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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Magyar Labdarúgó Szövetség

A kérelmező szervezet rövidített neve: MLSZ
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A kérelmező szervezet
székhelye:
A kérelmező szervezet levelezési
címe:

Telefon:
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1 1 1 2 Budapest Kánai út. 2/D.

1 3 8 6 Budapest 62. Pf. 906/1

06-1-577-95-00

Hivatalos honlap: www.mlsz.hu

Fax: 06-1-577-95-03
E-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: dr. Csányi Sándor, elnök
Mobiltelefon:

E-mail:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: ROSKÓ ZOLTÁN
Mobiltelefon:

06-30-466-1614

E-mail: rosko.zoltan@mlsz.hu

Szakszövetségek esetében a szövetség által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:
1
2

A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
Köztestület esetén: 549, országos sportági szakszövetség esetén: 599
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Létesítmény
Sporthotel

neve:

Globall

Football

Park

és

Létesítmény
Sporthotel

neve:

Globall

Football

Park

és

Létesítmény tulajdonosa: MLSZ Edzőcentrum Kft. Magyar Labdarúgó Szövetség

Létesítmény tulajdonosa: MLSZ Edzőcentrum Kft. Magyar Labdarúgó Szövetség

Átlagos heti használata: (órában) 22

Átlagos heti használata: (órában) 4

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó):
felkészülés/versenyrendezés

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó):
felkészülés/versenyrendezés

2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1. A kérelmező szervezet 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb
3
mutatói :

2010

2011

2012 terv

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

1 083 337

656 032

653 450

Bozsik-program bevételei
ebből: támogatás

96 050
71 050

710 180
488 000

199 163
194 243

ebből: kiemelt szponzor

25 000

200 000

Bevételek
UEFA, FIFA támogatás

ebből: regisztrációs díjak
Szponzori bevételek és támogatások
Klasszikus

357 558
357 558

TAO kiegészítő mecenatúra

22 180

4 920

1 007 593

1 493 739
220 839

234 593
773 000

Jegyértékesítés bevételei

144 702

361 742

404 500

TV és multimédiás jogok bevételei

254 183

169 494

236 998

Profi díjbevétel

665 010

494 042

397 829

933 516

407 301

Amatőr díjbevétel
Egyéb támogatás

172 583

19 903

117 055

Képzési bevételek

61 547

63 341

74 975

360 217

191 506
1 841 704

127 208
4 757 080

Összes bevétel (transzferek nélkül)

3 195 188

6 449 053

8 869 298

TV-jogdíjak transzfer

1 409 174

1 437 947

1 777 728

1 493 728

1 705 757

Egyéb, rendkívüli bevétel
TAO

Utánpótlás-program
Stadionbiztonság projekt
Összes bevétel

3

1 272 900

A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.
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1 766 400
4 604 362

9 380 728

14 119 183
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Kiadások

2010

2011

2012 terv

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

Versenyszervezés amatőr

1 709 913

2 466 636

Bozsik program

673 601

1 060 071

1 991 454

Kiemelt válogatottak

712 723

786 154

787 674

Versenyszervezés profi

541 721

653 445

660 364

Női, futsal, strand, grassroots

578 678

221 731

370 406

Képzés

66 095

82 429

144 275

Bizottságok

16 857

15 379

73 282

321 111

333 261

425 301

Értékcsökkenés

76 409

106 753

72 532

Marketing, jog, kommunikáció

63 378

179 453

275 106

189 472

250 811

183 222

68 791

118 238

110 547

33 281

211 199

20 450

111 847

332 288

1 061

133 422

20 505

Működés, üzemeltetés, adók

Irányítás, ellenőrzés
Gazdasági terület
Pályázatok közreműködői díjai
Nemzetközi terület
Egyéb kiadás
Pályaépítés

316 250

Általános tartalék
Vissza nem igényelhető ÁFA
Összes kiadás (transzferek nélkül)

3 330 346

5 796 187

8 441 040

TV-jogdíjak transzfer

1 388 594

1 450 159

1 777 728

1 493 728

1 705 757

Utánpótlás-program
Stadionbiztonság projekt
Összes kiadás
Eredmény
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1 766 400
4 718 940

8 740 074

13 690 925

-114 578

640 654

428 258
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2.2. A kérelmező szervezet statisztikai adatai
2.2.1.

Összes igazolt sportolói létszám (sportági szint)

A bontást az MLSZ irodarendszerében rendelkezésre álló automatikus lekérdezés alapján
készült, amely megfelel a 166/2004. (V.21) számú Kormányrendelet 5. számú melléklet szerinti
adatszolgáltatásnak.
Felnőtt
A szakszövetség
versenyrendszereibe
n részt vevő, a
szakszövetség által
kiadott
versenyengedéllyel
(rajtengedéllyel)
rendelkező, igazolt
sportolók száma (fő)

Profi

Amatőr

700

51561*

*18 éven felüli regisztrált amatőr sportolók
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U10

U14

U16

U18

25 383

23 766

13 338

13 920
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Kérelem
(MÓDOSÍTÁS 2013.01.14)

3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI
3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka:
X 2012/13-as támogatási időszak

2013/14-es támogatási
időszak

2014/15-es támogatási
időszak

3.2. 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).
Infrastuktúra fejlesztési programok

Az MLSZ 2012/2013-ban három, egymástól jól elkülöníthető infrastuktúra fejlesztési programhoz igényel TAO támogatást. Ezek a (i)
Stadion Biztonsági Program, (ii) A Telki Edzőcentrum továbbfejlesztése, valamint (iii) a Pályaépítési- és felújítási program.
Pályaépítési és korszerűsítési program
Az MLSZ Elnöksége és Küldöttközgyűlése által 2011-ben elfogadott, tíz évre szóló stratégia egyik legfontosabb célkitűzése a tömegbázis
szélesítése.
Ebben a stratégiai tervben megfogalmazott legfontosabb célkitűzések a következők voltak.
„A Magyar Labdarúgó Szövetség célja, hogy egyrészt az iskolai testnevelési órák naponta kerüljenek megrendezésre, másrészt abban a
labdarúgás a korábbinál sokkal jelentősebb szerepet játsszon.”
„A mindennapos testnevelés és a tömegek bevonása révén a gyerekek már fiatal korban hozzászoknak a napi sportoláshoz, saját maguk is
öntevékenyen csapatokat alakíthatnak és egymással kötöttségek nélkül is játszhatnak”.
„Nagyon fontos, hogy a tömegesítés és a mindennapi sport egyre nagyobb tömegei számára a megfelelő labdarúgó pályák és grundok
rendelkezésre álljanak és tegyék lehetővé a jelszó megvalósulását: „Mindenki a pályára!””
A Cél tehát röviden a kulcsszavakat tekintve, hogy „minden nap”, „tömegek bevonásával”, „fiatal korban” „öntevékenyen” és „játszva”
5/25 oldal
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űzhessék a labdarúgást a gyerekek és a nagyobbak egyaránt.
„A tömegesítés jellemző területei:
•
Mindennapos iskolai testnevelés bevezetése, benne labdarúgó szakórákkal, szaktanárokkal
•
Iskolai csapatok, tornák szervezése, támogatása, népszerűsítése
•
A lányok bevonása a játékba
•
A szülők bevonása a szervezésbe
•
Iskolai focipályák építése, illetve támogatása
•
Lakótelepi fociterületek kialakítása, illetve támogatása”,
Fenti célkitűzések megvalósítása érdekében az MLSZ pályaépítési program elindítása mellett döntött. A program alapja, hogy az Önkormányzatok,
a sportszervezetek, vagy az Iskolák által biztosított területeken (telken, telekrészen) - az MLSZ általi szervezésben és kivitelezésben -, 2012 és
2016 között évente felépítsünk 100 darab műfüves, egy, vagy többfunkciós kisméretű vagy nagyméretű futballpályát.
2013. első félévében egy területre szeretnénk összpontosítani:
1.) 2013. első félévében kisméretű műfüves sportpályák építése (29 db.),
Továbbra is célkitűzéseink közt szerepel, a mai modern követelményeknek megfelelő műfüves, palánkkal, labdafogó hálóval körülvett és
elektromos világítással ellátott, 12x24 és 20x40 méter méretű futballpályák építése. Az ilyen pályák több funkciót is be tudnak tölteni. Egyrészt a
gyermekfoci céljaira használhatók kiválóan (Bozsik program, mindennapos iskolai testnevelés, spontán szerveződő baráti társaságok), másrészt a
településen és vonzáskörzetében élő, versenyrendszerben nem induló, de futballozni szerető baráti, felnőtt társaságoknak, munkahelyi
kollektíváknak nyújt remek lehetőséget. Megjegyezzük, hogy az UEFA előírások szerint ez utóbbi méret felel meg az 5-6 éves gyermekek számára
ajánlott szabványnak. Egy pálya és teljes felszereltségének átlagos költsége, Viacolor járdával és megfelelő villanyvilágítással együtt kb. nettó
23,66 millió Ft, ami a pályamérettől, az egyes pályák felszereltségétől függően változhat.

3.2.1.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Az ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás programelemek ütemezését az 5.3. táblázat tartalmazza.
3.2.2. A 2011/2012-es támogatási időszakra benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat
bemutatása. Ismertesse a 2011/2012-es támogatási kérelemben jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósulását.
Az MLSZ 2011/2012-es elszámolási időszakra benyújtott pályaépítési programjának végrehajtása összességében a tervezett ütemezésben zajlik.
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A felfüggesztés után újraindított 2011-2012. évi pályaépítési program célkitűzése az volt, hogy országszerte 40 db kispálya és 10 db nagypálya
kerüljön felépítésre. A program 2013. június 30-ig meghosszabbításra került. 2012. december 31-ig átadásra került 42 pálya ( 33 kispálya és 9
nagypálya), 4 további pálya pedig 2013-ban kerül kivitelezésre ebből a programból. A 42 pálya teljes beruházási költsége nettó 1,6 milliárd Ft.

3.2.3. Kérjük, röviden ismertesse a korosztályos válogatottakhoz kapcsolódó szakmai programot, felkészülési és versenyeztetési
tervet a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan
A korosztályos Magyar válogatottak szakmai programja és felkészülési terveinek összeállításakor a következő szempontokat vesszük
figyelembe.
Edzőtáborok, felkészülési programok fontossága:
Az edzőtáborok közvetlen feladata az, hogy a csapatot ( a labdarúgókat) felkészítsük az év fontos nemzetközi tét és „felmérő” mérkőzéseire,
technikai, taktikai, erőnléti, pszichikai, morális vonatkozásban. Az edzőtábor, - mely a verseny előkészítést szolgálja – a sportformát optimálisra
emeli, illetve az itt megszerzett jó formát stabilizálja. Ezzel célunk, hogy a válogatott labdarúgó tudásának legjavát adja majd tétmérkőzéseken.
A közvetlen előkészületek célja a labdarúgók felkészítése a várható sajátos körülményekre, ellenfélre. Ide tartozik a versenykörülmények közti
gyakorlás – azaz a keret tagjainak „összecsiszolása” A tehetségeink adottságainak felszínre juttatása, tökéletesítése érdekében szükség van a
tervszerű edzőtábori felkészítésre, céltudatos képzésre, nevelésre.
Az edzőtábor lehetőséget nyújt a sportolóink edzettségi állapotának, teljesítő képességének lemérésére is, melyhez minden alkalommal igénybe
vesszük a tudományos hátteret (élettan, pszichológia).
Versenyeztetési tervek, válogatott mérkőzések:
A Magyar korosztályos válogatottak versenyeztetése egyik lépcsőfoka a Magyar utánpótlás nevelés feladatainak, a Bozsik program, Út Európa
élvonalába programnak.
Feladata a tehetségek megtalálása és foglalkoztatása. A tehetségek felkészítésének, állapotának legjobb mérőfoka a nemzetközi mérkőzés, torna.
Ezen edzőmérkőzések, tornák a fontosabb Európa bajnoki tétmérkőzésekre felkészülést szolgálja. Ezek a mérkőzések tulajdonképpen edzés,
felkészülés céljaira használjuk
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Célja:
-

szoktatás a versenylégkörhöz
meghatározott taktikai feladatok megoldása,
technikai állapotuk ellenőrzése
fizikai állapotuk ellenőrzése versenykörülmények mellett
önbizalom erősítése
szoktatás tétmérkőzéshez,

A Magyar korosztályos válogatott programjai, felkészítései több fontos esemény egymásra épülése alapján zajlik:
Az alábbi programterv alapján készítik el az egyes korosztályok (U15, U16, U17, U18, U19) a 2012-2013 év szinte évfolyamonkénti azonos
számú feladatait. A korosztályok mindegyike hasonló számú felkészülésen vesznek részt.
Programok
Felkészülési szakaszok
1.sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. augusztus ….





A korosztály tehetségeinek kiválasztása és foglalkoztatása.
A játékos stratégia felállítása. 50 játékos kiválasztása
Alapfelkészülés az egyesületekben
Felkészülési tábor - egy/több napos - szervezése
o A csapatjáték begyakorlása
o Játékrendszerek, felállási formák tanulása
o Csapat, csapatrészek alapfeladatainak beállítása
o Védekező és támadó taktikai variációk gyakorlása
o Standard helyzetek begyakorlása
o Gyakorló játékok és mérkőzések

2. sz. program. Találkozás helye, ideje: 2012. szeptember ….
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o Csapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
Orvosi vizsgálatok, élettani és antorpometriai mérések, pszichológiai vizsgálatok
Felkészülési tábor, felkészülés a nemzetközi mérkőzésre
Nemzetközi tapasztalatszerzés, bemutatkozás

3. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. október…






A válogatott stílusának, arculatának kialakítása
A csapatjáték gyakorlása
A tanított, gyakorolt játékrendszerek, felállási formák alkalmazása
Csapat, csapatrészek, egyéni feladatok beállítása
Bajnokság, tétmérkőzések ritmusának kialakítása
o Nemzetközi torna, Sorozatmérkőzések. Az U17, U19 UEFA selejtező mérkőzések
o Határ menti válogatott mérkőzés (U15, U16, U18)
 Sorozatmérkőzések
4. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. november…


o Csapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
Orvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok

5. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. december…
o Csapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
 Orvosi vizsgálatok, élettani mérések, pszichológiai vizsgálatok
 Nemzetközi tornára a játékos keret kialakítása
6. sz. program: találkozás helye, ideje: 2013. január….


Felkészülési tábor. Felkészülés a nemzetközi tornára
o Csapatjátékok gyakorlása, alapfeladatok beállítása
o Játékrendszerek /és/ felállási formák tanulása
o Standard helyzetek gyakorlása, variációk
7. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. február….
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Nemzetközi torna. - Nemzetközi tapasztalatszerzés
o Sorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban
o Mérkőzésterhelés, élettani mérések.
8. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012 március….
o Csapatrész gyakorlás, egyéni programok, iskolázás
o Játékrendszerek /és/ felállási formák tanulása
o Standard helyzetek gyakorlása, variációk
9. sz. program: találkozás helye, ideje: 2012. április…..


Felkészülési tábor. Felkészülés a nemzetközi tornára.
o Csapatjáték tökéletesítése
o Játékrendszerek és felállási formák variálása
o Standard helyzetek gyakorlása
10. sz. program: találkozás helye, ideje:2012 május…


Nemzetközi torna, ……
o Nemzetközi tapasztalatszerzés
o Sorozatmérkőzések Európa bajnoki ritmusban
o Tesztmérkőzések. Mérkőzésteljesítmény ellenőrzése

Külön plusz programja van az U17 és U19 korosztálynak, akik Európa bajnoki selejtezőn, tovább jutás esetén további selejtezőkön
(UEFA Elit kör, UEFA döntő) vesznek részt a tavasz folyamán.
E két korosztály programjai ezért bővülnek.

11. sz. program: találkozás helye, ideje: 2013. március
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Felkészülési tábor. Felkészülés az Európa bajnoki mini tornára.
o Csapatjáték tökéletesítése
o Játékrendszerek, felállási formák variációinak alkalmazása
o Kiemelt fontosságú támadó és védekező taktikai elemek iskolázása
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o Standard helyzetek gyakorlása
12. sz. program: találkozás helye, ideje:2013 május





Európa bajnoki mini torna.
A magyar futballkultúra képviselete
Nemzetközi megmérettetés
Eredményesség. Minél jobb hely megszerzése.

Külön programként említhetjük meg az U14, U15 korosztályok foglalkoztatását, melyeknek nem csak „A” válogatott szintű foglalkozásait
tartjuk meg, hanem regionális és területi válogatottként képviselik hazánkat nemzetközi mérkőzéseken és tornákon.
Az 5 területi válogatott mindegyike részt vesz - külön-külön - külföldi tornán 2013 tavasz folyamán.

3.2.4. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös
tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése
A magyar labdarúgás hagyományai, évszázados tradíciói megkövetelik, hogy válogatott- és klubcsapataink végre megtalálják az utat a kilábalás, a
nemzetközi futball élvonalába való visszatérés felé. Ez a törekvés csak fundamentális alapokon történhet: széles rétegekben kell újra népszerűvé
és sikeressé tenni a labdarúgást, nem csupán a professzionális futball szintjén. A labdarúgás fejlesztésének irányait az MLSZ elnöksége stratégiai
dokumentumban jelölte ki.

Az MLSZ a stratégiai célkitűzéseinek összefoglalása:
1. a teljes magyar társadalomban a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára;
2. a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 4 év alatt az igazolt játékosok számának harmadával történő növelése;
3. a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz;
4. a magyar utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása,
utánpótlás nevelési alap létrehozása MLSZ anyagi támogatással;
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5. megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit labdarúgó klubok és a tömeges labdarúgás számára, új stadionok létesítése, a meglévők
felújítása, új Puskás Ferenc Stadion építése, a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése; az NBI-es klublicenc elvárásokban
szigorú infrastruktúra feltételek rögzítése;
6. a magyar edző- és játékvezető képzés színvonalának emelése, nevelői és pedagógus háttér biztosítása az alsóbb szintű bajnokságokban és az
utánpótlás területén is;
7. a magyar sportegészségügy és a tudomány bevonása a magyar futball eredményességének javítása érdekében;
8. a játékos ügynökök működése során az MLSZ ellenőrzési, beavatkozási lehetőségének biztosítása; a hasznos hozzájárulásuk megőrzése
mellett;
9. a magyar labdarúgás gazdasági modernizációja, az egyes szervezetek gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, a szövetség
és a klubok anyagi függetlenségének, biztos anyagi hátterének megteremtése; az amatőr csapatok versenyeztetési költségeinek csökkentése;
10. új, részletes számítógépes adatbázis létrehozása a profi labdarúgók, igazolt játékosok, edzők, vezetők, klubok, pályák, játékvezetők,
mérkőzések stb. adatainak tárolásával, azonnali lehívhatóságával és ellenőrizhetőségével; valamint egyidejűleg az amatőr labdarúgás statisztikai
követhetőségének kialakítása;
11. a magyar elit labdarúgás, a labdarúgó válogatott és a magyar labdarúgó klubok szerepének, elismertségének emelése a nemzetközi
megmérettetésekben, bajnokságokban, kupákban.

A megvalósítás eszközei
Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események
Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül
Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül
Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba
Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.)
Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása)
Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés
A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl. játékvezetők)
Nemzetközi kapcsolatok, képviselet, standardok, licencek bevezetése
Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány
Klubok és válogatottak eredményességének növelése (nézőszám, nézettség, eredményesség, elismertség)

12/25 oldal

Dátum:

KÉRELEM
SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JÓVÁHAGYÁSA TÁRGYÁBAN

Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)
Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok
Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

A stratégia megvalósulása esetén a magyar nemzet a sport és a labdarúgás révén ismét egészséges életmódot folytatva, egészséges nemzetté
válhat. A közösségi és családi programok segítségével a közösségek, társadalmi kötődések ismét erősödhetnek, tömegméretekben megismerve
az együttes játék és a sport örömét, az egymáshoz és a csapathoz tartozás élményét. A futball általános, tömeges elterjedése segít abban, hogy a
fiatalok ismét értelmes, egészséges, hasznos tevékenységgel töltsék szabadidejüket, csökkenjen a társadalomra veszélyes tevékenységek
elterjedése, növekedhessen a közbiztonság. A labdarúgás révén az elmaradott, illetve hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is adódik a
felemelkedés lehetősége, a futball felemelkedési lehetőséget biztosít mind a hátrányos helyzetű személyek, mind társadalmi csoportok számára. A
stratégia megvalósulása esetén a sportélmények, sportsikerek segítenek ismét eggyé kovácsolni a nemzetet, tartást is öntudatot ébresztve a
szélesebb rétegekben is. A program így egy sikeres és hazájára büszke nemzet alapköve lehet.
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4. A támogatás továbbadására vonatkozó információk
Tervezi-e a támogatás továbbadását?

5

igen nem: X

Amennyiben tervezi a továbbadást, kérjük, adja meg az alábbi információkat:
Továbbadott támogatás
6
kedvezményezettje

Továbbadás jogcíme

7

Továbbadott
támogatás összege
(Ft)

Kérjük, indokolja meg a támogatás továbbadásának szükségszerűségét!

5

Kérjük csatoljon minden olyan dokumentumot, amely igazolja, hogy a továbbadott támogatás kedvezményezettje önállóan is jogosult a
támogatás igénybevételére.
6
Kérjük szervezetenként sorolja fel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. § b-d) pontjaira való tekintettel.
7
építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás; vagy egyébként ingatlanfejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházás, felújítás; az
edzésen, versenyen, mérkőzésen használt sportfelszerelést, sporteszközt érintő tárgyi eszköz beruházás; képzési támogatás;
versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása;
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5. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

8

Pályaépítési és korszerűsítési Program

Támogatási
időszak

Beruházás, felújítás
megnevezése

2012/2013

Műfüves kispályák (2013.első félév)

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel
tervezett
időpontja
(év, hónap)
folyamatos,
2013 első
félévében 29
db pálya
üzembe
helyezése

Összesen nettó:

Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét:

8

A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek.
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686 140 000

686 140 000

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

A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

igen: X nem:

igen:

nem: X
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Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban):


a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez
történő benyújtásának tervezett időpontjait is);



a beruházás eredményeinek fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;



az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;



az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források.

Létesítményfejlesztési program

2013 első félévében (millió Ft):

Beruházás
Műfüves kispályák
Összesen
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Támogatási igény
480 298 000

Önrész
205 842 000

Teljes költségvetés
686 140 000

480 298 000

205 842 000

686 140 000
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A. Finanszírozási tervek
Műfüves kispálya
Munkafázis
Tervezés (tervek adaptálása)
Alapkészítés és földmunkák
Vízelvezetés
Műfüves burkolat, homokkal és színezett
(zöld) gumi granulátum feltöltéssel
Egyéb tartozékok (palánk, kapu, járda,
háttérháló, stb.)
Világítás
Műszaki ellenőrzés
Összesen nettó

Költség (eFt)
200
3 553
400
8 270
6860
3 250
1 127
23 660

B. Finanszírozás forrása
A pályák felépítéséhez az érintett önkormányzatoktól, sportszervezetektől vonjuk be az önrészt biztosító forrásokat. Az elkészült
pályákat a jogi és gazdasági szempontból legelőnyösebb konstrukció keretében használatra adjuk a nyertes pályázóknak egy hosszú
távú együttműködési megállapodás keretében.

C. Fenntartási költségek
A fenntartási költségeket a pályák használói viselik. A használati díjon felül – szankciók kikötése mellett - előírjuk számukra azt, hogy
folyamatosan tartsák fenn a használatba kapott pálya állapotát. Vállalják továbbá azt is, hogy az MLSZ által előírt típusú és
mennyiségű szakmai edzésmunkát, mérkőzések lebonyolítását folyamatosan ellátják és az ehhez szükséges feltételeket biztosítják, a
pályát egész évben karbantartják, hogy az a szakmai munkára alkalmas legyen. Nagy költséggel járó karbantartást a műfüves pályák
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nem igényelnek, de folyamatos tisztántartást és a műfűbe besöpört homok rendszeres átsöprését igen. Amennyiben az üzemeltető
anyagi lehetőségei megengedik, érdemes egy kisgépet beszerezni, amivel a rendszeres takarítást, besöprést, frissítést egyszerűen el
lehet végezni. Ezek a gépek ma már 1 – 1,5 millió forinttért megvásárolhatóak és 3-4 pálya kiszolgálását is el lehet vele végezni. Egy
fő, akár csak 4 órában történő foglalkoztatása a karbantartási feladatokat maradéktalanul el tudja végezni. Szükséges 3-4 évente – az
elhasználódás függvényében – a homok és gumi granulátum cseréjét elvégezni, illetve egy erre szakosodott vállalkozóval elvégeztetni.
Ha a bér és kellékanyag költségeket összeadjuk évi 6-800 ezer forintból a munkák elvégezhetőek a kispálya esetében. A műfüves
nagypálya esetében feltétlenül szükséges egy karbantartó gép beszerzése és 2 fő munkaerő alkalmazása, ezzel az éves fenntartási
költség 3-4 millió forint körül becsülhető. A felújított füves nagypálya karbantartása a tényleges felújítási munkák függvénye.

D. Kihasználtság, bevételi lehetőségek
A becsült kihasználtság a hagyományos pályahasználati időszakban 50-70 % között van a műfüves kispályavonatkozásában.
Az MLSZ hozzájárul ahhoz a megállapodásban, hogy a pálya használója harmadik fél részére bérbe adhatja a pályát. Helytől, naptól
és napszaktól függően egy műfüves kispálya, egy órára 5 000 forint és 18 000 forint közötti áron adható bérbe. Ha átlagosan 8 000
forintot veszünk egy órára, mint bevételi lehetőséget, az 50-70 % közötti kihasználtsággal 14,3 –20 mFt. lehetne évente. Tekintettel
azonban arra, hogy a pályákat elsősorban utánpótlás nevelés céljából fogják használni, ez csak elméleti érték. A ténylegesen
ellenértékért kiadott időszak átlagosan napi 1-2 órás bérbeadásnál, 30 héttel számolva, évente kb. 200-400 óra esetén az éves bevétel
1,5-3 mFt között van, amely fedezetet nyújt a használati díj és a karbantartás teljes összegére.
További bevételi lehetőséget jelent a pályák körüli palánkok hirdetési felületként történő értékesítése. Ezen a bevételen terveink szerint
az MLSZ és a pályák használói megosztoznak.
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5.1. Összesített költségvetés
Támogatási
időszak
2012/2013
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Jogcím
Tárgyi eszköz beruházás – pályaépítés

Dátum:

Igényelt
támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Teljes költség
(Ft)

480 298 000

205 842 000

686 140 000
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6. Indikátorok a projekt időtartamára vonatkoztatva (2013. első félév)

Indikátor megnevezése

Mértékegység

Kiindulási érték

MLSZ projekt keretében
megépített 12*24m-es grund
műfüves és 20*40m-es
műfüves kispályák száma

db

0 db
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Célérték

29 db

Változás a
bázisév %-ában
-
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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.

Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási
szolgáltatási díjat megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint
előírt módon igazolok.

Kelt: Budapest, 2013. január 14.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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7. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA:
X

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

X

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).

X

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

X

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
Nyilatkozatok (következő oldal).
a. Csak a sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges
további csatolandó dokumentumok:
A sportcélú ingatlan tulajdonosának – amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan – előzetes írásbeli
hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben – a beruházás
üzembe helyezését követő 30 napon belül – a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az
igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre.
Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet
tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron béreli, vagy más jogcímen használja,
önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat).
Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával, vagy a
jogerős építési engedély, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról,
hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles.
Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások (ha
szükséges).
Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az
anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos
négyzetméterárak meghatározhatók.
A megvalósítani kívánt projektelemek
beruházás/felújítás finanszírozási terve.

műszaki

tartalmának

részletes

kifejtését,

valamint

a

A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve,
forrásai.
Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága.
Kelt: Budapest, 2013. január 14.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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Alulírott dr. Csányi Sándor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása
érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált,
és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés,
fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal
megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit
teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve
egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére
eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító
támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének,
valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben
9
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási
kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és;
b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt)
versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik
felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken
– részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett; vagy
c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a
felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy
felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar
működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel
együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség
országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság)
valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi
bajnokságban részt vesz;
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar
Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése
tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői
adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
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10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása
céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja,
valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet
honlapján közzétételre kerül);
12. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó
szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából
átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban
szereplő természetes személyektől is beszerzem;
13. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a
támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban
foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az
adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú,
elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy
erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig
a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló
beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események,
szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
10
lebonyolítása céljából
ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,
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,
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f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú
ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes
személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
15. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a
támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának
jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások
számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az
Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm
a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest, 2013. január 14.

Kérelmező cégszerű aláírása
P.H.
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