
1

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Futball Club Esztergom
A kérelmező szervezet rövidített neve: FC Esztergom
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 1111
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 8 6 1 0 5 5 6 - 1 - 1 1

Bankszámlaszám: 5 8 6 0 0 5 7 5 - 1 1 0 5 2 0 8 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
2 5 0 0

Esztergom(helység)

Bajcsy-Zs. utca
(út, utca)

11.(házszám)

06-70-3715405
Telefon:

www.fcesztergom.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
2 5 0 1

Esztergom(helység)

 Pf.: 353
(út, utca)

  Pf.: 353(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bánfi János
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-70-3715405
Mobiltelefonszám:

j.banfi@budajuniors.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Bánfi János

06-70-3715405
Mobiltelefonszám:

j.banfi@budajuniors.huE-mail cím:

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

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

Megye I. oszt.
Egyéb Up

- nincs -
- nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 0 MFt

3 MFt 3 MFt 0 MFt

1 MFt 4 MFt 7 MFt

45 MFt 10 MFt 0 MFt

30 MFt 6 MFt 6 MFt

79  MFt 23  MFt 13  MFt

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.

4 MFt 4 MFt 8 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 2 MFt 0 MFt

10 MFt 10 MFt 10 MFt

30 MFt 30 MFt 30 MFt

44  MFt 46  MFt 48  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

39 MFt 15 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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 sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Az FC Esztergom csapata jelenleg a Komárom-Esztergom megyei labdarúgó bajnokságban szerepel. Az 1999-ben alapított klubunknál koncepcióváltás folyamatban
van, amelynek alapját adja a TAO pályázatok keretében megnyert támogatásokból finanszírozott ingatlan beruházásunk. Az új koncepciónk lényege az, hogy az
utánpótlás korosztályoknál és a felnőtt csapatnál zajló szakmai munka azonos legyen, ugyanabban a rendszerben edzenek és játszanak alabdarúgók, s a felnőtt gárda
– szinte plusz korosztályként – felvegye a lentről érkező tehetségeket. Ehhez teljesen egységes szakmai koncepció, valamint rövid, közép és hosszú távú stratégia
került kidolgozásra, és ezt folyamatosan ültetjük át a gyakorlatba. A célunk:az utánpótlás korosztályain lehető legmagasabb osztályú bajnokságokban történő
szerepeltetése és akik alkalmasak az U17, U19, U21-es korosztályainkból, azok helyet kaphassanak a megye I-es felnőtt csapatunkban. Ezáltal még komolyabb
terhelést kaphatnak, és erős versenyhelyzetben eshetnek át a fejlesztés utolsó szakaszán.

Alapelvként fogalmaztuk meg azt is, hogy az amatőr csapatunk profi körülmények között készülhessen, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Klubunk 2011-ben nagy
lépést egy fejlettebb, szervezettebb, modern infrastruktúrával rendelkező sportegyesület és egy regionális futballközpont elérése felé. A TAO-pályázat révén jelentős
összeget szereztünk, amelyet egyrészt az utánpótlás-nevelés feladatainak támogatására fordíthatunk, másrészt pedig – utófinanszírozásos modellben –
többfunkciós,sportszakmai és fejlesztési programjainknak megfelelő sportlétesítményt hozhattunk létre. Mindezek a nagyon fontos kezdő lépések abba az irányba,
hogy az FC Esztergom sport- és futballélete más dimenzióba kerüljön. 2011-ben a TAO-pályázatból jelentős forráshoz jutottunk. 2012-ben ismét sikeresen pályáztunk, s
ezek alapján nekiláthattunk végrehajtani az infrastrukturális fejlesztéseink első szakaszát, amelynek megvalósult részei:
- 1 db élőfüves nagypálya
- 12*24 méteres, grund méterű műfüves focipálya
- 20*40 méteres műfüves focipálya
- 40*60 méteres, többfunkciós, műfüves sportpálya
- Öltözőépület és klubház.

Az eddig megvalósult ingatlan beruházásunk és az abban elvégzett szakmai munka máris megmutatta azt, hogy egyre több gyerek csatlakozik a programunkhoz. Ez
azt mutatja, hogy várhatóan a terveinek megfelelően gyors ütemben bővül Klub.
Különösen fontos a fedett játéktér megvalósítása, mely szakmailag is, és az Egyesület kiadásait tekintve is jelentős értéket képvisel. Szakmailag fontos, hogy a
gyerekeket nem kell a téli időszakban leválasztani a klubról, és több helyszínen, és nem megfelelő körülmények között végezni velük a szakmai munkát. célul tűztük ki,
hogy a fedett játéktér téli időszak kezdetére megvalósuljon.
A terveink szerint folyamatosan növekvő gyerek létszám indokolja további játékfelületek kialakítását. Továbbá a pálya létrehozása saját bevételeinket is növelné.
Parkolók, járdák, és egyéb burkolatok kialakításával szeretnénk a létesítményünk biztonságosabbá, valamint kulturáltabbá tenni.

személyi jellegű kifizetések időtartama: 2014. júliustól 2015. június végéig.
A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2014. júliusától folyamatosan
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2014. júliusától 2015. június végéig
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:2014. júliusától 2015. június végéig
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2014. júliusától 2015. június végéig
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2014. nyara és 2015. tele.
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2014. júliusától 2015. június végéig

1. Sportegyesületünk céljai az MLSZ stratégiájával összhangban:
- visszahozni a gyerekeket a futball világába,
–vonzóvá tenni a labdarúgást a fiúk körében, s megszerettetni a lányokkal,
– elhitetni, hogy életre szóló tudáshoz juthatnak,
–a csapat, a közösség, a sport nevel, jobb emberré teszi a gyermekeket, megtanít győzni, veszíteni, tolerálni a másikat,
– a helyi kötődés és a sportsikerek erősítik a város iránti lojalitást.
2. Az utánpótlás korosztályoknál kitűzött alapcélok:
Mindenkit fogadjunk, aki mozogni szeretne, azokat is, akik egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdenek, vagy társadalmi hátrányokkal érkeznek hozzánk.
3. Az FC Esztergom számára létkérdés, hogy pályázatok útján megfelelő forrásokhoz jusson, amelyekkel megvalósíthatja fejlesztéseit.
A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő
kockázatok megjelölése
4. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, imázsának erősítése:
- folyamatos toborzás az oviktól kezdve, valamennyi iskolában.
– bekapcsolódni az országos programokba
– tehetségkutató programok
– szurkolói ankétok, szülői értekezletek
– „Szülőmegőrző”
– esztergomi fociközösség építése
A létesítményfejlesztéssel és -beruházással párhuzamosan együttműködést kötöttünk az esztergomi önkormányzattal, óvodákkal és iskolákkal, amelyek előre
szabályozott óraszámban ingyen használhatják a sportcentrum eszközeit és szolgáltatásait.
5. A futball mindenkié.
Klubunk szervező és húzó erőként odaáll bármilyen kezdeményezés mellé: korosztályos csapatait olykor elindítja egy-egy amatőr tornán (Tisztelet), gálamérkőzéseket
szervez és vállal (Példakép), szerelésekkel, labdákkal támogatja a kicsiket és nagyokat (Mecénás), felügyeli a létesítményeket (Felelősség).
6. Biztonság
Az FC Esztergom a létesítményfejlesztéssel párhuzamosan a biztonsági beruházásokat (védett parkolók, beléptető kártyákkal működtetett, különböző szintű zónák
létrehozása a létesítményen belül, védőkorlátok -és kerítések a pályák és veszélyforrást jelentő eszközök körül, tűzvédelmi eszközök, elsősegély készletek, térfigyelő
kamerarendszer, csúszásgátló borítások az öltözőkben és zuhanyzókban, menekülési terv, biztonsági szabályzat) is végre kívánja hajtani.

Sportszakmailag és társadalmilag is fontos cél, hogy a tömegbázis bővítés, örömfutball jelleget megőrízzük, azaz mindenkit fogadjunk, aki mozogni, futballozni szeretne.
Gyakori eset, hogy az egészségügyi és anatómiai problémákkal küzdők (koordinációs problémák, ízületi és érrendszeri betegségek), vagy társadalmi hátrányokkal
érkezők is nálunk szeretnének játszani. Számunkra ők is fontosak, esetükben az egyik cél az integráció: beilleszkedjenek egy közösségbe, mozoghassanak, prevenciós
jelleggel megőrizzék, vagy visszaszerezzék normális egészségi állapotukat. A másik cél az, hogy olyan sportszerető, egészséges élő, közösségi életre alkalmas,
futballintelligens embereket neveljünk belőlük, akik később nem lesznek ugyan aktív játékosok, de bővíthetik pártoló tagjaink, támogatóink, szurkolóink körét, vagy akár
szülőkként hozzák el majd gyermekeiket, mert nálunk jó helyen lesznek.
Alapelvünk, hogy amatőr csapatunk profi körülmények között készülhessen, a legkisebbektől a legnagyobbakig. Ehhez fontos lépés volt a 2011-es TAO-pályázat során
elnyert támogatás, amely lehetővé tette egy komoly sportcentrum és kiszolgáló létesítmény létrehozását.
A világítással felszerelt műfüves pályáink, a klubház, öltözők, kiszolgáló létesítmények (gyógytornára alkalmas szoba, orvosi háttérek, közösségi tér, büfé, fitneszterem)
komoly társadalmi és gazdasági hatással, előnyökkel járhatnak. A létesítmény az FC Esztergom otthona lesz, kiszolgálva a gyerek- és felnőtt csapat minden igényét.
Ezt követi a helyi iskolákkal, óvodákkal kötött együttműködések betartása.



Ám a fennmaradó időben és helyeken még mindig marad lehetőséget hasznosítás alapú bevételi források szerzésére is:
- gyermek labdarúgó tornák rendezése
- családi rendezvények
- vállalati rendezvények
- pályák bérbeadása
- létesítmény bizonyos funkcióinak bérbeadása (pl. fitnesz terem, büfé)
- városi labdarúgó bajnokságok szervezése, lebonyolítása
- születésnapi parti gyerekek számára
- megyei vagy országos szövetség által szervezett események házigazdája
A sportcentrum és szolgáltatásai önálló bevételi forrásai lehetnek az egyesületnek, amelyeket további fejlesztésekre, a szolgáltatások kiterjesztésére, és a személyi
apparátus bővítésére fordíthatunk. A kockázati tényezőt a magas járulékok és a fixen számítható költségek jelentik: bérköltségek, járulékok, közüzemi költségek,
karbantartási és üzemeltetési díjak, létesítmény fenntartásához és működtetéséhez szükséges költségek és apparátus díjainak fedezése.
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.
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Klubmenedzser nem releváns 8 12 150 000 Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

8 12 150 000  Ft 30 000  Ft 2 160 000  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(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)

1 096 446 Ft 1 096 446 Ft 2 192 892 Ft

1 096 446 Ft 1 096 446 Ft 2 192 892 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás módja Napi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Egyéb EKHO

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.
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Műfüves pálya 20x40 70 % 17 081 500 Ft

2 db használt állapotú 20 fős kisbusz 70 % 16 000 000 Ft

7 m hosszúságú fedett kispadülőpaddal plexi70 % 2 173 224 Ft

Labdafogó háló 70 % 3 186 176 Ft

Edzésszintű világítás 70 % 5 588 000 Ft

Fedett játéktér műfüves borítással 25x40 70 % 84 500 000 Ft

MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő legalább 1.2 m magas korlát70 % 1 155 319 Ft

Eredménykijelző 70 % 1 200 150 Ft

Könnyűszerkezetes lelátó 70 % 5 080 000 Ft

Járdák parkolók burkolatok 70 % 14 000 000 Ft

149 964 369 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

45 954 352 Ft 107 226 821 Ft 153 181 173 Ft

45 954 352 Ft 107 226 821 Ft 153 181 173 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 2014/15-ös időszakban:

3

Műfüves pálya 20x40

2500
Esztergom
Budai Nagy Antal 
6 18194/2 20x40

Fedett játéktér műfüves borítással 25x40

2500
Esztergom
Budai Nagy Antal
6 18194/2 25x40

Új ingatlan beruházások részletezése

Műfüves pálya 20x40

2 db használt állapotú 20 fős kisbusz

7 m hosszúságú fedett kispadülőpaddal plexi

Labdafogó háló

Edzésszintű világítás

Fedett játéktér műfüves borítással 25x40

MLSZ Infrastruktúra szabályzatának megfelelő legalább 1.2 m magas korlát

Eredménykijelző

Könnyűszerkezetes lelátó

Járdák parkolók burkolatok

Tárgyi beruházások részletes indoklása

UP műfüves egész pálya 15 50

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz jellege Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   

T.i.     Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

Üzembe helyezés
tervezett időpontja          

U.f. É.k.
en.

2014/15 pálya ép. 2015-06-30

2014/15 busz 2015-06-30

2014/15 pályatart. 2015-06-30

2014/15 Sportszer 2015-06-30

2014/15 p. inf. bőv. 2015-06-30

2014/15 pálya ép. 2015-06-30

2014/15 pályatart. 2015-06-30

2014/15 pályatart. 2015-06-30

2014/15 p. inf. bőv. 2015-06-30

2014/15 p. inf. bőv. 2015-06-30

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Beruházás megnevezése
                                                  

Beruházás típusa Cím (irányítószám, város, utca, házszám) Helyrajzi szá
m

Mérete Használat
jogcíme

M.j.

2014/15 Kicsi mf.p. Bérlet

2014/15 Egyéb Bérlet

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15 Az egyre gyarapodó játékos létszám hosszú távú kiszolgálásához elengedhetetlen további játékfelületek kialakítása. Iskolákkal,
óvodákkal való együttműködés további fejlesztése. Klub saját bevételi forrásainak bővítése!

2014/15 A magas utaztatási költségek lefaragása, saját bevételeink forrásainak bővítése!

2014/15 MLSZ előírásainak megfelelően a mérkőzésekre használatos Center Pálya kötelező tartozéka

2014/15 20x40-es pálya elengedhetetlen tartozéka.

2014/15 20x40-es pálya elengedhetetlen tartozéka. Lehetővé teszi a téli időszakban a sötétedés utáni használatot. Bérbe adásnál
úgyszintén fontos.

2014/15 Fiatalabb korosztályainkat egész évben szolgálja rossz idő esetén. Télen minden korosztály használja… Bérleti díjat spórol a klub,
saját bevételi forrásaink bővítése (téli időszakban bérbe adás, rendezvények, gyermek labdarúgó tornák, stb.)

2014/15 MLSZ előírásainak megfelelő a játékteret a nézőtértől elválasztó kötelező elem.

2014/15 Center pálya fontos tartozéka.

2014/15 A center pályán bonyolított mérkőzések nézőinek kulturált körülményei, kényelme, biztonsága.

2014/15 Befejezett létesítményünk biztonsága és a kulturált környezet céljából.

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma



3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj

Ft/óra
I.v.

h.
M.j.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

FC ESZTERGOM 1

2014/15-es bajnoki évad

1

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

523263 NAGY CSOMOR ANDRÁS TASK

469221 BRESZTAK TOMAS FELCSÚT SE

320582 MOLNÁR AMBRUS PÉTER FELCSÚT SE

307708 VÁRSZEGI DÁVID FELCSÚT SE

307779 BOKOR GERGŐ FEHÉRVÁR FC KFT.

270844 SZALAI DOMINIK FEHÉRVÁR FC KFT.

322200 LAMPERTH KRISZTIÁN MTK BUDAPEST ZRT.

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U14 Országos II Országos II

U15 Országos II Országos II

U19 Megyei I Megyei I

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám (csak új
esetén) 2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

U17 Országos II

U21 Országos II

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

2013-08-13

2013-08-28

2013-08-08

2013-08-08

2013-07-30

2013-07-30

2013-08-07

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

Labda 150 5 000 Ft 750 000  Ft

Mezek nadrágok sportszárak 130 5 000 Ft 650 000  Ft

Megkülönböztető mezek 100 1 000 Ft 100 000  Ft

Bóják 50 2 000 Ft 100 000  Ft

Melegítő 130 8 000 Ft 1 040 000  Ft

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

UEFA B-1 8 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

UEFA B-2 8 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

UEFA B-3 8 12 300 000 Ft 60 000  Ft 4 320 000  Ft

általános 8 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

általános 8 12 150 000 Ft 42 000  Ft 2 304 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

8 20

8 20

8 16

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Nagyméretű füves pálya 50 4 400 Ft 9 1 980 000  Ft

sportcsarnok 30 3 500 Ft 5 525 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Nagyméretű füves pálya

sportcsarnok

Bérleti díjak indoklása

2 640 000  Ft

0  Ft

5 500 000 Ft

1 000 000 Ft

0 Ft

2 505 000  Ft

1 000 000 Ft

17 568 000  Ft

0 Ft

30 213 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 szett Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 szett Sportfelszerelés

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Igen Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb Normál

2014/15 Nem Egyéb Normál

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

UEFA B-1 UEFA "B" ffi. U14

UEFA B-2 UEFA "B" ffi. U15

UEFA B-3 UEFA "B" ffi. U17

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 élőfüves pálya

2014/15 sportcsarnok

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

A Klub újonnan létrehozott pályája várhatóan ez év októberétől lehet használatba venni. A két új korosztállyal a pályák leterheltségét edzés és
mérkőzés tekintetében szeretnénk csökkenteni.

A téli időszakban a fiatalabb korosztályainkat nem tudjuk kinn foglalkoztatni (hó, jég, fagy.)

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

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:

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



3 105 139 Ft 27 946 248 Ft 31 051 386 Ft

3 105 139 Ft 27 946 248 Ft 31 051 386 Ft

UEFA B-3

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Évad Pozíció megnevezése      Indoklás

2014/15 Szakmai program bővülése, és a gyereklétszám növekedése együttesen indokolja új edző alkalmazását.

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

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

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



2 144 536 Ft 2 144 536 Ft

21 928 Ft 21 928 Ft

558 924 Ft 558 924 Ft

2 725 388 Ft

Közreműködői költségek

1 362 695 Ft

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

32 892 Ft 0 Ft

3 216 804 Ft 0 Ft

838 386 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

4 088 082 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem. díj

2014/15

sportfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző szervezet szervezet által
kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott
program
megvalósítása, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítése Tárgyi jellegű

2014/15

portfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző
szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott
program
megvalósítása, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítése Személyi jellegű

2014/15

portfejlesztési program elkészítése, a jóváhagyást végző
szervezet
által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott
program
megvalósítása, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási,
jelentéstételi kötelezettség teljesítése Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



7 8 14.3  %

5 6 20.0  %

2 2 0.0  %

5 7 40.0  %

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.)

30 30 0.0  %

0 0 0.0  %

0 16 0.0  %

0 0 0.0  %

20 20 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.)

Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

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: Esztergom  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFP-5496/2014/MLSZ

Alulírott  Bánfi János, 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.

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú
csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre
jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a
valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az
elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és
folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor
ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
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 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(55 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

 Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi
egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

 A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 55 000 Ft

1 096 446 Ft 32 892 Ft 1 096 446 Ft 2 192 892 Ft

107 226 821 Ft 3 216 804 Ft 45 954 352 Ft 153 181 173 Ft

27 946 248 Ft 838 386 Ft 3 105 139 Ft 31 051 387 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

136 269 515 Ft 4 088 082 Ft 50 155 937 Ft 186 425 452 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

1 096 446 Ft 32 892 Ft 1 096 446 Ft 2 192 892 Ft

107 226 821 Ft 3 216 804 Ft 45 954 352 Ft 153 181 173 Ft

27 946 248 Ft 838 386 Ft 3 105 139 Ft 31 051 387 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

136 269 515 Ft 4 088 082 Ft 50 155 937 Ft 186 425 452 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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