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Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Szent István Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve: Szent István SE

2Gazdálkodási formakód: 

521
Bajnoki osztály: NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek
tekintetében     

Nem jogosult

 
 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Budapest (helység)

Mester utca (út,

utca)
56-58. (házszám)

 
A levelezési cím eltér a
székhely címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)

Budapest (helység)

Mester utca (út,

utca)
56-58. (házszám)

 

0630-587-5265

Telefon:
0630-587-5265 Fax:

www.gportal.hu\szisekezi

Hivatalos honlap:
g4boglas@gmail.com E-mail:

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Nagyné Horváth Márta

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

0630-757-9962

Mobiltelefonszám:
nagyne.marta@gmail.comE-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bognár László

0630-587-5265

Mobiltelefonszám:
g4boglas@gmail.com E-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Építők csarnok Építők SC ÉSC Vagyonkezelő Kft. 20 felkészülés és versenyeztetés

Patonyi László SportcsarnokFővárosi Önkormányzat KIK Budapest 6 felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2004-11-19

tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-11-19

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel
2012 2013 2014

Önkormányzati
támogatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami



Állami
támogatás

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

3 MFt 3 MFt 3 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

19.5 MFt 42 MFt 96.798 MFt

Egyéb
támogatás

5 MFt 5 MFt 5 MFt

Összegzés:

összesen: 27.5  MFt 50  MFt 104.8  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

10 MFt 9 MFt 9 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1.2 MFt 1.2 MFt 1.2 MFt

Anyagköltség 2 MFt 10.2 MFt 10.5 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

14 MFt 29 MFt 30 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

0.2 MFt 0.5 MFt 0.6 MFt

Összegzés:

összesen: 27.4  MFt 49.9  MFt 51.3  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

26.2 MFt 48.8 MFt 50 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

1.2 MFt 1.2 MFt 1.2 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-ös bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

 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).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
Szent István SE alapfeladatának az utánpótlásképzést tartja megalakulása
óta. Az irányadó koncepciónk az volt, hogy a vidéki gyerekeket
beiskolázzunk és kollégiumi ellátást biztosítunk nekik.
Ennek köszönhető, hogy a nálunk kézilabdázó gyerekek több mint 90%-a
vidéki.
A Szent István Sportegyesület 2014/2015-es sportfejlesztési programjában
hasonlóan a korábbi három támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési programjában megfogalmazottakhoz egy olyan struktúra
megvalósítását kívánja folytatni, ahol a megfelelő szakemberállomány, és
létesítmény feltételek rendelkezésre állásának biztosításával lehetőségünk
nyílhat a Magyar Nemzeti Bajnokság I/B. osztályában szereplő felnőtt
csapatunk eredményességének növelésére úgy, hogy kizárólag
utánpótláskorú játékosokat foglalkoztatunk
Célunk az utánpótlás-nevelés tekintetében a legnagyobb feladatunknak azt
tekintjük, hogy az utánpótlás-csapatainknál folytatott szakmai és közösségi
munka színvonalának növelésével olyan
alternatívát kívánunk nyújtani a fiatalok számára, amely egyrészt aktivizálja
őket a sport területén, másrész a sportágak közötti választás során a
kézilabdázás irányába tereli döntésüket.
Ezen célok eléréséhez a látvány-csapatsportok támogatása következtében
jelentkező plusz források kihasználásával az első lépéseket már megtettük,
de ahhoz, hogy valóban el is érjük ezeket
a célokat a folyamatosság biztosítása szükséges. Ezen folyamatosságot
kívánjuk biztosítani a 2014/2015-ös támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési program megvalósításával.
Tárgyi eszköz beruházások: A Szent István SE sportfejlesztési
programjában egy olyan egység megteremtését tűzte ki célul, amelyben a
megfelelő szakmai munka mellet biztosítani tudjuk a
Sportegyesület játékosainak és dolgozóinak azokat az infrastrukturális és
tárgyi eszköz feltételeket, amelyek segítségével megfelelő, biztonságos és a
XXI. század követelményeit is kielégítő
környezetben készülhetnek és versenyezhetnek, ezáltal minimálisra
csökkentve a külső negatív környezeti hatásokat. 
A megfelelő tárgyi eszköz ellátottság a szakmai szempontokon túl a
Sportegyesület fenntartható működtetését is kell, hogy szolgálja. Éppen
ezért fontosnak tartjuk olyan beszerzések
megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása
nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a
Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a
költségei. A Szent István SE költségeinek jelentős részét a mérkőzésre,
edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségei alkotják.
Szükségesnek tartjuk ezen kiadási tétel csökkentését,
amelyet 2 db 9 fő szállítására alkalmas minibusz vásárlásával kívánunk
elérni. 

Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket (amely megmutatkozhat a
megfelelő személyek, edzésmódszerek, kiválasztási mechanizmusok
megtalálásában) amelyek a tehetségek
fejlődésében segíthetnek. Ehhez a kutató és nevelő munkához egy nyomon
követési-rendszer is kapcsolódik. Együttműködési megállapodások
segítségével biztosítjuk a más
sportszervezetekkel való jó kapcsolat és hatékony együttműködés
megvalósítását. Egymás rendezvényeit látogatjuk, közös versenyeket
szervezünk. Előtérbe helyezzük azokat a munkaformákat,



Szent István SE alapfeladatának az utánpótlásképzést tartja megalakulása
óta. Az irányadó koncepciónk az volt, hogy a vidéki gyerekeket
beiskolázzunk és kollégiumi ellátást biztosítunk nekik.
Ennek köszönhető, hogy a nálunk kézilabdázó gyerekek több mint 90%-a
vidéki.
A Szent István Sportegyesület 2014/2015-es sportfejlesztési programjában
hasonlóan a korábbi három támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési programjában megfogalmazottakhoz egy olyan struktúra
megvalósítását kívánja folytatni, ahol a megfelelő szakemberállomány, és
létesítmény feltételek rendelkezésre állásának biztosításával lehetőségünk
nyílhat a Magyar Nemzeti Bajnokság I/B. osztályában szereplő felnőtt
csapatunk eredményességének növelésére úgy, hogy kizárólag
utánpótláskorú játékosokat foglalkoztatunk
Célunk az utánpótlás-nevelés tekintetében a legnagyobb feladatunknak azt
tekintjük, hogy az utánpótlás-csapatainknál folytatott szakmai és közösségi
munka színvonalának növelésével olyan
alternatívát kívánunk nyújtani a fiatalok számára, amely egyrészt aktivizálja
őket a sport területén, másrész a sportágak közötti választás során a
kézilabdázás irányába tereli döntésüket.
Ezen célok eléréséhez a látvány-csapatsportok támogatása következtében
jelentkező plusz források kihasználásával az első lépéseket már megtettük,
de ahhoz, hogy valóban el is érjük ezeket
a célokat a folyamatosság biztosítása szükséges. Ezen folyamatosságot
kívánjuk biztosítani a 2014/2015-ös támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési program megvalósításával.
Tárgyi eszköz beruházások: A Szent István SE sportfejlesztési
programjában egy olyan egység megteremtését tűzte ki célul, amelyben a
megfelelő szakmai munka mellet biztosítani tudjuk a
Sportegyesület játékosainak és dolgozóinak azokat az infrastrukturális és

amelyek az együttműködésen, a személyes kapcsolatokon alakulnak.
A Szent István Sportegyesület utánpótlás rendszere a következőképpen
épül fel:
U8 -U9 korosztály: Általános iskolai testnevelés keretein belül, ismerkedés
a szivacskézilabdával, dobások gyakorlása, labdás játékos feladatokkal.
U 10 korosztály. Általános iskolai testnevelés keretein belül, a
szivacskézilabda gyakorlati és elméleti szabályainak elsajátítása.
U12 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. Utánpótlás
bajnokságban versenyeztetés a Szent István SE igazolt játékosaként.
Serdülő/ ifi /junior korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3
utánpótlás, és NB-s bajnokságban versenyeztetés a Szent István SE igazolt
játékosaként.
Ezen struktúra működtetéséhez és fejlesztéséhez sportfejlesztési
programunk segítségével olyan feltételeket kívánunk biztosítani a játékosok
számára, amelyek vonzóvá tehetik számukra a
Szent István SE-ben való sportolást.
A korábban benyújtott sportfejlesztési programjainkhoz hasonló
célkitűzések mellett a 2014/2015-ös támogatási időszakban is sportolás
lehetőségének biztosításán túl megfelelő szakmai
ismeretek átadásával valamint egy elérhető közösség lehetőségének
biztosításával a kézilabdázás sportágak versenyében betöltött helyét is
javítani kívánjuk. Egy közösség akkor elérhető,
hogyha megszólítja a fiatal korosztályokat, vagyis tudomásuk van róla
(népszerűsítés) másrészt, a hozzá való tartozás nem jelent megfizethetetlen
terheket a gyerekek szülei számára. Ezen
kritériumok teljesülése után már „csak” a megtartó képességén múlik a
sikeressége az adott közösségnek. Ehhez kiváló szakmai, pedagógiai
háttér, korszerű infrastruktúra szükséges.
Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület
mindennapjaiban is. Bízunk abban, hogy a megkezdett
úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk
ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos
„játékos megtartó” képességet kell biztosítania a
Sportegyesületünknek.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Sportegyesületben kézilabdázó
gyerekekkel megfelelő szakemberek dolgozzanak. Az egyik legfontosabb
feladat az utánpótlás-korosztályok tekintetében a
megfelelő személyi feltételek kialakítása. Ezen alapelv már a korábbi
támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban is
hangsúlyos helyen szerepelt.
Fiatal korban talán még fontosabb, hogy a megfelelő emberek irányítsák a
csapatainkban sportoló fiatalokat. Az átadott szakmai tudáson túl a
gyerekeknek példaképekre, nevelőkre van
szükségük akik nem csak az edzéseket felügyelik, hanem tanítják is őket.
Jelen sportfejlesztési program keretében 7 sportszakember bérezését
kívánjuk megoldani. A korosztályos csapatok
mellett dolgozó edzői stáb mellett alkalmazni kívánunk egy utánpótlás
szakmai igazgatót, egy technikai vezetőt, egy masszőrt, és egy
sportszervezőt.
A kézilabda sportág számára már megnyert fiataloknak olyan feltételeket és
szakmai hátteret kell teremteni, amely lehetőséget biztosít a megfelelő
nevelésre és felkészítésre. Jelen
kérelmünkben ezen lehetőségeket kívánjuk egyrészt fenntartani, másrészt
bővíteni. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím keretein belül kiemelt
szerepet kapnak azon beszerzések,
fejlesztések, amelyek által olcsóbbá tehető a családok számára a sportolás.
Ezen feltételek biztosítása érdekében sporteszközök sportfelszerelések
beszerzését kívánjuk megvalósítani
valamennyi korosztályunk játékosai számára. Ezek túlnyomó részt
sportruházat vásárlását jelentik, de emelett fontosnak tartjuk olyan
sporteszközök beszerzését is, amelyek a kézilabda sportág
alapvető kellékei, illetve az edzéseken, a felkészülés során használatos
kiegészítő, készség illetve erőnlét fejlesztő eszközök (részletesen lásd a
táblázatokban).
A játékosok biztonságos, balesetveszély mentes környezetben való
felkészülése mellett nagyon fontos, hogy a megfelelő feltételek a
felkészülés és a versenyeztetés során az egészségi
állapotuk megőrzése kapcsán is biztosítottak legyenek. A versenysport
nagyobb teljesítő képességet igényel, amelynek következtében vitaminok,
izotóniás és regeneráló termékek vásárlását
tervezzük játékosainknak. Emellett a sérülések (elkerülése, megelőzése,
ellátása) kapcsán felmerülő kiadásokat is a TAO támogatás keretein belül a
gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
beszerzését biztosító aljogcímen kívánjuk finanszírozni (részletesen lásd a
táblázatokban).
Jelentős ráfordítást igényel a Szent István SE működésében a
létesítmények bérleti díja. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz
forrásokból az Építők Sportpálya és a Patonyi László Sportcsarnok bérleti
díjait szeretnénk finanszírozni, illetve ha lehetőség van szeretnénk
sportolóink számára lehetővé tenni az úszást, amelyet egy általánosan
felhasználható bérlet megvásárlásával kívánunk lehetővé tenni!
A játékosok fejlődését segítve az edzéseken kívül edzőtáborokat tornákat
kívánunk szervezni a játékosok számára, valamint meg kívánjuk oldani a
mérkőzésekre, edzőtáborba, edzésekre való
utaztatásukat, és az ezekhez köthető étkeztetésüket, elszállásolásukat,
amelyek nagy mértékű könnyítést jelentenek majd a gyerekek szüleinek,
hozzátartozóinak is, hiszen jelenleg ez az egyik
olyan tétel az utánpótlás csapatainknál, amely jelentős mértékű
átvállalásával csökkenthetőek a családok költségei. A 2014/2015-ös
bajnoki évad teljes menetrendje
(felkészülés/versenyeztetés) még nem ismert a kérelem beadásának
pillanatában, ugyanakkor a kérelemben szereplő költségigényt, amely a
rendezési, nevezési, személyszállításai, valamint
szállás és étkezési költségek kapcsán fogalmazódtak meg, pontos
kalkulációra alapoztuk, és megfeleltettük a szövetségi benchmark-
rendszernek



tárgyi eszköz feltételeket, amelyek segítségével megfelelő, biztonságos és a
XXI. század követelményeit is kielégítő
környezetben készülhetnek és versenyezhetnek, ezáltal minimálisra
csökkentve a külső negatív környezeti hatásokat. 
A megfelelő tárgyi eszköz ellátottság a szakmai szempontokon túl a
Sportegyesület fenntartható működtetését is kell, hogy szolgálja. Éppen
ezért fontosnak tartjuk olyan beszerzések
megvalósítását is a társasági adókedvezmények sportcélú felhasználása
nyújtotta plusz forrásokból, amelyek segítségével csökkenthetőek a
Sportegyesület kiadásai, racionalizálhatóak a
költségei. A Szent István SE költségeinek jelentős részét a mérkőzésre,
edzésre, edzőtáborba történő személyszállítás költségei alkotják.
Szükségesnek tartjuk ezen kiadási tétel csökkentését,
amelyet 2 db 9 fő szállítására alkalmas minibusz vásárlásával kívánunk
elérni. 

Folyamatosan kutatjuk azokat a lehetőségeket (amely megmutatkozhat a
megfelelő személyek, edzésmódszerek, kiválasztási mechanizmusok
megtalálásában) amelyek a tehetségek
fejlődésében segíthetnek. Ehhez a kutató és nevelő munkához egy nyomon
követési-rendszer is kapcsolódik. Együttműködési megállapodások
segítségével biztosítjuk a más
sportszervezetekkel való jó kapcsolat és hatékony együttműködés
megvalósítását. Egymás rendezvényeit látogatjuk, közös versenyeket
szervezünk. Előtérbe helyezzük azokat a munkaformákat,
amelyek az együttműködésen, a személyes kapcsolatokon alakulnak.
A Szent István Sportegyesület utánpótlás rendszere a következőképpen
épül fel:
U8 -U9 korosztály: Általános iskolai testnevelés keretein belül, ismerkedés
a szivacskézilabdával, dobások gyakorlása, labdás játékos feladatokkal.
U 10 korosztály. Általános iskolai testnevelés keretein belül, a
szivacskézilabda gyakorlati és elméleti szabályainak elsajátítása.
U12 korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. Utánpótlás
bajnokságban versenyeztetés a Szent István SE igazolt játékosaként.
Serdülő/ ifi /junior korosztály: Edzéslehetőség a sportcsarnokban. 3
utánpótlás, és NB-s bajnokságban versenyeztetés a Szent István SE igazolt
játékosaként.
Ezen struktúra működtetéséhez és fejlesztéséhez sportfejlesztési
programunk segítségével olyan feltételeket kívánunk biztosítani a játékosok
számára, amelyek vonzóvá tehetik számukra a
Szent István SE-ben való sportolást.
A korábban benyújtott sportfejlesztési programjainkhoz hasonló
célkitűzések mellett a 2014/2015-ös támogatási időszakban is sportolás
lehetőségének biztosításán túl megfelelő szakmai
ismeretek átadásával valamint egy elérhető közösség lehetőségének
biztosításával a kézilabdázás sportágak versenyében betöltött helyét is
javítani kívánjuk. Egy közösség akkor elérhető,
hogyha megszólítja a fiatal korosztályokat, vagyis tudomásuk van róla
(népszerűsítés) másrészt, a hozzá való tartozás nem jelent megfizethetetlen
terheket a gyerekek szülei számára. Ezen
kritériumok teljesülése után már „csak” a megtartó képességén múlik a
sikeressége az adott közösségnek. Ehhez kiváló szakmai, pedagógiai
háttér, korszerű infrastruktúra szükséges.
Úgy érezzük, hogy az elmúlt két támogatási időszakban benyújtott
sportfejlesztési program hatásai már kézzel foghatóak a Sportegyesület
mindennapjaiban is. Bízunk abban, hogy a megkezdett
úton haladva az általunk kínált és biztosított lehetőségek révén közelítünk
ahhoz az állapothoz, amelyben már „csak” és kizárólag azt a bizonyos
„játékos megtartó” képességet kell biztosítania a
Sportegyesületünknek.

Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Sportegyesületben kézilabdázó
gyerekekkel megfelelő szakemberek dolgozzanak. Az egyik legfontosabb
feladat az utánpótlás-korosztályok tekintetében a
megfelelő személyi feltételek kialakítása. Ezen alapelv már a korábbi
támogatási időszakban benyújtott sportfejlesztési programunkban is
hangsúlyos helyen szerepelt.
Fiatal korban talán még fontosabb, hogy a megfelelő emberek irányítsák a
csapatainkban sportoló fiatalokat. Az átadott szakmai tudáson túl a
gyerekeknek példaképekre, nevelőkre van
szükségük akik nem csak az edzéseket felügyelik, hanem tanítják is őket.
Jelen sportfejlesztési program keretében 7 sportszakember bérezését
kívánjuk megoldani. A korosztályos csapatok
mellett dolgozó edzői stáb mellett alkalmazni kívánunk egy utánpótlás
szakmai igazgatót, egy technikai vezetőt, egy masszőrt, és egy
sportszervezőt.
A kézilabda sportág számára már megnyert fiataloknak olyan feltételeket és
szakmai hátteret kell teremteni, amely lehetőséget biztosít a megfelelő
nevelésre és felkészítésre. Jelen
kérelmünkben ezen lehetőségeket kívánjuk egyrészt fenntartani, másrészt
bővíteni. Az utánpótlás-nevelés fejlesztés jogcím keretein belül kiemelt
szerepet kapnak azon beszerzések,
fejlesztések, amelyek által olcsóbbá tehető a családok számára a sportolás.
Ezen feltételek biztosítása érdekében sporteszközök sportfelszerelések
beszerzését kívánjuk megvalósítani
valamennyi korosztályunk játékosai számára. Ezek túlnyomó részt
sportruházat vásárlását jelentik, de emelett fontosnak tartjuk olyan
sporteszközök beszerzését is, amelyek a kézilabda sportág
alapvető kellékei, illetve az edzéseken, a felkészülés során használatos
kiegészítő, készség illetve erőnlét fejlesztő eszközök (részletesen lásd a
táblázatokban).
A játékosok biztonságos, balesetveszély mentes környezetben való
felkészülése mellett nagyon fontos, hogy a megfelelő feltételek a
felkészülés és a versenyeztetés során az egészségi
állapotuk megőrzése kapcsán is biztosítottak legyenek. A versenysport
nagyobb teljesítő képességet igényel, amelynek következtében vitaminok,
izotóniás és regeneráló termékek vásárlását
tervezzük játékosainknak. Emellett a sérülések (elkerülése, megelőzése,
ellátása) kapcsán felmerülő kiadásokat is a TAO támogatás keretein belül a
gyógyszerek, diagnosztikai eszközök
beszerzését biztosító aljogcímen kívánjuk finanszírozni (részletesen lásd a
táblázatokban).
Jelentős ráfordítást igényel a Szent István SE működésében a
létesítmények bérleti díja. A társasági adókedvezmények nyújtotta plusz
forrásokból az Építők Sportpálya és a Patonyi László Sportcsarnok bérleti
díjait szeretnénk finanszírozni, illetve ha lehetőség van szeretnénk
sportolóink számára lehetővé tenni az úszást, amelyet egy általánosan
felhasználható bérlet megvásárlásával kívánunk lehetővé tenni!
A játékosok fejlődését segítve az edzéseken kívül edzőtáborokat tornákat
kívánunk szervezni a játékosok számára, valamint meg kívánjuk oldani a
mérkőzésekre, edzőtáborba, edzésekre való
utaztatásukat, és az ezekhez köthető étkeztetésüket, elszállásolásukat,
amelyek nagy mértékű könnyítést jelentenek majd a gyerekek szüleinek,
hozzátartozóinak is, hiszen jelenleg ez az egyik
olyan tétel az utánpótlás csapatainknál, amely jelentős mértékű
átvállalásával csökkenthetőek a családok költségei. A 2014/2015-ös
bajnoki évad teljes menetrendje
(felkészülés/versenyeztetés) még nem ismert a kérelem beadásának
pillanatában, ugyanakkor a kérelemben szereplő költségigényt, amely a
rendezési, nevezési, személyszállításai, valamint
szállás és étkezési költségek kapcsán fogalmazódtak meg, pontos
kalkulációra alapoztuk, és megfeleltettük a szövetségi benchmark-
rendszernek
Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma
és megvalósulásának ütemezése
Építési beruházást egyesületünk nem tervez.



Építési beruházást egyesületünk nem tervez.

A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30.
Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési
programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz
igazodik.
Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:
Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 201.07.15-2015.02.01.
Edzőtábor 2014.07.01-2015.06.30.
Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2015.06.30.
Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel
2014.09.01-2015.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.08.01-2015.06.30.
Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.
2014.07.01-2015.06.30.

A korábban beadott sportfejlesztési programoknak köszönhetően elkezdtük
felszerelni a játékosainkat mezekkel, melegítőkkel. Ennek a folytatását
szeretnénk továbbvinni.
A szakemberek munkáját végre normálisan tudjuk díjazni nem úgy, mint a
korábbi években.
A terembérlésnél időben tudjuk kifizetni a kötelezettségünket, nem kell
hónapokat csúsznunk vele.
Az utánpótlásképzésben plusz két szakember dolgozik, egyelőre társadalmi
munkában, akiknek az a feladata, hogy az általános iskolákból hozzánk
irányítsák a tehetségeket. Illetve, hogy több gyermeket vegyenek rá a
mindennapos mozgásra.
Szeretnénk az egyre többek által elismert színvonalas munkánkat továbbra
is ezen, vagy még jobb szinten továbbfolytatni.
Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:
• Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által
tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban,
iskoláiban.
o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe,
kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének
biztosítása.
o Részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a
megvalósításában i.
• Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek
létszámának növelése.
• Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres,
folyamatos továbbképzése.
• Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
A projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30.
Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési
programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz
igazodik.
Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:
Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 201.07.15-2015.02.01.
Edzőtábor 2014.07.01-2015.06.30.
Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2015.06.30.
Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel
2014.09.01-2015.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.08.01-2015.06.30.
Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.
2014.07.01-2015.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának
részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a
jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A korábban beadott sportfejlesztési programoknak köszönhetően elkezdtük
felszerelni a játékosainkat mezekkel, melegítőkkel. Ennek a folytatását
szeretnénk továbbvinni.
A szakemberek munkáját végre normálisan tudjuk díjazni nem úgy, mint a
korábbi években.
A terembérlésnél időben tudjuk kifizetni a kötelezettségünket, nem kell
hónapokat csúsznunk vele.
Az utánpótlásképzésben plusz két szakember dolgozik, egyelőre társadalmi
munkában, akiknek az a feladata, hogy az általános iskolákból hozzánk
irányítsák a tehetségeket. Illetve, hogy több gyermeket vegyenek rá a
mindennapos mozgásra.
Szeretnénk az egyre többek által elismert színvonalas munkánkat továbbra
is ezen, vagy még jobb szinten továbbfolytatni.
Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:
• Az egyesület utánpótlás játékosai létszámának növelése, az edzők által
tehetségek felismerése településünk és vonzáskörzete óvodáiban,
iskoláiban.
o Gyermekek megismertetése a kézilabdával, beépítésük az egyesületbe,
kézilabdázással és a sporttal való első megismertetés, sport élményének
biztosítása.
o Részt kívánunk vállalni a mindennapos testnevelés bevezetésében és a
megvalósításában i.
• Az utánpótlás-korú sportolói létszámhoz igazítva a sportszakemberek
létszámának növelése.
• Az MKSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzői gárda rendszeres,
folyamatos továbbképzése.
• Az utánpótlásban dolgozó szakemberek anyagi elismerésben való
részesítése.
• Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető
követelményeinek megteremtése:
o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos
csapatok számára
o pályabérleti díjak biztosítása
o csoportos utazás biztosítása
• A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény
eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők,
gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére.
• Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való
részvétel biztosítása.
• Évente 1 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével.
Az egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a
helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való
nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli általános és
középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a
tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe.
(2.1.3.)
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé
tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás
nevelés. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi
sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi
sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk, az amatőr
versenysport területén, a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk
az egészséges életre való nevelés, a civil életre való felkészítés, a sport
kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik
az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ
stratégiájához is. (2.1.2.-2.1.3.)
A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy
sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük.
Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez
azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember
gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a
mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelően díjazzuk
munkájukat.(2.2.4.)
Kiemelten fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések
elkerülése, illetve a hatékony gyógyulás elősegítése. Mindezek érdekében
szeretnék a támogatások egy részét e célra is felhasználni. (2.2.8)



részesítése.
• Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető
követelményeinek megteremtése:
o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos
csapatok számára
o pályabérleti díjak biztosítása
o csoportos utazás biztosítása
• A játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény
eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők,
gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére.
• Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való
részvétel biztosítása.
• Évente 1 edzőtábort szervezése minden igazolt játékosunk részvételével.
Az egyesületünk sportfejlesztési programjának legfontosabb összetevője a
helyi és a kistérségben élő gyerekek egészséges életmódra való
nevelésének biztosítása a kézilabdázás által. A környékbeli általános és
középiskolák bevonásával szélesíthetjük bázisunkat úgy, hogy felismerjük a
tehetségeket, és minél több gyermeket integrálunk be az egyesületbe.
(2.1.3.)
Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a világ legjobbjai közé
tartozó magyar kézilabda csapatok árnyékában nem egyszerű az utánpótlás
nevelés. A dolog természeténél fogva nem minden játékos válik profi
sportolóvá, még kevesebb játékos jut el válogatott szintre, így igazi
sikerekre nem is számíthat magasan jegyzett klubokban. Nekünk, az amatőr
versenysport területén, a lehető legjobb eredmények elérése mellett célunk
az egészséges életre való nevelés, a civil életre való felkészítés, a sport
kizárólag örömszerzés és testmozgás céljából való végzése, ami igazodik
az MKSZ képzési tervében megfogalmazottakhoz és az MKSZ
stratégiájához is. (2.1.2.-2.1.3.)
A fejlesztéseket egyesületünknél azért kívánjuk véghezvinni, hogy
sportolóinkat minél jobb, lehetőleg élvonalbeli játékossá nevelhessük.
Ugyanakkor legalább ilyen fontos a fiatalok megnyerése a sportnak. Ehhez
azonban elengedhetetlen, hogy alaposan felkészült sportszakember
gárdával rendelkezzünk, akiknek elsődlegesen a sport jelentse a
mindennapokat. Ezt úgy tudjuk elérni, ha megfelelően díjazzuk
munkájukat.(2.2.4.)
Kiemelten fontos a sportolóink egészségének megőrzése, sérülések
elkerülése, illetve a hatékony gyógyulás elősegítése. Mindezek érdekében
szeretnék a támogatások egy részét e célra is felhasználni. (2.2.8)

A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az
edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember
foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei
között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is
jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának
emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.)
A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően
a megnövekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni
ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási
forma.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A program által megvalósuló, elvárható körülmények biztosításával, az
edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember
foglalkoztatásával az egyesület előkelő helyet vívhat ki a régió egyesületei
között. A felnőtt csapatok helyi játékosokból állhatnak ki, és a megvalósuló
körülmények és a feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is
jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának
emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi
forrást és támogatást jelenthet. (2.2.2.)
A program egyetlen kockázata, hogy a kiváló lehetőségeknek köszönhetően
a megnövekedett létszámot nem a megfelelő infrastruktúrával fogjuk tudni
ellátni, de ebben nyilvánvalóan segítségünkre lehet ez az új támogatási
forma.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
5Személyi 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)

Támogatási
időszak

6Név
                              

Szül.
idő

Kategória Licensz Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

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

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell
kitölteni!)

Évad Megnevezés                                                            Menny. egysé
g

Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 Laptop db 4 250 000 Ft 1 000 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 kisbusz db 2 9 770 000 Ft 19 540 000  Ft Személyszállítási eszközök

2014/15 waxtalanító gép db 1 3 250 000 Ft 3 250 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

Összegzés:

23 790 000 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 2014. és 2015. közötti időszakban:

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

2014/15 7 290 092 Ft 17 010 214 Ft 24 300 306 Ft

Összegzés:

összesen: 7 290 092 Ft 17 010 214 Ft 24 300 306 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási
időszak

9Kategória 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. E.k.



Összegzés:

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad

Korosztály Versenyengedéllyel
rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7 0 0

U8 3 0

U9 0 0

U10 0 0

U11 0 0

U12 8 1 Megyei

U13 0 0

U14 0 0

Serdülő 11 2 Országos

Ifjúsági 11 2 Országos

Junior 27 2 Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                                            Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 kézilabda cipő pár 50 35 000 Ft 1 750 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 utcai cipő pár 50 25 000 Ft 1 250 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 zokni pár 50 1 500 Ft 75 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kabát db 50 35 000 Ft 1 750 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 bemelegítő jogging db 50 20 000 Ft 1 000 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 gálamelegítő db 50 25 000 Ft 1 250 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labda db 90 10 000 Ft 900 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézilabda mez (meccs) db 100 7 000 Ft 700 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 100 5 000 Ft 500 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 sporttáska nagy db 50 12 000 Ft 600 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 szabadidőpóló db 50 5 000 Ft 250 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 rövidnadrág db 50 5 000 Ft 250 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 edzőpóló db 270 2 000 Ft 540 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusnadrág db 10 10 000 Ft 100 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusmez db 20 10 000 Ft 200 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 papucs pár 50 3 500 Ft 175 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labdazsák db 5 5 000 Ft 25 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 wax doboz 40 7 000 Ft 280 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labdapumpa db 5 3 000 Ft 15 000  Ft Sporteszköz

2014/15 compressor (pumpa) db 1 60 000 Ft 60 000  Ft Sporteszköz

2014/15 kulacs (1L) db 90 500 Ft 45 000  Ft Sporteszköz

2014/15 fitness labda db 20 10 000 Ft 200 000  Ft Sporteszköz

2014/15 gumiszalagok db 30 10 000 Ft 300 000  Ft Sporteszköz

2014/15 medicinlabda db 30 6 000 Ft 180 000  Ft Sporteszköz



2014/15 súlyzó db 30 3 000 Ft 90 000  Ft Sporteszköz

2014/15 TRX db 5 50 000 Ft 250 000  Ft Sporteszköz

2014/15 Dyner párna db 15 10 000 Ft 150 000  Ft Sporteszköz

2014/15 nehezített kézilabda db 15 10 000 Ft 150 000  Ft Sporteszköz

2014/15 Tape BSN 25 cm db 100 500 Ft 50 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Tape BSN 4 cm db 100 700 Ft 70 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Tape BSN 5 cm db 100 1 000 Ft 100 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Fagyasztó spray db 15 1 100 Ft 16 500  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 jégakku db 10 1 000 Ft 10 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 kötésragasztó db 20 3 000 Ft 60 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 géz db 50 1 000 Ft 50 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 masszázskrém db 10 2 500 Ft 25 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 lókrém db 10 5 000 Ft 50 000  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 vérnyomásmérő db 1 10 000 Ft 10 000  Ft Diagnosztikai eszközök

2014/15 újraélesztő készülék (automata / félautomata) db 1 400 000 Ft 400 000  Ft Diagnosztikai eszközök

2014/15 bokavédő db 50 20 000 Ft 1 000 000  Ft Sportfelszerelés

2014/15 térdvédő db 100 9 000 Ft 900 000  Ft Sportfelszerelés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj (Ft/óra) Igénybevétel (óra / hó) Hónapok száma az évadban
(hónap)

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 Junior Építők sportcsarnok 10 000 Ft 98 10 980 9 800 000  Ft

2014/15 Ifjúsági Patonyi Sportcsarnok 10 000 Ft 35 10 350 3 500 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15
Dr.Nagyné
Horváth Márta sportmunkatárs Nem EKHO 6 12 262 500 Ft 52 500  Ft 3 780 000  Ft

2014/15 Bognár László UP/szakmai igazgató Nem EKHO 6 12 600 000 Ft 120 000  Ft 8 640 000  Ft

2014/15 Nádori Pál edző Nem EKHO 6 12 400 000 Ft 80 000  Ft 5 760 000  Ft

2014/15
Nádoriné
Vidinczei Éva edző Nem EKHO 6 12 200 000 Ft 40 000  Ft 2 880 000  Ft

2014/15 Sényi Imre Péter edző Nem EKHO 4 12 200 000 Ft 40 000  Ft 2 880 000  Ft

2014/15 Ihász István technikai vezető Nem EKHO 4 12 200 000 Ft 40 000  Ft 2 880 000  Ft

2014/15 Dr. Riha Éva sportorvos Nem EKHO 2 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

2014/15 Ujvári Barna gyúró Nem EKHO 4 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

2014/15
Tóthné Keszler
Katalin edző Nem EKHO 6 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

Összegzés:

442 500 31 860 000 

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor.

2014/15 Dr.Nagyné Horváth Márta 1955-08-01 nem releváns

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Bognár László 1985-06-01 nem releváns

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Nádori Pál 1948-02-28 B

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Nádoriné Vidinczei Éva 1972-03-09 C

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Sényi Imre Péter 1945-02-02 C

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Ihász István 1954-01-30 nem releváns

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Dr. Riha Éva 1930-04-10 nem releváns

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Ujvári Barna 1968-04-15 nem releváns

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Tóthné Keszler Katalin 1949-09-11 C

U8
U12
Serdülő
Ifjúsági
Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 14 935 000  Ft



Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 841 500  Ft

Személyszállítási költségek 2 852 000 Ft

Nevezési költségek 50 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 165 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 13 300 000  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 6 774 999 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 31 860 000  Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 0 Ft

AJT program költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 71 778 499 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

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

2014/15 7 377 030 Ft 66 393 267 Ft 73 770 297 Ft

Összegzés:

összesen: 7 377 030 Ft 66 393 267 Ft 73 770 297 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
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.)

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

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:

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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

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

2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

A sportfejlesztési
terv
kialakításához és
megvalósításához
szükséges
feladatok ellátása

érdekében
közreműködő
szervezet
bevonása a
107/2011. (VI.30)
Korm. rendelet
2.§ (6)

bekezdésében
foglaltak
megvalósítására,
úgy mint:

- a sportági
szakszövetség
stratégiai
fejlesztési
koncepciójához
igazodó
sportfejlesztési

program
kialakítása és
összeállítása,

- sportfejlesztési
program
megvalósításához
szükséges
feladatok,
erőforrások

meghatározása,
az erőforrások
rendelkezésre
állását biztosító
költségvetési terv

összeállítása,

- a vonatkozó

Tárgyi jellegű 340 204 Ft 340 204 Ft



jogszabály által
elvárt és a
költségek
nyomonkövetését,
az átadott

támogatások
sportfejlesztési
programhoz
igazodó
felhasználását
alátámasztó

elszámolásokhoz,
előrehaladási
jelentésekhez,
ellenőrzésekhez
szükséges
adminisztrációs

feladatinak
végrehajtása.

- könyvvizsgálói
feladatok ellátása
(amennyiben
szükséges).

2014/15

A sportfejlesztési
terv
kialakításához és
megvalósításához
szükséges
feladatok ellátása

érdekében
közreműködő
szervezet
bevonása a
107/2011. (VI.30)
Korm. rendelet
2.§ (6)

bekezdésében
foglaltak
megvalósítására,
úgy mint:

- a sportági
szakszövetség
stratégiai
fejlesztési
koncepciójához
igazodó
sportfejlesztési

program
kialakítása és
összeállítása,

- sportfejlesztési
program
megvalósításához
szükséges
feladatok,
erőforrások

meghatározása,
az erőforrások
rendelkezésre
állását biztosító
költségvetési terv

összeállítása,

- a vonatkozó
jogszabály által
elvárt és a
költségek
nyomonkövetését,
az átadott

támogatások
sportfejlesztési
programhoz
igazodó
felhasználását
alátámasztó

elszámolásokhoz,
előrehaladási
jelentésekhez,
ellenőrzésekhez
szükséges
adminisztrációs

feladatinak
végrehajtása.

- könyvvizsgálói
feladatok ellátása
(amennyiben
szükséges).

Utánpótlás nevelés 1 327 865 Ft 1 327 865 Ft

Összegzés:

1 668 069 Ft

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

2014/15 834 035 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 510 306 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 1 991 798 Ft

Képzési feladatok támogatása 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft



Összegzés:

összesen: 2 502 104 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
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), 2014  (év) 

08  (hó) 05  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
Alulírott  Dr. Nagyné Horváth Márta, mint  a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

7. 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;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre
bocsátom;

9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a
támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

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

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

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött 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 az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

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.

13. 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;

14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás
felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 05

(nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
 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)
(25 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz,
munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

 sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

 utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 

08  (hó) 05  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

fő 4 5 25.0  %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
szakemberek száma

fő 4 4 0.0  %

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma

fő 0 0 0.0  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 3 4 33.3  %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft 60000 60000 0.0  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 0 0.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 0 0 0.0  %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő 60 80 33.3  %

Egyéb indikátor:

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.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő 0 0 0.0  %

U8 Fő 0 0 0.0  %

U9 Fő 0 0 0.0  %

U10 Fő 0 0 0.0  %

U11 Fő 0 0 0.0  %

U12 Fő 8 9 12.5  %

U13 Fő 0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

serdülő 11 13 18.2  %

ifjúsági 11 13 18.2  %

junior 27 29 7.4  %

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

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

Hatás indikátorok

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés 0 0 0.0  %

U8 helyezés 0 0 0.0  %

U9 helyezés 0 0 0.0  %

U10 helyezés 0 0 0.0  %

U11 helyezés 0 0 0.0  %

U12 helyezés 0 0 0.0  %

U13 helyezés 0 0 0.0  %

Nézőszám Fő 200 250 25.0  %

Egyéb indikátor:

serdülő 0.0  %

ifjúsági 0.0  %

junior 0.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2234/2014/MKSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból Önrész Sportfejlesztési program



közreműködői díj + NSI
1%

értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

17 010 214 Ft 510 306 Ft 7 290 092 Ft 24 300 306 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

66 393 267 Ft 1 991 798 Ft 7 377 030 Ft 73 770 297 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

83 403 481 Ft 2 502 104 Ft 14 667 122 Ft 98 070 603 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

17 010 214 Ft 510 306 Ft 7 290 092 Ft 24 300 306 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

66 393 267 Ft 1 991 798 Ft 7 377 030 Ft 73 770 297 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

83 403 481 Ft 2 502 104 Ft 14 667 122 Ft 98 070 603 Ft
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