
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve  Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány

Gazdálkodási formakód  569  Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

 Részben jogosult

Tagsági azonosítószám  3964

A kérelmező jogállása  Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Férfi futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya  Nincs  Női futsal csapat bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  Kiemelt akadémia

Adószám  18245419-2-43

Bankszámlaszám  10201006-50163102-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1126  Város  Budapest

Közterület neve  Nagy Jenő  Közterület jellege  utca

Házszám  12  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1441  Város  Budapest

Közterület neve  Pf.  Közterület jellege  út

Házszám  81  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 333 83 68  Fax  +36 1 303 05 92

Honlap  www.sandorkaroly.hu  E-mail cím  nobilis.miklos@mtk1888.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Domonyai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  kuratóriumi elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 688 60 48  E-mail cím  dl@mtkhungaria.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Nobilis Miklós +36 70 333 99 82 nobilis.miklos@mtk1888.hu

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

Hivatalos
név

Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

MTK
Budapest
Zrt.

1087
Budapest
Salgótarjáni
út
12-14.

Az alapítvány az MTK Budapest Zrt. U16-U19 korosztályú labdarúgóinak kiemelt felkészítését végzi. Az alapítvány feladata a
labdarúgó akadémia keretein belül történő felkészítés. Az MTK Budapest Zrt. versenyezteti és biztosítja a szükséges felszerelést és a
pályákat.

MTK
Hungária
FC

1087
Budapest
Salgótarjáni
út
12-14.

Az MTK Hungária FC az MTK női labdarúgását működtető szervezet. Feladata az utánpótlás és az NBI-es női csapatok felkészítése,
versenyeztetései.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 137 MFt 160 MFt 180 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 0,5 MFt 0,3 MFt 0,3 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 86 MFt 150 MFt 150 MFt

Egyéb támogatás 45,5 MFt 28,6 MFt 25 MFt

Összesen 269 MFt 338,9 MFt 355,3 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 137 MFt 157 MFt 160 MFt

Működési költségek (rezsi) 109 MFt 110 MFt 110 MFt

Anyagköltség 5 MFt 3 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 35 MFt 27 MFt 30 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 15 MFt 12,6 MFt 15 MFt

Összesen 301 MFt 309,6 MFt 320 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 277 MFt 270 MFt 285 MFt

Működési költségek (rezsi) 109 MFt 110 MFt 110 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

20 942 084 Ft 418 842 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 86 696 065 Ft 1 733 921 Ft

Általános képzés 71 066 Ft 1 421 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Hazánk egyik legpatinásabb Klubja, a Magyar Testgyakorlók Köre 1888-ban került megalapításra: Az MTK sportolói az olimpiákon 33 arany-, 28 ezüst- és 21
bronzérmet nyertek. Az 1901-ben megalapított labdarúgó szakosztály 23 bajnoki címet nyert. Az MTK átfogó sportfejlesztési program megvalósításában három
szervezet vesz részt: az MTK Budapest Zrt., a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány és az MTK Hungária FC. Az MTK Bp Zrt. a férfi, míg az MTK Hungária FC a női
labdarúgó csapatokat versenyezteti, a Sándor Károly Alapítvány pedig az U16-U18-as korosztály felkészítésével összefüggő feladatokat látja el. Az MTK Bp Zrt. a
felnőtt korosztályig minden korcsoportban működtet csapatot, aminek legnagyobb előnye, hogy az összes csapatot az MTK Bp Zrt. versenyezteti, a legtehetségesebb
játékosoknak tehát lehetőségük van magasabb korosztály bajnokságaiban is bemutatkozni. A Sándor Károly Alapítvány látja el az agárdi akadémián az MTK négy
korosztálya, jelenleg az U16, U17, U19 korosztályú csapatok kiemelt felkészítését, akik közül 54 fő bentlakásos képzésben részesül. Továbbá a Bozsik-program
keretében U6-U11 korosztályban versenyeztet saját csapatokat. Az akadémistákat az MTK Budapest Zrt. versenyezteti és biztosítja számukra a felszerelést és az
edzések helyszínét. Az MTK Hungária FC az U13-U15-U18 korosztályba tartozó utánpótlás lányok, valamint a női NB I-es csapat felkészítését és versenyeztetését
végzi. Létesítmény helyzetünk az idei évben sokat javul, ugyanis az új stadion építése a végső stádiumban van. Ennek köszönhetően 2016. szeptember 21-én
nyitómérkőzést játszunk az új Hidegkuti Nándor Stadionban, amely minden igényt kielégítő, UEFA III. kategóriába tartozó létesítmény lesz. Eredményeink: Férfi NBI-
es csapatunk a nemzeti bajnokság 4. helyén végzett, s újra képviselheti hazánkat az Európa-ligában. Utánpótlás csapataink közül az idei versenyrendszer szerint
valamely korosztályunk a dobogóért harcol (pillanatnyilag állapotok: U19: harmadik hely, U17: első hely, U16: második hely, U15: hetedik hely, U14: első hely) Női
csapatunk az első osztályban komoly harcot vív az első helyért, a Női NB II-ben játszó U19-es leánycsapatunk megnyerte a Keleti csoport bajnokságát, az U17-es
leánycsapatunk az 1-2. helyen fog végezni, az U15-ös leánycsapatunk az országos középdöntő résztvevője. Az MTK férfi labdarúgó Klubjának részletes szakmai
ismertetése a mellékletek között található. 

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

Ebben a támogatási időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt végrehajtása folyamatos a támogatási időszakban. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

Jelenleg a döntően magyar játékosokból álló felnőtt férfi csapatunk nemzetközi kupaszereplés kapujában áll. A keret túlnyomó többségét a saját képzési
rendszerünkből kikerült futballisták adják, a keretet évente két-három növendékünkkel töltjük fel. Évről évre számos játékost adunk a korosztályos válogatottakba. A
tőlünk kikerülő játékosok néhány éven belül az első vagy másodosztályban játszanak, az akadémistáink mindegyike hivatásos labdarúgó pályafutást kezd meg.
Utánpótlás képzési rendszerünkbe bevonjuk a 12 év alatti korosztályokat. A tömegesítés és a hatékonyabb tehetségkutatás érdekében az U7-U11-es korosztályban a
Sándor Károly Alapítvány is versenyeztet csapatokat. Prioritásaink Képzésünk alapelve, hogy labdarúgóink kiélezett versenyhelyzetben méressenek meg, ezért is
játszatjuk gyakran egy korosztállyal feljebb őket. Ezt a gyakorlatot továbbvisszük, ennek érdekében az összes fiú korosztályt egy sportszervezetben, az MTK
Budapest Zrt.-ben versenyeztetjük. Célunk, hogy minél többször mérettessük meg korosztályainkat nemzetközi mérkőzéseken, kupákon. Stratégiai célunk a 16-19
éves fiatal labdarúgók folyamatos versenyeztetése. Folytatni akarjuk azt a gyakorlatot, hogy már 17-18 éves korban a felnőtt csapatban játszatjuk a
legtehetségesebbeket. 

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

A magyar társadalom megítélése szerint kiemelkedő fontosságú a sport minden területe. Ugyanakkor a magyar sport jelenleg „féloldalas”: míg a versenysportban a
legsikeresebb országok közé tartozunk (a londoni olimpia összesített éremtáblázatán az előkelő 9. helyen végzett a magyar különítmény, továbbá az olimpiák
történetében az egy főre jutó aranyak tekintetében a képzeletbeli dobogó második helyén állunk), addig a lakosság háromnegyede mozgásszegény életmódot folytat,
s részben ennek eredményeként rendkívül rossz az egészségi állapota. Az MTK a Nemzeti Sportstratégia mögé állva éppen ezért fontosnak tartja az emberek
sportolásra való ösztönzését. A labdarúgás továbbra is a világ legnépszerűbb sportja. Célunk, hogy tömegeket szólítsunk meg, nézőket szórakoztassunk, szabadidős
alternatívát kínáljunk „kicsiknek, nagyoknak”, családoknak. Erre az év végén megépülő új Hidegkuti Nándor Stadion kiváló helyszín lesz, hiszen az új létesítmény
minden igényt kielégít majd. Az elmúlt években a kiváló szakmai munkának, valamint a támogatásnak köszönhetően, az utánpótlásunk továbbra is remek
eredményeket ért el. Az a célunk, hogy a megkezdett úton tovább haladjunk. Ennek megfelelően további lépéseket teszünk a budai utánpótlásbázis létrehozásával.
Az előző támogatási időszakban létesített pálya a Lauder Iskolában az első lépcsőfok volt. A második a cseppkő utcai Gyermekotthon területére tervezett pálya. Ez
által általánosságban népszerűsítjük a sportágat, valamint az MTK hírnevét visszük tovább és ismertetjük meg a gyerekekkel. A nyáron megrendezendő Európa-
bajnokság minden bizonnyal hatással lesz a labdarúgás társadalmi megítélésére is. Ezt kihasználva megerősíthetjük, szélesíthetjük az utánpótlásbázisunkat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó

)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz GPS Catapult rendszer (Egyedi) db 1 27 200 000
Ft

27 200 000 Ft

Pályatartozék cserepad (nem beépített) db 2 1 000 000
Ft

2 000 000 Ft

Kondicionáló
eszköz

Szobakerékpár (Egyedi) db 1 89 000 Ft 89 000 Ft

29 289 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

GPS Catapult rendszer A Catapult rendszerrel mérni tudjuk a játékosok edzés és mérkőzés teljesítményét különböző mutatók alapján. Pl.: futó sebesség,
megtett táv, pulzus, fékezés intenzitás, gyorsulás stb. Ezen adatok kielemzése után optimalizálni tudjuk az edzéstervet.

cserepad (nem beépített) Az agárdi füves pályákon nincsen fedett kispad. Két mobil kispadot mozgatva tudnánk használni mindkét pályán a kispadokat.

Szobakerékpár Erőnléti edzésre, valamint regenerációs gyakorlatok elvégzésére alkalmas eszköz.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

20 313 821 Ft 209 421 Ft 418 842 Ft 20 942 084 Ft 8 975 179 Ft 29 707 842 Ft 29 917 263 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,

hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,

hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,

hónap)

U.f. É.k. Tervezett
beruházási
érték (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2016/17 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti
díj

Ft/óra

Igénybe vett
hónapok

száma

Megj.

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

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

U7 Bozsik egyesületi U7-U11 U7 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U9 Bozsik egyesületi U7-U11 U9 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U7-U11 Aktív

U11 Bozsik egyesületi U7-U11 U11 8 Bozsik egyesületi U7-U11 Bozsik egyesületi U13 Aktív

2016/17-es évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2016/17-es évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás
Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2015/16 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 15/16 Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz

2015/16-os évadban vállalt új strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 16/17 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz kapu 7x2 méter db 2 350 000 Ft 700 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Gyógyszer kötszer csom 100 1 000 Ft 100 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)

Lakóépület Egyéb 10 472 Ft 720 12 90 478 080 Ft

Edzőterem, öltöző Egyéb 0 Ft 720 12 0 Ft

2016/17 évad - Bérleti díjak indoklása

Ingatlan megnevezése Indoklás

Lakóépület A lakóépület a bentlakás feltételeinek biztosítására, egyúttal szerves részét alkotja a sportszakmai képzésnek.

Edzőterem, öltöző Az edzőteremben végzik a játékosok a pályán kívüli edzéseket.

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél

azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi

óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok

száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Edző 2032 Egyéb 120 12 200 000 Ft 0 Ft 2 400 000 Ft

Edző 242 Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 599 Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző KPTANA1402-690 Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Akadémiai
igazgató

akadémiai szakmai
igazgató

Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 3560 Egyéb 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb kapusedző EKHO 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Edző 77 EKHO 160 12 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

kapusedző Az utánpótlás csapatok kapusainak felkészítésével foglalkozik.

2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2032 UEFA B U7 3 8

be/SFPHPM01-12053/2016/MLSZ

2016-11-23 15:37 13 / 23



2016/17 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

2032 UEFA B U9 3 8

2032 UEFA B U13 3 8

242 UEFA A U17 12 16

599 UEFA A U18 12 16

KPTANA1402-690 UEFA A U16 12 22

3560 UEFA B U16 12 22

77 UEFA A U17 12 16

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 700 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 100 000 Ft

Személyszállítási költségek 10 000 Ft

Nevezési költségek 10 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 10 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 90 478 080 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 10 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 10 000 Ft

Összesen 93 728 080 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

84 095 184 Ft 866 961 Ft 1 733 921 Ft 86 696 065 Ft 9 632 896 Ft 95 462 001 Ft 96 328 962 Ft
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Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

UEFA "A" továbbképzés 4 140 000 Ft

140 000 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

68 934 Ft 711 Ft 1 421 Ft 71 066 Ft 71 066 Ft 141 421 Ft 142 132 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2016/17-os időszakban.

Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

418 842 Ft 418 842 Ft 209 421 Ft 628 263 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 733 921 Ft 1 733 921 Ft 866 961 Ft 2 600 882 Ft

Általános képzés 1 421 Ft 1 421 Ft 711 Ft 2 132 Ft

Összesen 2 154 184 Ft  3 231 276 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolás
elkészítése.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolás
elkészítése.

Általános képzés A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolás
elkészítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)

bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése

alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2016. 11. 23.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Domonyai László (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. 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 2016/17-es bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2016/17-es 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.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Budapest, 2016. 11. 23.
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Mellékletek

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

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

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

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő 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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

Kelt: Budapest, 2016. 11. 23.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 26 26 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 8 8 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 20 313 821 Ft 209 421 Ft 418 842 Ft 20 942 084 Ft 8 975 179 Ft 29 707 842 Ft 29 917 263 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

20 313 821 Ft 209 421 Ft 418 842 Ft 20 942 084 Ft 8 975 179 Ft 29 707 842 Ft 29 917 263 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

84 095 184 Ft 866 961 Ft 1 733 921 Ft 86 696 065 Ft 9 632 896 Ft 95 462 001 Ft 96 328 962 Ft

Képzés 68 934 Ft 711 Ft 1 421 Ft 71 066 Ft 71 066 Ft 141 421 Ft 142 132 Ft

- ebből általános képzés 68 934 Ft 711 Ft 1 421 Ft 71 066 Ft 71 066 Ft 141 421 Ft 142 132 Ft

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 104 477 939 Ft 1 077 093 Ft 2 154 184 Ft 107 709 215 Ft 18 679 141 Ft 125 311 264
Ft

126 388 357 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (10 darab)

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)

domonyailaszloalairasminta_14303055_1461744689.pdf (Szerkesztés alatt, 124 Kb, 2016-04-27 10:11:29)
d3262cf6853c57cad9b787c63616b2196cc24547f1777555efe0532dadcd6bd2

Egyéb dokumentumok

cserepadarajanlat_1479906214.pdf (Hiánypótlás melléklet, 175 Kb, 2016-11-23 14:03:34)
338598550972981fee74c30d2736cb6f5f92ca28e8be4ae2081042e917791bcd

catapult_arajanlat_s5_20db_eur_magy_1479821907.pdf (Hiánypótlás melléklet, 315 Kb, 2016-11-22 14:38:27)
2aff2da63571ca2d140fd927152c5fdab9efd55e290a44b33f27bffb9619ad23

budapestmtkarajanlat_1479821907.pdf (Hiánypótlás melléklet, 473 Kb, 2016-11-22 14:38:27)
fce5556b3f498cf5f7dd277e3fb32a5e42df7030d6792e51af331fedc3f65eda

mtkbudapestfckomplexutanpotlas_1462188445.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-05-02 13:27:25)
1e1891d2f026cbb2b244b8c81d1e952c53b7673f74988f842f573039c1409714

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

sandorkarolytorvenyszeki_1462184530.pdf (Szerkesztés alatt, 796 Kb, 2016-05-02 12:22:10)
11b261a884a86d272adbb255a90eec0dd60f9f2f9d756371068b10c8b1ac033f

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

skaigazgatasidij1617_1461911621.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2016-04-29 08:33:41)
29439ee566956d04fade81c940209c1757d1e39bdcb322b72d7fc7b289af5491

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

1_sandor_karoly_ifjusagi_sport_alap_1461740359.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 08:59:19)
6fa10e8ac6d72c62e6eb8764f982fddb6111c58938f06194666a8a6fb698fd9d

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

skmbt_c35316042717010_1461847520.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-28 14:45:20)
c6a103b8af47b72606505bcea600b69a9828802026b1cfc0cf46acfe5709dba9

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtése

skmbt_c35316042717010_1461847522.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-28 14:45:22)
c6a103b8af47b72606505bcea600b69a9828802026b1cfc0cf46acfe5709dba9
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