában előadásokat már elkezdtük Dr. Hajnal László Belgrádi Kosárlabda 
Egyetem volt professzora) közreműködésével. Ezt a jövőben is folytatni kívánjuk, valamint más neves hazai és külföldi szaktekintélyek mentori jelenlétét is tervezzük, 
szakmai fejlődésünk érdekében..  
 
Versenyek 
Négy évtizede, így az idén is minden korosztályban indítunk az MKOSZ kiemelt Országos versenyrendszerében csapatot. Rendszeresen rendezünk is Országos főtábla 
fordulókat minden korosztályban, mindenhol versenyben vagyunk az Országos Döntőbe kerülésért. 
 
Amatőr kosárlabdázás 
A már említett Iskolai Alsós Kupa csapatok versenyeit szervezve rengetegen csatlakoznak programunkhoz. Ezen kívül az MKOSZ „Dobd a kosárba” programhoz 
kerületünkből öt Iskola is csatlakozott ami tovább szélesítheti a jövőben a kosárlabdázók létszámát, ami amúgy is magas már Újbudán. 2015-ig meg kívánjuk 
háromszorozni a dél Budán kosárlabdázók számát, mellyel magasan az első számú sportággá tesszük a kosárlabdátrégiónkban.  
 
Fair Play 
 
40 éve igyekszünk betartani és betartatni, etikai kódexünket, ami megköveteli a sportemberi mivoltunk, és a MAFC hírnevéhez méltó magatartás követését. 
 
Marketing kommunikáció 
 
Kerületünk Önkormányzatával kialakított jó kapcsolatunk segítségével közösen, rendszeresen tartunk toborzókat, sportnapokat, nagy sikerrel. Terveink szerint a következő 
iskola év elején minden kerületi iskolában jelen kívánunk lenni lehetőséget adva minden gyermeknek a kosárlabdázásra. Felkínálva a gyerekeknek, (szülőknek) a 
kosárlabdázó pályát, mellette pedig egyedülálló lehetőséget tanulmányaikhoz, az Iskolai beiratkozástól az Egyetemi diplomáig. 
 
Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok 
 
Második alkalommal rendeztük idén az U12-es Nemzetközi tornát Szerb és Horvát és Macedon csapatok részvételével. Rendkívül hasznosnak értékeltük, ezért a jövőben a 
többi korosztálynak is tervezünk rendezni hasonló nemzetközi megmérettetést, valamint szeretnénk külföldön is részt venni hasonlókon kihasználva kapcsolatainkat. 
 
Szolgáltatás 
 
Idén a TAO támogatás segítségével új, klubunk színeiben – erősítve az identitás tudatot- minden játékosunknak mérkőzés felszerelést tudtunk adni. A versenylabdák 
vásárlásával biztosítani tudjuk a minőségi munkához szükséges labdákat.  
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a 
figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Minőségi sport - széles alapokon 
 
A MAFC célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé 
vonzódóknak, s megteremti egy európai szintű bázis alapjait.  
 
Csapataink folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelés bázisára. A program, 
amely harmónikusan kapcsolódik az MKOSZ sportstratégiájához megvalósítható. 
 
A kockázatokkal kapcsolatban jelenleg a gazdasági recessziót jelölhetjük meg. A jelen koncepció megvalósulása esetén azonban jelentősen erősödik egyesületünk helyzete, 
gazdálkodásunk biztosabbá válik, a források a gazdálkodás átláthatóbbá válását is segítik, célunk, hogy a fejlődés fenntarthatóvá váljon. 

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

6

MKS - Technikai vezető 160 12 170 000 Ft 45 900  Ft 2 590 800  Ft

MKS - Szakosztály igazgató 160 12 300 000 Ft 81 000  Ft 4 572 000  Ft

MKS - Gazdasági vezető 160 12 200 000 Ft 54 000  Ft 3 048 000  Ft

Szakmai igazgató 160 12 170 000 Ft 45 900  Ft 2 590 800  Ft

MF- edző 60 12 50 000 Ft 12 150  Ft 745 800  Ft

700 60 890 000  Ft 238 950  Ft 13 547 400  Ft

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

6 773 700 Ft 6 773 700 Ft 13 547 400 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

6 773 700 Ft 6 773 700 Ft 13 547 400 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Támogatási 
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése 
                                                            

Új? Végzettség Adózás módja Havi 
munka 
óra

Kif. 
hó   

Bruttó 
juttatás 
(Ft/hó) 
                    

Munkáltatói 
járulékok 
(Ft/hó) 
                    

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft) 
                        

2012/13 Nem Felsőfokú Általános

2012/13 Nem Felsőfokú Általános

2012/13 Nem Felsőfokú Általános

2012/13 Nem Középfokú Általános

2012/13 Nem Középfokú Megbízási

Összegzés:

 

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni. 

 

Page 7 of 25Pályázat

2012.03.30.http://kosarkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/print?w=1



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

MKS - kisbusz 5 000 000 Ft

MKS- mobil eredményjelző 500 000 Ft

MM - 30 szett felszerelés 1 000 000 Ft

MNK- kisbusz 2 500 000 Ft

MNK - eredményjelző 1 200 000 Ft

MF - sportruházat 250 000 Ft

MF- labdák 50 000 Ft

10 500 000 Ft

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

3 150 000 Ft 7 350 000 Ft 10 500 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

3 150 000 Ft 7 350 000 Ft 10 500 000 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

Öltöző felújítása

1117
Budapest
Menyecske u.
2. 2332 600 000 Ft

600 000 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Támogatási 
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás indoka, célja Hosszabb 
indoklás

Tervezett beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

2012/13 Személyszállítási eszközök

A csapatok A csapatok 
szállítása ezáltal szállítása ezáltal 
gazdaságosabbá és gazdaságosabbá és 
szervezhetszervezhet őőbbé bbé 
válik.válik. Nem

2012/13 Egyéb

Az edzések, Az edzések, 
versenyek versenyek 
tisztességes tisztességes 
szervezéséhez, szervezéséhez, 
lebonyolításához.lebonyolításához. Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

A megfelelA megfelel ő ő 
versenyeztetéshez, versenyeztetéshez, 
edzésekhez.edzésekhez. Nem

2012/13 Személyszállítási eszközök

A csapatok A csapatok 
szállítása ezáltal szállítása ezáltal 
gazdaságosabbá és gazdaságosabbá és 
szervezhetszervezhet őőbbé bbé 
válik.válik. Nem

2012/13 Személyszállítási eszközök

Az edzések, Az edzések, 
versenyek versenyek 
tisztességes tisztességes 
szervezéséhez, szervezéséhez, 
lebonyolításához.lebonyolításához. Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

A megfelelA megfelel ő ő 
versenyeztetéshez, versenyeztetéshez, 
edzésekhez.edzésekhez. Nem

2012/13 Sporteszköz, sportfelszerelés

A megfelelA megfelel ő ő 
versenyeztetéshez, versenyeztetéshez, 
edzésekhez.edzésekhez. Nem

Összegzés:

 

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

 

Támogatási 
időszak Kategória

Tárgyi eszköz 
beruházás/felújítás 
megnevezése                    

Beruházás 
helyszíne                            

Helyrajzi 
szám             

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
kezdete

Beruházás, 
felújítás 
tervezett 
befejezése

Üzembe 
helyezés 
tervezett 
időpontja

Tervezett 
beruházási, 
felújítási 
érték (Ft)            

U.f.

2012/13 TEF
2012-08-15 2012-08-31 2012-08-31

 

Összegzés:
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Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

180 000 Ft 420 000 Ft 600 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

180 000 Ft 420 000 Ft 600 000 Ft

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

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

 

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

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

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

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

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

2012/13-es bajnoki évad

44 9 1

63 0 1

50 0 1

20 0 1

8 0 1

10 0 1

9 0 1

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek 
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok 
száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U11 Országos

U12 Országos

U14 Országos

U16 Országos

U18 Országos

U20 Országos

U23 Országos

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

12

MKS - Mérkőzés szerelések 50 44 000 Ft 2 200 000  Ft

MKS - Edzésfelszerelés 120 5 000 Ft 600 000  Ft

MKS - Kosárlabdák 50 5 000 Ft 250 000  Ft

MKS - Melegítő nadrágok 140 8 500 Ft 1 190 000  Ft

MNK- kosárlabdák 56 5 000 Ft 280 000  Ft

MNK- edzésfelszerelés 56 5 000 Ft 280 000  Ft

MNK- sportruházat 56 10 000 Ft 560 000  Ft

MKS- vitaminok 200 2 500 Ft 500 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Őrmezei Általános Iskola - MKS 4 000 Ft 105 10 1 050 4 200 000  Ft

Gabányi László Sportcsarnok - MKS 12 000 Ft 60 10 600 7 200 000  Ft

Grosics Gyula Sport Általános Iskola - MKS 8 000 Ft 30 15 450 3 600 000  Ft

Törökugrató Általános Iskola - MKS 5 500 Ft 18 10 180 990 000  Ft

Petőfi  Sándor Általános és Közép Iskola - MKS 6 000 Ft 10 10 100 600 000  Ft

ELTE-BEAC Sportcsarnok - MNK 5 400 Ft 17 11 187 1 009 800  Ft

Lónyay Ref. Gimnázium tornaterme - MNK 6 800 Ft 13 10 130 884 000  Ft

Bercsényi Kollégium tornaterme - MNK 2 000 Ft 26 10 260 520 000  Ft

Gubányi L. Sportcsarnok - MNK 12 000 Ft 6 10 60 720 000  Ft

Gundel K. Vendéglátó Szakiskola tornaterme - MNK 5 000 Ft 15 10 150 750 000  Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Évad
Megnevezés                                        

Mennyiségi 
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 db Sporteszköz

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 db Sportfelszerelés

2012/13 doboz Gyógyszerek, vitaminok

 

Évad Korosztály Ingatlan 
megnevezése                                                            

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Igénybevétel 
(óra / hó)

Hónapok 
száma az 
évadban 
(hónap)

Igénybevett 
órák száma / 
évad

Éves költség     

2012/13 U11

2012/13 U18

2012/13 U14

2012/13 U14

2012/13 U16

2012/13 U14

2012/13 U12

2012/13 U11

2012/13 U16

2012/13 U18
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Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1 2 3 4

22 12 330 000 Ft 89 100  Ft 5 029 200  Ft

16 12 170 000 Ft 45 900  Ft 2 590 800  Ft

16 12 170 000 Ft 45 900  Ft 2 590 800  Ft

14 12 140 000 Ft 37 800  Ft 2 133 600  Ft

12 12 77 000 Ft 20 790  Ft 1 173 480  Ft

12 12 93 000 Ft 25 110  Ft 1 417 320  Ft

10 12 77 000 Ft 20 790  Ft 1 173 480  Ft

8 12 47 000 Ft 12 690  Ft 716 280  Ft

14 12 150 000 Ft 40 500  Ft 2 286 000  Ft

10 12 77 000 Ft 20 790  Ft 1 173 480  Ft

15 12 300 000 Ft 81 000  Ft 4 572 000  Ft

10 12 120 000 Ft 32 400  Ft 1 828 800  Ft

3 12 20 000 Ft 4 860  Ft 298 320  Ft

6 12 35 000 Ft 8 505  Ft 522 060  Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

5 360 000  Ft

500 000  Ft

3 275 000 Ft

8 0 Ft

8 9 600 000 Ft

9 0 Ft

20 473 800  Ft

6 275 000 Ft

27 505 620  Ft

0 Ft

72 989 420 Ft 0 Ft 0 Ft

 

Évad Sportszakember 
beosztása

Képesítés Fogl. 
kor.

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

Munkáltatói 
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó 
ráfordítás 
összesen (Ft)

2012/13 Edző Felsőfokú s.sz.

U11
U12
U14
U16 Általános

2012/13 Edző Középfokú
U11
U12 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú
U11
U12 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú
U11
U12 Általános

2012/13 Edző OKJ s.sz. U11 Általános

2012/13 Edző Felsőfokú s.sz.

U11
U12
U14 Általános

2012/13 Edző Középfokú
U11
U12 Általános

2012/13 Edző Középfokú U11 Megbízási

2012/13 Edző Középfokú U11 Megbízási

 

Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és 
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

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

7 298 942 Ft 65 690 478 Ft 72 989 420 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

7 298 942 Ft 65 690 478 Ft 72 989 420 Ft

 

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

2012/13

2013/14

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály 

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám 

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma 

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

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

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.) 
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14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Évad Képzés címe          Képzés 
típusa

Oktatók várható 
személyi 
költségei 
(Ft)           

Oktatók 
várható 
utazási és 
szállás 
költségei (Ft)

Képzésben 
résztvevők várható 
utazási és szállás 
költségei (Ft)

Egyéb folyó 
költségek 
(Ft)            

Amortizá- 
ció (Ft)

Tanácsadói 
szolgálta- 
tások (Ft)

Képzésben 
résztvevők 
személyes 
költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

 

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

2012/13 Á

2012/13 SZ

2013/14 Á

2013/14 SZ

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a 
képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos 
tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött 
idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után 
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Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012
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Közreműködői költségek

42 000 Ft

60 000 Ft

90 000 Ft

26 000 Ft

90 000 Ft

60 000 Ft

470 000 Ft

610 000 Ft

860 000 Ft

2 308 000 Ft

 

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                        

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

2012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program el őőkészítésével kapcsolatbankészítésével kapcsolatban   
-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegytámogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegy űű jtése,jtése,   
-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.   

Személyi jellegű

2012/13

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóanA támogatott program megvalósításához kapcsolódóan   
-- közremközrem űűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való 
egyeztetés lefolytatása,egyeztetés lefolytatása,   
-- KözremKözrem űűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerz őődések megkötésében, és a támogatási dések megkötésében, és a támogatási 
igazolások beszerzésébenigazolások beszerzésében   
-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt el őősegítsegít ő ő lépésekre és ezen lépések lépésekre és ezen lépések 
megtételében való közremmegtételében való közrem űűködés.ködés.   
-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,   
-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakért őő i támogatása a megvalósítás teljes i támogatása a megvalósítás teljes 
folyamatábanfolyamatában   

Személyi jellegű

2012/13

A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, 
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körébenjelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körében  
  
-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok 
támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történ ő ő megfelelésének megfelelésének 
vizsgálata;vizsgálata;   
-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végs ő ő elszámolási és a negyedéves elszámolási és a negyedéves 
elel őőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések el őőkészítésében történkészítésében történ ő ő közremközrem űűködés.ködés.   
  

Személyi jellegű

2012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program el őőkészítésével kapcsolatbankészítésével kapcsolatban   
-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegytámogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegy űű jtése,jtése,   
-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.   

Tárgyi jellegű

2012/13

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóanA támogatott program megvalósításához kapcsolódóan   
-- közremközrem űűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való 
egyeztetés lefolytatása,egyeztetés lefolytatása,   
-- KözremKözrem űűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerz őődések megkötésében, és a támogatási dések megkötésében, és a támogatási 
igazolások beszerzésébenigazolások beszerzésében   
-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt el őősegítsegít ő ő lépésekre és ezen lépések lépésekre és ezen lépések 
megtételében való közremmegtételében való közrem űűködés.ködés.   
-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,   
-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakért őő i támogatása a megvalósítás teljes i támogatása a megvalósítás teljes 
folyamatábanfolyamatában Tárgyi jellegű

2012/13

A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, 
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körébenjelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körében  
  
-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok 
támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történ ő ő megfelelésének megfelelésének 
vizsgálata;vizsgálata;   
-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végs ő ő elszámolási és a negyedéves elszámolási és a negyedéves 
elel őőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések el őőkészítésében történkészítésében történ ő ő közremközrem űűködés.ködés.   
  

Tárgyi jellegű

2012/13

A sportfejlesztési program elA sportfejlesztési program el őőkészítésével kapcsolatbankészítésével kapcsolatban   
-- támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegytámogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegy űű jtése,jtése,   
-- kérelem összeállítása, menedzselése.kérelem összeállítása, menedzselése.   

Utánpótlás nevelés

2012/13

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóanA támogatott program megvalósításához kapcsolódóan   
-- közremközrem űűködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való ködés a potenciális támogatók felkutatásában és a v elük való 
egyeztetés lefolytatása,egyeztetés lefolytatása,   
-- KözremKözrem űűködés a támogatási szerzködés a támogatási szerz őődések megkötésében, és a támogatási dések megkötésében, és a támogatási 
igazolások beszerzésébenigazolások beszerzésében   
-- Javaslattétel a döntéshozatalt elJavaslattétel a döntéshozatalt el őősegítsegít ő ő lépésekre és ezen lépések lépésekre és ezen lépések 
megtételében való közremmegtételében való közrem űűködés.ködés.   
-- kommunikációs folyamatok támogatása,kommunikációs folyamatok támogatása,   
-- egyesületi menedzsment szakértegyesületi menedzsment szakért őő i támogatása a megvalósítás teljes i támogatása a megvalósítás teljes 
folyamatábanfolyamatában Utánpótlás nevelés

2012/13

A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, A felhasználási program során szükséges adatszolgál tatási, 
jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körébenjelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolá s teljesítése körében  
  
-- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztr ációs feladatok 
támogatása, és a  formai feltételeknek történtámogatása, és a  formai feltételeknek történ ő ő megfelelésének megfelelésének 
vizsgálata;vizsgálata;   
-- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végsPénzügyi menedzsmentben valamint a végs ő ő elszámolási és a negyedéves elszámolási és a negyedéves 
elel őőrehaladási jelentések elrehaladási jelentések el őőkészítésében történkészítésében történ ő ő közremközrem űűködés.ködés.   
  

Utánpótlás nevelés

Összegzés:
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Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

192 000 Ft 0 Ft 0 Ft

176 000 Ft 0 Ft 0 Ft

1 940 000 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 308 000 Ft 0 Ft 0 Ft

 

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

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

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

12 14 16.7  %

8 10 25.0  %

3 4 33.3  %

9 10 11.1  %

61000 71000 16.4  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

500 600 20.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

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

44 50 13.6  %

63 69 9.5  %

50 55 10.0  %

20 24 20.0  %

8 12 50.0  %

10 12 20.0  %

9 12 33.3  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási 
időszak vége)

Változás a bázisév 
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma fő

OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők 
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2

Felújítással érintett szabadidő 
sportolók száma fő

Egyéb indikátor:

 

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték 
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak 
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

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

3 2 -33.3  %

9 8 -11.1  %

6 5 -16.7  %

3 2 -33.3  %

3 2 -33.3  %

4 3 -25.0  %

4 3 -25.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

 

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:
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Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!  
 
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése 
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.  
 
 
 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 03  (hó) 30  (nap)  

 
 
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a)   a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén 
üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint 
benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-
nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b)   az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe 
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

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

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy 

cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy 

cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap 

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

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

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

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

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

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

 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 03  (hó) 30  (nap)  
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

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

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

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

 Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2, Nyilatkozatok a mellékletekről és a Nyilatkozat az elektronikus számláról 
nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem) 

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

 Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését 
követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre 

 Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci 
áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja. 

 Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat) 

 Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles 

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

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei 
és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók 

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. 

 A beruházás finanszírozási terve és forrása 

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai 

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága 

 Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források 

Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 03  (hó) 30  (nap)  

 
___________________________ 

Kérelmező cégszerű aláírása 
 

P.H. 
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Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

Nyilatkozat 
e-Számla befogadásáról Sportszervezet, Cég, egyéb szervezet részére 

 
 
Sportszervezet neve:Műegyetemi Atlétikai és Football Club 
Sportszervezet rövidített neve: MAFC 
Adószám: 19805755-2-43 
Számlázási cím: 1111 Budapest Műegyetem rakpart 3 
Kapcsolattartó neve: Balogh Tünde 
Kapcsolattartó telefonszáma: 06-30654-75-77 
Értesítési e-mail cím, melyre a számla érkezéséről kap információt.: tunde@eik.bme.hu 
 
 
Tisztelt Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége! 
Ezúton visszaigazolom, hogy a fent megadott cég befogadja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiállított e-Számlákat. 
Az e-Számlák törvényben előírt megőrzéséről gondoskodom. 
 
 
Kelt: Budapest  (helység), 2012  (év) 03  (hó) 30  (nap)  

 
 
 

___________________________ 
Kérelmező cégszerű aláírása 

 
P.H. 
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

6 773 700 Ft 6 773 700 Ft 13 547 400 Ft

7 770 000 Ft 3 330 000 Ft 11 100 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

65 690 478 Ft 7 298 942 Ft 72 989 420 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 308 000 Ft 0 Ft 2 308 000 Ft

82 542 178 Ft 17 402 642 Ft 99 944 820 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0156/2012

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

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

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:
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Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

6 773 700 Ft 6 773 700 Ft 13 547 400 Ft

7 770 000 Ft 3 330 000 Ft 11 100 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

65 690 478 Ft 7 298 942 Ft 72 989 420 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

2 308 000 Ft 0 Ft 2 308 000 Ft

82 542 178 Ft 17 402 642 Ft 99 944 820 Ft

 

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

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

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Összegzés:
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