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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Viktória Football Club Szombathely
A kérelmező szervezet rövidített neve: Viktória FC Szombathely
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 2587
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 8 8 1 5 9 2 - 1 - 1 8

Bankszámlaszám: 7 2 1 0 0 2 5 1 - 1 1 0 3 9 9 5 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
9 7 0 0

Szombathely(helység)

Felsőbüki Nagy Pál utca
(út, utca)

28.(házszám)

06-20-376-1902
Telefon:

www.viktoriafc.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
9 7 0 0

Szombathely(helység)

Felsőbüki Nagy Pál utca
(út, utca)

28.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Barczi Csaba
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-20-376-1902
Mobiltelefonszám:

csaba1962b@gmail.comE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Barczi Csaba

06-20-376-1902
Mobiltelefonszám:

csaba1962b@gmail.comE-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-5341/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Nem jogosult

- nincs -
- nincs -

NB I-es felnőtt
- 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

3.9 MFt 5.6 MFt 5.6 MFt

0.25 MFt 0.28 MFt 0.3 MFt

1.67 MFt 1.81 MFt 2 MFt

14.39 MFt 8.39 MFt 9.4 MFt

1.19 MFt 2.85 MFt 3 MFt

21.4  MFt 18.93  MFt 20.3  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.

4.25 MFt 6 MFt 4 MFt

6 MFt 6.45 MFt 6 MFt

2.26 MFt 1 MFt 0.5 MFt

8 MFt 10 MFt 8 MFt

2 MFt 3 MFt 1.8 MFt

22.51  MFt 26.45  MFt 20.3  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

10.48 MFt 13 MFt 13.2 MFt

6 MFt 6.45 MFt 6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/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-5341/2014/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-5341/2014/MLSZ

Viktória 2014/2015.évi tervei
1.U17 feltöltése,a bajnokság színvonalának megfelelő mennyiségi és minőségi bázis kialakítása,a felnőtt csapat közvetlen utánpótlásának biztosítása.
2.U15 kettő csapat bajnokságban való szerepeltetése,tömegbázis kialakítása megyei fiókcsapatos rendszer működtetésével.Országos leány bajnokságban történő
részvétel.
3.U-13 Bozsik program keretein belüli szereplés.
4.U-7,-9,-11 létszámának növelése,iskolai rendszer felépítése,minőségi képzés.Bozsik programban történő részvétel.Toborzás,tömegesítés,megszerettetés a cél.
5.A fent leírtakhoz szükséges anyagi- és személyi feltételek megteremtése.
6.Minden utánpótlás csapat részére nemzetközi megmérettetés biztosítása.Szükségesnek érezzük hazai és külföldi tornákon történő részvételt,hisz nemzetközi szintű
játékosokat kívánunk nevelni.
Fentiekhez szükséges feltételek megteremtése:
Edző-,szakembergárda bővítése:Miután a csoportok munkájának összehangolása napi munkavégzést kívánó feladatot jelent,utánpótlás technikai-vezetőt valamint
masszőrt is foglalkoztatunk.Fontosnak érezzük az edzői utánpótlás biztosítását is!Ezt a felnőtt csapat játékosainak OKJ-s és MLSZ edzőképzésre, főleg a Grassroots
"C" licencre történőbeiskolázásával szeretnénk megoldani.
Felszerelések beszerzése:Utánpótlás számára folyamatosan szükséges a sportfelszerelések,eszközök beszerzése is. 
Utánpótlás játékosok étkezése korszerűtlen,edzéseken nehezen terhelhetők.Tavalyi évhez hasonlóan az idén is az U-17,U15,U-13-as,valamint az eggyel fiatalabb
korosztály legidősebb játékosainak vitaminokkal egészítjük ki étrendjét.
Utazás,táborozások szervezése:Egyesületünk női csapatai rendszeresen vesznek részt külföldi tornákon. Tapasztalataink szerint egy színvonalas nemzetközi tornán
játékosaink több tapasztalatot és rutint szereznek,mint a hazai versenyrendszerben egy félév alatt.Ezért a jövőben szeretnénk több alkalmat biztosítani
számukra,hogy a sportág élvonalához tartozó csapatokkal megmérkőzhessenek.Csapataink évente egyszer vesznek részt edzőtáborozáson. 
Versenyeztetés:A játékos létszám növelésére,ezzel párhuzamosan a források bővítésére azért is szüksége van az egyesületnek, mert a következő bajnoki évben az
utánpótlás minden korosztályában (U17, U15, U13, U11, U9, U7) szeretnénk csapatot indítani.
Pályák:A meglévő és új csoportok részére nem csak helyben,de a megye más településein is sportpályákat kell bérelnünk.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemezése
Az iskolai rendszer: a megyében 10-12 iskolában alakuljon meg mindkét korosztályban csapat. A csapatok esetében:
a) az edzéseket, a Bozsik-program szakmai kritérium rendszerének megfelelően, testnevelő tanárok, vagy licencvégzettséggel rendelkező edzők vezetik. Tiszteletdíjuk
mértékét a Bozsik-program határozza meg, forrása a Bozsik-program;
b) az intézményi csapatok feleljenek meg az infrastrukturális követelményeknek. Ez minimálisan kézilabdapálya méretű, füves, vagy műfüves pályát, illetve az
edzésekre alkalmas méretű (lehetőleg a kézilabdapálya minimális méretét elérő) tornatermet jelent
c) az intézményi csapatok legalább heti két, de inkább három alkalommal tartsanak edzéseket
d) az intézményi csapatok szerződéssel kapcsolódjanak a Bozsik-programhoz,valamint a klubhoz.
Javasolt határidő: 2014. szeptember
Egyesületi rendszer:
a) az U12-es, és az alatti korosztályokban, minél több leány futballozzon fiúcsapatokban.
c) a megyei egyesületi rendszerbe bevont, fiúk között futballozó leány labdarúgók az U12-es korosztályból kiöregedve, a Bozsik-program alközpontjaiban szervezett
alközponti válogatottakban,a Bozsik Programban vagy a klub U15, U13 csapataiban szerepelhetnek. 
Az alközponti válogatottak, valamint a párhuzamos játékengedélyek rendszere
lehetővé teszi, hogy a 11-13 éves leány labdarúgó képességeinek, fizikai állapotának megfelelően fejlődjön.
Javasolt határidő: 2014. szeptember
Szabadidős futball
a) a megyei igazgatóságok által szervezett, csökkentett pályaméretű bajnokságok;
b) a klasszikus kispályás bajnokságokat;
c) az egyetemi-középiskolai futballrendszert
d) az alkalmi tornákat, bajnokságokat
Feltétlenül szükséges,hogy a megyei igazgatóságokhoz kötődve, legyen a szabadidős női labdarúgásnak meghatározott feladatkörrel megbízott felelőse.
Javasolt határidő: 2014. július-augusztus.

Viktória 2014-15.évi tervei
1.U17 feltöltése,a bajnokság színvonalának megfelelő mennyiségi és minőségi bázis kialakítása,a felnőtt csapat közvetlen utánpótlásának biztosítása.
2.U15 két csapat országos leány bajnokságban való szerepeltetése,tömegbázis kialakítása megyei fiókcsapatos rendszer működtetésével.
3.U-13 Bozsik program keretein belüli szereplés.Egyenlőre a fiú Bozsik Programban, ami ebben a korosztályban már nem "egészséges", de sem leány Bozsik Program
nem létezik, sem bajnokságot nem írnak ki ebben a korosztályban a lányok részére.
4.U-7,-9,-11 létszámának növelése,iskolai rendszer felépítése,minőségi képzés.Bozsik programban történő részvétel.Toborzás,tömegesítés,megszerettetés a cél.
5.A fent leírtakhoz szükséges anyagi- és személyi feltételek megteremtése.
6.Minden utánpótlás csapat részére nemzetközi megmérettetés biztosítása.Szükségesnek érezzük hazai és külföldi tornákon történő részvételt.
Fentiekhez szükséges feltételek megteremtése:
Edző-,szakembergárda bővítése:Miután a csoportok munkájának összehangolása napi munkavégzést kívánó feladatot jelent,utánpótlás technikai-vezetőt valamint
masszőrt is foglalkoztatunk.Fontosnak érezzük az edzői utánpótlás biztosítását is!Ezt a felnőtt csapat játékosainak OKJ-s és MLSZ edzőképzésre történő
beiskolázásával szeretnénk megoldani.
Felszerelések beszerzése:Utánpótlás számára folyamatosan szükséges a sportfelszerelések,eszközök beszerzése is.
Utánpótlás játékosok étkezése korszerűtlen,edzéseken nehezen terhelhetők.Tavalyi évhez hasonlóan az idén is az U-17,U15,U-13-as,valamint az eggyel fiatalabb
korosztály legidősebb játékosainak vitaminokkal egészítjük ki étrendjét.
Utazás,táborozások szervezése:Egyesületünk női csapatai rendszeresen vesznek részt külföldi tornákon. Tapasztalataink szerint egy színvonalas nemzetközi tornán
játékosaink több tapasztalatot és rutint szereznek,mint a hazai versenyrendszerben egy félév alatt.Ezért a jövőben szeretnénk több alkalmat biztosítani
számukra,hogy a sportág élvonalához tartozó csapatokkal megmérkőzhessenek.Csapataink évente egyszer vesznek részt edzőtáborozáson.
Versenyeztetés:A játékos létszám növelésére,ezzel párhuzamosan a források bővítésére azért is szüksége van az egyesületnek, mert a következő bajnoki évben az
utánpótlás minden korosztályában (U17, U15, U13, U11, U9, U7) szeretnénk csapatot indítani.
Pályák:A meglévő és új csoportok részére nem csak helyben,de a megye más településein is sportpályákat kell bérelnünk

A

sportfejlesztési programunk elsődleges célja tömegbázis-növelése,17 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása.A sportág általános fejlesztését
célzó,annak tömegbázisát szélesíteni,képzési színvonalát a nemzetközi standardokhoz igazítani kívánó Bozsik Program kiemelt jelentőséget tulajdonít a leány
labdarúgás fejlesztésének.Amíg azonban a nagyobb társadalmi hagyományokkal és elfogadottsággal bíró férfi labdarúgásban a Bozsik-program a legtöbb érintkezési
ponton elválasztható a felnőtt, elsősorban a hivatásos felnőtt labdarúgástól,a leányok, a nők esetében ez elképzelhetetlen.A női labdarúgás fejlődésének legnagyobb
gátja jelenleg az, hogy nem kap elég nyilvánosságot, minimális a médiaértéke és - megjelenése, az iskolákban a lányok testnevelés órán nem „találkoznak” vele,így az



elsődleges és legfontosabb feladat a sportág megismertetése és népszerűsítése.Szemléletváltásra van szükség a labdarúgásban dolgozó szakembereknél (ez a
folyamat az UEFA korszerű edzőképzésében már biztosított), a gyerekek, diákok körében és nem utolsósorban a szülőknél is. Szociológiai felmérések szerint a
szülőknek kulcsfontosságú, döntő szerepe van, hogy akár anyagi, szociális, esetleg kényelmességi vagy divatkövető szempontok alapján milyen sportegyesületbe
viszik el gyermeküket. A felmérésben részt vevő sportoló nők több, mint 80 % - a tartotta döntőnek a szülői befolyást. A futballal testközelből megismerkedő, a
sportágat szerető, azt magukénak érző leányokból egészségesebb felnőttekké válnak, olyan családanyák lesznek belőlük, akik gyermeküket szívesen, támogatóan
terelik a labdarúgás irányába. Az ilyen kislányokból a hivatásos futball mérkőzéseinek fizető nézői lesznek. Arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a gazdasági élet
szereplőiként, vezetőként, döntéshozóként, marketingvezetőként, reklámtervezőként tevékenykedő, „futballal fertőzött” hölgyek sportvezetőként,támogatóként,
hirdetőként sokkal többet segíthetnek a magyar labdarúgásnak, mint ha a futball csak a férfiak privilégiuma volna.Mivel a gyermekek többsége óvodákban, iskolákban
tölti mindennapjait, a pedagógus pálya pedig erősen elnőiesedett, az egész sportág alapvető érdeke, hogy a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok többsége – még ha
nők is – baráti viszonyban legyen a futballal.Fontos tényező a szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása,esélyegyenlősége. Klubunkban az utánpótlás korú
játékosok közel 10%-a hátrányos helyzetű,csonka családból származik vagy munkanélküli szülők gyermeke. 
4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  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)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/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)
                        

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.



9 10

0 Ft

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 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 1 2

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

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/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.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

VIKTÓRIA FC 1

VIKTÓRIA FC 1

VIKTÓRIA FC 1

VITÓRIA FC 1

2014/15-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

VIKTÓRIA FC 1

VIKTÓRIA FC 1

VIKTÓRIA FC H 1

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

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

297315 KISS ZSÓFIA VIKTÓRIA FC

432093 MAGYARICS ZOÉ VIKTÓRIA FC

398971 CSIDEI KLAUDIA VIKTÓRIA FC

302121 NÉMETH LORETTA VIKTÓRIA FC

405345 FÖLDES FANNI VIKTÓRIA FC

287154 SZAKONYI EMESE VIKTÓRIA FC

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/MLSZ

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

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzé
s

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

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

leány U17 Országos Országos

leány U15 Országos Országos

leány U15 Országos Országos

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

saját nevelés

saját nevelés

válogatott

válogatott

válogatott

válogatott

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



12

Labda 60 8 000 Ft 480 000  Ft

Isostar sportital-por 110 3 000 Ft 330 000  Ft

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

HU-2532 2 12 50 000 Ft 10 000  Ft 720 000  Ft

TANC-1318-516 3 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

TANC-1318-532 2 10 50 000 Ft 10 000  Ft 600 000  Ft

Up. Technikai vezető 3 12 60 000 Ft 12 000  Ft 864 000  Ft

Up. masszőr 2 10 40 000 Ft 8 000  Ft 480 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

6 13

6 20

6 13

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Városligeti Sporttelep 25 5 500 Ft 7 962 500  Ft

Király Sportlétesítmény 20 5 000 Ft 6 600 000  Ft

Bólyai Ált. Isk. tornaterem 10 3 600 Ft 4 144 000  Ft

Kanizsai Gimnázium Tornaterem 10 3 000 Ft 4 120 000  Ft

Kámoni műfüves csarnok 20 6 000 Ft 3 360 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Városligeti Sporttelep

Király Sportlétesítmény

Bólyai Ált. Isk. tornaterem

Kanizsai Gimnázium Tornaterem

Kámoni műfüves csarnok

Bérleti díjak indoklása

480 000  Ft

330 000  Ft

3 900 000 Ft

400 000 Ft

480 000 Ft

2 186 500  Ft

2 790 000 Ft

3 528 000  Ft

175 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Gyógyszerek, vitaminok

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 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb EKHO

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

HU-2532 UEFA "B" leány U15

TANC-1318-516 Egyéb leány U17

TANC-1318-532 Egyéb leány U15

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 élőfüves pálya

2014/15 élőfüves pálya

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15 sportcsarnok

Ingatlan
megnevezése

Indoklás

Önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmény. A bérleti díj összegét az Önkormányzat kijelölt bizottsága határozza meg. Utánpótlás csapataink
nagy része itt edz.
Jobb minőségű pálya, mint a Városligeti, így használata indokolt, de nehezebben megközelíthető, mert a város szélén található! Magántulajdon,
tulajdonosa Király Gábor válogatott labdarúgó. A bérleti díj kialkudott ár, de olcsóbb, mint a költségvetési intézmények tulajdonában lévő sportpályák
bérleti díjai.

Téli felkészüléshez szükséges, költségvetési intézmény tulajdona. A bérleti díj kötött.

Téli felkészüléshez szükséges, költségvetési intézmény tulajdona. A bérleti díj kötött.
Téli felkészülési időszakban béreljük. Nagyobb méretű mint a tornatermek és a műfű miatt is jobban hasonlít a szabadtéri edzésekhez a használata.
Magántulajdon, egy pénzügyi befektetésekkel foglalkozó cég tulajdonában van. A bérleti díj kialkudott ár.

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:



14 269 500 Ft 0 Ft 0 Ft

1 439 909 Ft 12 959 183 Ft 14 399 092 Ft

1 439 909 Ft 12 959 183 Ft 14 399 092 Ft

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

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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-5341/2014/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 2013/14 és 2014/15-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



0 Ft

Közreműködői költségek

129 592 Ft

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

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

129 592 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

129 592 Ft 0 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj

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:



12 13 8.3  %

7 8 14.3  %

6 7 16.7  %

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.)

0 0 0 0.0  %

0 0 0 0.0  %

0 10 11 10.0  %

0 8 9 12.5  %

0 18 20 11.1  %

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-5341/2014/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-5341/2014/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: Szombathely  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 25  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFP-5341/2014/MLSZ

Alulírott  Barczi Csaba, 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)
(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok
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Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 959 183 Ft 129 592 Ft 1 439 909 Ft 14 399 092 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 959 183 Ft 129 592 Ft 1 439 909 Ft 14 399 092 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 959 183 Ft 129 592 Ft 1 439 909 Ft 14 399 092 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

12 959 183 Ft 129 592 Ft 1 439 909 Ft 14 399 092 Ft

Projekt költségvetése összesen
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Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:
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