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Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
1Érkezett : ________________
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve: SZESE

2Gazdálkodási formakód: 

521
Bajnoki osztály: NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek
tekintetében     

Jogosult

 
 

Adószám:

Bankszámlaszám:

 
A kérelmező szervezet
székhelye: (irányítószám)

Győr (helység)

Egyetem tér (út,

utca)
1 (házszám)

 
A levelezési cím eltér a
székhely címétől

A kérelmező szervezet
levelezési címe:
(irányítószám)

Győr (helység)

Egyetem tér (út,

utca)
1 (házszám)

 

0696503400

Telefon:
0696329263 Fax:

www.tsk.sze.hu

Hivatalos honlap:
sze@sze.hu E-mail:

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Gyömörei Tamás Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Elnök

0696503400

Mobiltelefonszám:
gyomorei@sze.hu E-mail cím:

 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Hoffman Ákos

06202345886

Mobiltelefonszám:
hoffmann.akos@espohand.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Egyetemi Csarnok Győr Megyei Jogú város Széchenyi István Egyetem 20 felkészülés és versenyeztetés

Rábcatorok Kulturális és SportközpontIkrény Község Ikrény Község 10 felkészülés

Krúdy Sportcsarnok Győr Megyei Jogú város Krúdy Gyula Gimnázium 10 felkészülés

Magvassy Mihály SportcsarnokGyőr Megyei Jogú város Győr Megyei Jogú város 18 felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2003-01-01

tevékenységének megkezdésének időpontja:  2004-03-02

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): KTMF Sportkör

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1973-09-03

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett
szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni
szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban
működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik
bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai
Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot
szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA
2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói:
(Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel
2012 2013 2014

Önkormányzati
támogatás

14 MFt 17 MFt 13 MFt

Állami



A győri férfi kézilabda ügyét a Széchenyi Egyetem Sportegyesülete tűzte
zászlajára, amiben a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány nyújt
segítőkezet. Szent-Györgyi Albert szavait idézve, miszerint: „A sport nem a
szellem útján nyomja el a testet, hanem a test útján nyitja meg a lelket..., a
sport nemcsak testnevelés, de a lélek nevelésének is leghatásosabb
eszköze…, hogy az iskola fiaiból embert faragjon.”
A piramis újjáépítése a cél, miszerint a legkisebb gyermekektől (Alapítvány)
a hivatásos csapatsportig meg kell teremteni a győri férfi kézilabda sikeres
működését. E mellett a SZESE felnőtt női csapatának fejlődését is szem
előtt kell tartani és nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás képzésre is.
A SZESE és a sportfejlesztés stratégiája a SPORT és a TANULÁS
egyensúlyáról szól.
Új modellt kívánunk kialakítani: össze akarjuk kapcsolni a tudást és a
sportot – aktívan sportoló, jó tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező,
dolgozni akaró és teljesíteni képes ifjú nemzedék kineveléséhez kívánunk
hozzájárulni. Ez párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető
és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő tömegbázis kialakulását.
Ebből az együttműködésből mind a Széchenyi Egyetem, mind Győr, mind
pedig az egész társadalom csak profitálhat. De profitálni fog azokból a
fiatalokból is, akikből nem lesz profi játékos, mert belőlük lesznek a sportot
szerető támogatók, szponzorok. A cél az, hogy a magyar kézilabdasport
nemzeti bajnokságain saját erőből képzett, saját játékosok mérjék össze

Állami
támogatás

8 MFt 8 MFt 8 MFt

Saját bevétel
(pl.: tagdíj,
jegybevétel)

10 MFt 9 MFt 6 MFt

Látvány-
csapatsport
támogatásból
származó
bevétel

35 MFt 87 MFt 65 MFt

Egyéb
támogatás

13 MFt 18 MFt 23 MFt

Összegzés:

összesen: 80  MFt 139  MFt 115  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás
2012 2013 2014

Személyi (bér
és bérjellegű +
járulékai)

23 MFt 31 MFt 27 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

15 MFt 31 MFt 30 MFt

Anyagköltség 19 MFt 27 MFt 18 MFt

Igénybe vett
szolgáltatás

25 MFt 13 MFt 25 MFt

Egyéb,
máshova nem
sorolható
kiadások

1 MFt 4 MFt 15 MFt

Összegzés:

összesen: 83  MFt 106  MFt 115  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

2012 2013 2014

Utánpótlásra
fordított összeg

30 MFt 33 MFt 35 MFt

Működési
költségek
(rezsi)

15 MFt 31 MFt 30 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 2014/15-ös bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra
vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet
hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják
be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell
ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).
4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra
vonatkozóan
Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi
helyzetének bemutatása
A győri férfi kézilabda ügyét a Széchenyi Egyetem Sportegyesülete tűzte
zászlajára, amiben a Győri Férfi Kézilabdáért Közhasznú Alapítvány nyújt
segítőkezet. Szent-Györgyi Albert szavait idézve, miszerint: „A sport nem a
szellem útján nyomja el a testet, hanem a test útján nyitja meg a lelket..., a
sport nemcsak testnevelés, de a lélek nevelésének is leghatásosabb
eszköze…, hogy az iskola fiaiból embert faragjon.”
A piramis újjáépítése a cél, miszerint a legkisebb gyermekektől (Alapítvány)
a hivatásos csapatsportig meg kell teremteni a győri férfi kézilabda sikeres
működését. E mellett a SZESE felnőtt női csapatának fejlődését is szem
előtt kell tartani és nagy hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás képzésre is.
A SZESE és a sportfejlesztés stratégiája a SPORT és a TANULÁS
egyensúlyáról szól.
Új modellt kívánunk kialakítani: össze akarjuk kapcsolni a tudást és a
sportot – aktívan sportoló, jó tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező,
dolgozni akaró és teljesíteni képes ifjú nemzedék kineveléséhez kívánunk
hozzájárulni. Ez párhuzamosan hozza magával a kézilabda sportot szerető
és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő tömegbázis kialakulását.
Ebből az együttműködésből mind a Széchenyi Egyetem, mind Győr, mind
pedig az egész társadalom csak profitálhat. De profitálni fog azokból a
fiatalokból is, akikből nem lesz profi játékos, mert belőlük lesznek a sportot
szerető támogatók, szponzorok. A cél az, hogy a magyar kézilabdasport
nemzeti bajnokságain saját erőből képzett, saját játékosok mérjék össze
tudásukat.
Munkánk eredményét bizonyítja, hogy mind fiú, mind lány csapatunk bejutott
a MEFOB négyes döntőjébe és a következő szezontól egy játékosunk az
akadémián folytatja pályafutását.
A képzés egyik fő hiányossága, hogy nincs szabad terem kapacitás. Ez
óriási probléma, mert a megnövekedett létszámú csapatok edzésóraszám
hiánnyal küzdenek. Győrött összesen 4 szabvány méretű pálya található,
amely önmagában kevés lenne klubunknak, ráadásul nem csak a
kézilabdások használják. Többször előfordult, hogy ha edzést akartunk
tartani, akkor egy környező településre kellett utaznunk. Az egyre növekvő
létszám a későbbiekben még inkább szükségessé teszi, hogy saját
csarnokkal rendelkezzünk. Az edzések lassan ellehetetlenülnek utánpótlás
csapataink számára, ezeket a korosztályokat nem lehet így edzeni, ketté kell
választani, de nincs terem.



tudásukat.
Munkánk eredményét bizonyítja, hogy mind fiú, mind lány csapatunk bejutott
a MEFOB négyes döntőjébe és a következő szezontól egy játékosunk az
akadémián folytatja pályafutását.
A képzés egyik fő hiányossága, hogy nincs szabad terem kapacitás. Ez
óriási probléma, mert a megnövekedett létszámú csapatok edzésóraszám
hiánnyal küzdenek. Győrött összesen 4 szabvány méretű pálya található,
amely önmagában kevés lenne klubunknak, ráadásul nem csak a
kézilabdások használják. Többször előfordult, hogy ha edzést akartunk
tartani, akkor egy környező településre kellett utaznunk. Az egyre növekvő
létszám a későbbiekben még inkább szükségessé teszi, hogy saját
csarnokkal rendelkezzünk. Az edzések lassan ellehetetlenülnek utánpótlás
csapataink számára, ezeket a korosztályokat nem lehet így edzeni, ketté kell
választani, de nincs terem.

--

Nagy lépést tettünk azzal, hogy az elmúlt években megdupláztuk a
gyereklétszámot, ami nagy siker, most már a stabilitáson van a hangsúly, és
inkább kisebb léptekkel kívánunk növekedni. A tömegesítés az előző
időszakban igen intenzív és ugrásszerű volt, a jövőre vonatkozólag a
mostani időszakban a stabilitásra koncentrálunk. Az irányt szeretnénk
megtartani, de nem ilyen rohamos fejlődéssel.
A környező térségekből szükség van egy-két általános iskola további
bevonására, a későbbiekben a megállapodások számát szintén növelni
kívánjuk, reményeink szerint megoldható lesz, hiszen az több iskola jelezte
igényét a programhoz való csatlakozás irányában.
Szinte minden játékosunk az egyetem tanulója, de több utánpótlás
játékosnak is lehetőséget adunk a felnőtt csapatnál időről, időre, hogy még
több tapasztalatot gyűjthessenek. A profi sport és a tanulás egyszerre
elérhető nálunk, ami rendkívül vonzóvá tesz minket.
Az NBI stabil csapatává kívánunk válni és célunk, hogy középtávon saját
nevelésű játékosaink adják a csapat magját.
A képzés minőségében nagy húzóerő az utánpótlás koordinátor szerepe, az
idei évben az edzők szerepére, személyére szeretnénk nagy hangsúlyt
fektetni. Célkitűzésünk, hogy teret adjunk a fiatal, affinitással rendelkező
lelkes edzőknek, szeretnénk a mennyiséget minőséggel is feltölteni. Olyan
edzőket szeretnénk képzésünkbe vonni, aki egyesülni tud víziónkkal: főcél a
férfi kézilabdát szerető társadalom nevelése, és nem csupán az
eredmények.
A sikeres versenyidőszakra való felkészülés, illetve a motiváció
fokozásának érdekében egy, egy hetes belföldi edzőtábor szervezését
tervezzük.
Ha a gyereklétszám és a szerződő iskolák száma növekszik, akkor
bővítenünk kell a személyi állományunkat is. Fő célunk az időszakra a
stabilizálás, ezért 6 fővel szeretnénk bővíteni a szakmai stábunkat. A
megnövekedett létszám miatt egy technikai vezetőre, egy masszőrre, két
sportmunkatársra és két orvosra van szükségünk. A fizetések rendezését
elnyújtva az egész program időszakára tervezzük, az előző pályázatban
megtettük az első lépést, a következő pályázati szakaszban pedig
meglépjük a másodikat.
Az általános fogyóeszközök pótlását szeretnénk megoldani és nem csak
rehabilitációs szakembert szeretnénk alkalmazni, de az eszközparkunkat is
bővíteni kívánjuk. Pályázunk egy diagnosztikai felmérésre, amely még jobb
felkészítést és fejlődést tenne lehetővé, illetve a taktikai képzések
segítésére is szeretnénk eszközöket beszerezni.

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve
Nagy lépést tettünk azzal, hogy az elmúlt években megdupláztuk a
gyereklétszámot, ami nagy siker, most már a stabilitáson van a hangsúly, és
inkább kisebb léptekkel kívánunk növekedni. A tömegesítés az előző
időszakban igen intenzív és ugrásszerű volt, a jövőre vonatkozólag a
mostani időszakban a stabilitásra koncentrálunk. Az irányt szeretnénk
megtartani, de nem ilyen rohamos fejlődéssel.
A környező térségekből szükség van egy-két általános iskola további
bevonására, a későbbiekben a megállapodások számát szintén növelni
kívánjuk, reményeink szerint megoldható lesz, hiszen az több iskola jelezte
igényét a programhoz való csatlakozás irányában.
Szinte minden játékosunk az egyetem tanulója, de több utánpótlás
játékosnak is lehetőséget adunk a felnőtt csapatnál időről, időre, hogy még
több tapasztalatot gyűjthessenek. A profi sport és a tanulás egyszerre
elérhető nálunk, ami rendkívül vonzóvá tesz minket.
Az NBI stabil csapatává kívánunk válni és célunk, hogy középtávon saját
nevelésű játékosaink adják a csapat magját.
A képzés minőségében nagy húzóerő az utánpótlás koordinátor szerepe, az
idei évben az edzők szerepére, személyére szeretnénk nagy hangsúlyt
fektetni. Célkitűzésünk, hogy teret adjunk a fiatal, affinitással rendelkező
lelkes edzőknek, szeretnénk a mennyiséget minőséggel is feltölteni. Olyan
edzőket szeretnénk képzésünkbe vonni, aki egyesülni tud víziónkkal: főcél a
férfi kézilabdát szerető társadalom nevelése, és nem csupán az
eredmények.
A sikeres versenyidőszakra való felkészülés, illetve a motiváció
fokozásának érdekében egy, egy hetes belföldi edzőtábor szervezését
tervezzük.
Ha a gyereklétszám és a szerződő iskolák száma növekszik, akkor
bővítenünk kell a személyi állományunkat is. Fő célunk az időszakra a
stabilizálás, ezért 6 fővel szeretnénk bővíteni a szakmai stábunkat. A
megnövekedett létszám miatt egy technikai vezetőre, egy masszőrre, két
sportmunkatársra és két orvosra van szükségünk. A fizetések rendezését
elnyújtva az egész program időszakára tervezzük, az előző pályázatban
megtettük az első lépést, a következő pályázati szakaszban pedig
meglépjük a másodikat.
Az általános fogyóeszközök pótlását szeretnénk megoldani és nem csak
rehabilitációs szakembert szeretnénk alkalmazni, de az eszközparkunkat is
bővíteni kívánjuk. Pályázunk egy diagnosztikai felmérésre, amely még jobb
felkészítést és fejlődést tenne lehetővé, illetve a taktikai képzések
segítésére is szeretnénk eszközöket beszerezni.

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 SZESE az egyetemi-főiskolai férfi és női kézilabdázás meghatározó
egyesületévé kíván válni. A felkészítésben a lehető legteljesebben kívánjuk
kiaknázni az egyetemi háttér nyújtotta előnyöket. További iskolákat
kívánunk bevonni az együttműködés rendszerébe. A pályázati
támogatásokkal ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk kapcsolatban
álló testnevelők munkáját.
A következő három évben az Alapítvánnyal szerződött magyar és határon
túli közoktatási intézményekkel rendszeresen foglalkoztatott, illetve a
SZESE-be igazolt utánpótláskorú kézilabdázók együttes számát 500 fő fölé
kívánjuk emelni.
A minimális cél, hogy a keret többsége magyar állampolgárságú sportoló
legyen, öt év alatt el akarunk jutni oda, hogy a mindenkori pályán lévő
csapat többsége is magyar – lehetőleg saját nevelésű – kézilabdás legyen.
A klub hosszú távon meg kívánja tartani a legtehetségesebb játékosait.
A SZESE hamarosan jól működő kiválasztási rendszert és
tehetséggondozási programot tudhat magáénak – lesz mire építkezni. Az
elkövetkező években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és
kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség
megfigyelést és kiválasztást. Ennek kulcstényezői:
A gyerekek kézilabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist”
vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. Megfigyelői hálózatot
kívánunk kiépíteni regionális szinten. Megvalósítjuk a tehetség- kiválasztás
és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú
megszervezését. A megfigyelők által kiválasztott gyerekeknél – illetve a
későbbi fejlődésüket nyomon követendő – rendszeres élettani vizsgálatokat
végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos
sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal.
Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos
testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva
a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a kézilabda a



A SZESE az egyetemi-főiskolai férfi és női kézilabdázás meghatározó
egyesületévé kíván válni. A felkészítésben a lehető legteljesebben kívánjuk
kiaknázni az egyetemi háttér nyújtotta előnyöket. További iskolákat
kívánunk bevonni az együttműködés rendszerébe. A pályázati
támogatásokkal ösztönözni és támogatni kívánjuk a velünk kapcsolatban
álló testnevelők munkáját.
A következő három évben az Alapítvánnyal szerződött magyar és határon
túli közoktatási intézményekkel rendszeresen foglalkoztatott, illetve a
SZESE-be igazolt utánpótláskorú kézilabdázók együttes számát 500 fő fölé
kívánjuk emelni.
A minimális cél, hogy a keret többsége magyar állampolgárságú sportoló
legyen, öt év alatt el akarunk jutni oda, hogy a mindenkori pályán lévő
csapat többsége is magyar – lehetőleg saját nevelésű – kézilabdás legyen.
A klub hosszú távon meg kívánja tartani a legtehetségesebb játékosait.
A SZESE hamarosan jól működő kiválasztási rendszert és
tehetséggondozási programot tudhat magáénak – lesz mire építkezni. Az
elkövetkező években ezt a rendszert szeretnénk tökéletesíteni és
kiteljesíteni. Öt év távlatában regionális szinten szervezzük meg a tehetség
megfigyelést és kiválasztást. Ennek kulcstényezői:
A gyerekek kézilabdázás felé terelését, ezáltal a „merítési bázist”
vertikálisan és horizontálisan kívánjuk szélesíteni. Megfigyelői hálózatot
kívánunk kiépíteni regionális szinten. Megvalósítjuk a tehetség- kiválasztás
és nyomon követés egységes szempontú, informatikai alapú
megszervezését. A megfigyelők által kiválasztott gyerekeknél – illetve a
későbbi fejlődésüket nyomon követendő – rendszeres élettani vizsgálatokat
végzünk, hogy valóban csak azokat a gyerekeket állítsuk a hivatásos
sportolói pályára, akik rendelkeznek az alapadottságokkal.
Mindezek mellett amennyiben bevezetésre kerül a mindennapos
testnevelés, a szövetséggel együttműködve a helyi adottságokra adaptálva
a szerződött iskolákkal közös programot dolgozunk ki, hogy a kézilabda a
mindennapos testnevelés része legyen.
A SZESE hamarosan egységes képzési és versenyeztetési rendszert
mondhat magáénak, helyi szinten megvalósítva a szövetség ez irányú
törekvéseit.

A Széchenyi Egyetem Sportegyesülete a legkisebb gyermekektől a
hivatásos versenysportig kívánja megteremteni a győri férfi kézilabda
sikeres működését. E mellett a SZESE felnőtt női csapatának fejlődése is
cél. A szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti adottságaink
figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás képzési
rendszerének fejlesztésével megvalósítani.
A kézilabdázás Győr sportkultúrájának tradicionális eleme és húzósportág
Magyarországon is. Az elismert sportolók, edzők, vezetők, és reményeink
szerint megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre. Széles utánpótlásbázis
építhető ki a hagyományokra alapozva. A kézilabda meghatározó
közösségformáló erőt képvisel.
A Széchenyi Egyetem támogató háttere kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy
a pályázati forrásokkal megvalósítsuk a szövetség egyik legfontosabb
stratégiai célját, az egyetemi közösségek bevonását a magyar kézilabda
életbe.
A Széchényi Egyetemmel olyan modellt dolgoztunk ki (tanulás és sport),
ami már az első év után jól láthatóan vonzó a szülők számára és hosszú
távon fenntartható.
Az életpálya modell hosszú távon biztosíthatja a korosztályok feltöltését. A
nagyszámú gyerek és a színvonalas képzés mint szolgáltatás komoly tagdíj
(képzési) bevételt eredményezhet a klub számár és az egyetem és a
városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az
értékeket.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága
hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek
az elért eredmények.
A SZESE mintegy 500 magyar és felvidéki magyar fiatalnak ad sportolási
lehetőséget, elősegítve ezzel az egészséges életmódhoz szükséges
lehetőségeket, valamint azzal, hogy sikeres sportolókkal lehetnek a
gyerekek, motiválják őket, és megfelelő példaképet állítanak eléjük.
A határon túli sportkapcsolataink még ha apró is, de fontos építőkövei a
nemzetpolitikának. A Szlovákiában élő magyar gyerekek számára fontos –
egész életre szóló – karrierépítési lehetőséget vagy „csak” az
anyaországhoz való rendszer kapcsolattartást, mindezt úgy, hogy nem
szakítjuk el őket környezetükből, saját lakhelyükön lehetnek büszkén
magyarok.
A cél az új modell: a tudás és a sport összefonódása - aktívan sportoló, jó
tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni
képes ifjú nemzedék kinevelése. Ez párhuzamosan hozza magával a
kézilabda sportot szerető és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő
tömegbázis kialakulását.

mindennapos testnevelés része legyen.
A SZESE hamarosan egységes képzési és versenyeztetési rendszert
mondhat magáénak, helyi szinten megvalósítva a szövetség ez irányú
törekvéseit.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai
(különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a
figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A Széchenyi Egyetem Sportegyesülete a legkisebb gyermekektől a
hivatásos versenysportig kívánja megteremteni a győri férfi kézilabda
sikeres működését. E mellett a SZESE felnőtt női csapatának fejlődése is
cél. A szövetségi célokat magunkévá téve, a környezeti adottságaink
figyelembevételével kívánjuk egyesületünk utánpótlás képzési
rendszerének fejlesztésével megvalósítani.
A kézilabdázás Győr sportkultúrájának tradicionális eleme és húzósportág
Magyarországon is. Az elismert sportolók, edzők, vezetők, és reményeink
szerint megfelelő infrastruktúra áll rendelkezésre. Széles utánpótlásbázis
építhető ki a hagyományokra alapozva. A kézilabda meghatározó
közösségformáló erőt képvisel.
A Széchenyi Egyetem támogató háttere kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy
a pályázati forrásokkal megvalósítsuk a szövetség egyik legfontosabb
stratégiai célját, az egyetemi közösségek bevonását a magyar kézilabda
életbe.
A Széchényi Egyetemmel olyan modellt dolgoztunk ki (tanulás és sport),
ami már az első év után jól láthatóan vonzó a szülők számára és hosszú
távon fenntartható.
Az életpálya modell hosszú távon biztosíthatja a korosztályok feltöltését. A
nagyszámú gyerek és a színvonalas képzés mint szolgáltatás komoly tagdíj
(képzési) bevételt eredményezhet a klub számár és az egyetem és a
városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az
értékeket.
A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága
hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépnünk komoly veszélybe kerülnek
az elért eredmények.
A SZESE mintegy 500 magyar és felvidéki magyar fiatalnak ad sportolási
lehetőséget, elősegítve ezzel az egészséges életmódhoz szükséges
lehetőségeket, valamint azzal, hogy sikeres sportolókkal lehetnek a
gyerekek, motiválják őket, és megfelelő példaképet állítanak eléjük.
A határon túli sportkapcsolataink még ha apró is, de fontos építőkövei a
nemzetpolitikának. A Szlovákiában élő magyar gyerekek számára fontos –
egész életre szóló – karrierépítési lehetőséget vagy „csak” az
anyaországhoz való rendszer kapcsolattartást, mindezt úgy, hogy nem
szakítjuk el őket környezetükből, saját lakhelyükön lehetnek büszkén
magyarok.
A cél az új modell: a tudás és a sport összefonódása - aktívan sportoló, jó
tanuló, egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akaró és teljesíteni
képes ifjú nemzedék kinevelése. Ez párhuzamosan hozza magával a
kézilabda sportot szerető és az egyben tudatos, egészséges életmódot élő
tömegbázis kialakulását.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
5Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási 6Név Szül. idő Kategória Licensz Új? Adózás Bruttó juttatás (Ft/hó) Munkáltatói járulékok Évadra jutó ráfordítás



időszak                               módja                     (Ft/hó)                     összesen (Ft)
                        

2014/15 Simon József
1967-10-06

edző C Nem EKHO 2 10 80 000 Ft 16 000  Ft 960 000  Ft

2014/15 Rosta Miklós
1969-07-31

edző C Nem EKHO 6 12 375 000 Ft 75 000  Ft 5 400 000  Ft

2014/15 Deáki István
1961-05-20

edző B Nem EKHO 6 12 900 000 Ft 180 000  Ft 12 960 000  Ft

Összegzés:

14 34 1 355 000  Ft 271 000  Ft 19 320 000  Ft

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

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

2014/15 9 807 107 Ft 9 807 107 Ft 19 614 214 Ft

Összegzés:

összesen: 9 807 107 Ft 9 807 107 Ft 19 614 214 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.
6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
78Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell
kitölteni!)

Évad Megnevezés                                                            Menny. egysé
g

Menny. Egységár          Összeg          Kategória

2014/15 kézilabda cipő pár 40 40 000 Ft 1 600 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 utcai cipő pár 20 35 000 Ft 700 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 zokni pár 100 1 500 Ft 150 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kabát db 20 50 000 Ft 1 000 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 bemelegítő jogging db 40 25 000 Ft 1 000 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 gálamelegítő db 40 35 000 Ft 1 400 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 labda db 60 20 000 Ft 1 200 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kézilabda mez (meccs) db 60 12 000 Ft 720 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 60 9 000 Ft 540 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 szabadidőpóló db 50 8 000 Ft 400 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 rövidnadrág db 50 8 000 Ft 400 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 edzőpóló db 100 6 000 Ft 600 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kapusnadrág db 9 16 000 Ft 144 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 kapusmez db 9 16 000 Ft 144 000  Ft Sporteszköz, sportfelszerelés

2014/15 Videó kamera db 2 200 000 Ft 400 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 Projektor db 1 500 000 Ft 500 000  Ft Informatikai eszközök

2014/15 Laptop db 2 250 000 Ft 500 000  Ft Informatikai eszközök

Összegzés:

11 398 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:

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

2014/15 3 492 747 Ft 8 149 744 Ft 11 642 491 Ft

Összegzés:

összesen: 3 492 747 Ft 8 149 744 Ft 11 642 491 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási
időszak

9Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése                    

Beruházás
helyszíne                            

Helyrajzi
szám             

Beruházás,
felújítás tervezett
kezdete

Beruházás, felújítás
tervezett
befejezése

Üzembe
helyezés
tervezett
időpontja

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)            

U.f. E.k.

Összegzés:

0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

2014/15 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi beruházások részletes indolkása

Évad Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2014/15 3
A tárgyi eszköz beruházásánál felnőtt csapataink (férfi NB I. és női NB II.) részére a legszükségesebb, versenyeztetéshez, edzéshez, utazáshoz
nélkülözhetetlen felszereléseket (mez, cipő, labda, stb.) illetve minimális gyógyászati segédeszközöket (Tape)igényeltünk pályázatunkban!

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

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

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

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

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

· az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

· az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint



Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
11Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei
Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!
2014/15-ös bajnoki évad

Korosztály Versenyengedéllyel
rendelkezők száma (Fő)

Bajnokságban szereplő
csapatok száma (Db)

Bajnokság
szintje
(legmagasabb)

U7 0 0

U8 0 0

U9 0 0

U10 0 0

U11 0 0

U12 0 0

U13 0 0

U14 0 0

Serdülő 21 1 Országos

Ifjúsági 20 1 Országos

Junior 39 2 Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad 12Megnevezés                                                            Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 kézilabda cipő pár 60 33 811 Ft 2 028 660  Ft Sportfelszerelés

2014/15 zokni pár 60 1 268 Ft 76 080  Ft Sportfelszerelés

2014/15 labda db 80 16 905 Ft 1 352 400  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kabát db 60 33 811 Ft 2 028 660  Ft Sportfelszerelés

2014/15 bemelegítő jogging db 60 21 132 Ft 1 267 920  Ft Sportfelszerelés

2014/15 gálamelegítő db 60 29 585 Ft 1 775 100  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézilabda mez (meccs) db 90 10 143 Ft 912 870  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kézilabda nadrág (meccs) db 90 7 185 Ft 646 650  Ft Sportfelszerelés

2014/15 sporttáska nagy db 60 14 370 Ft 862 200  Ft Sportfelszerelés

2014/15 szabadidőpóló db 120 6 762 Ft 811 440  Ft Sportfelszerelés

2014/15 edzőpóló db 200 5 072 Ft 1 014 400  Ft Sportfelszerelés

2014/15 rövidnadrág db 90 6 762 Ft 608 580  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusnadrág db 22 12 679 Ft 278 938  Ft Sportfelszerelés

2014/15 kapusmez db 22 12 679 Ft 278 938  Ft Sportfelszerelés

2014/15 szabadidő melegítő (alsó-felső) db 90 29 585 Ft 2 662 650  Ft Sportfelszerelés

2014/15 wax db 120 7 607 Ft 912 840  Ft Sporteszköz

2014/15 nehezített kézilabda db 20 10 143 Ft 202 860  Ft Sporteszköz

2014/15 teljesítménydiagnosztikai felmérés db 60 25 358 Ft 1 521 480  Ft Diagnosztikai eszközök

2014/15 kapuháló pár 2 42 264 Ft 84 528  Ft Sporteszköz

2014/15 labdafogó háló db 2 211 318 Ft 422 636  Ft Sporteszköz

2014/15 gyógyszer db 1 422 637 Ft 422 637  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 izotóniás ital db 1 422 637 Ft 422 637  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 kompresszor db 1 59 169 Ft 59 169  Ft Sporteszköz

2014/15 Tape BSN 25 cm db 30 803 Ft 24 090  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Tape BSN 4 cm db 100 1 014 Ft 101 400  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Tape BSN 5 cm db 100 1 268 Ft 126 800  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Cohefix kék db 50 1 268 Ft 63 400  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Arnika Zselé db 10 3 804 Ft 38 040  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Intensive hűtő zselé db 8 3 804 Ft 30 432  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Sporty Cool db 2 1 944 Ft 3 888  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Fagyasztó spray db 40 1 352 Ft 54 080  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 hűtő spray db 6 2 113 Ft 12 678  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 jégzselé spray db 6 2 113 Ft 12 678  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 jégakku db 4 1 183 Ft 4 732  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Polysport Gold Pack db 10 423 Ft 4 230  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 jégtömlő db 2 3 550 Ft 7 100  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 kötésragasztó db 6 3 550 Ft 21 300  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 sebbevonó db 4 2 536 Ft 10 144  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 bemelegítő spray db 2 2 536 Ft 5 072  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 szintetikus bőr db 40 3 804 Ft 152 160  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 poly szivacsos kötszer db 10 423 Ft 4 230  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 ragtapasz db 12 1 268 Ft 15 216  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tapadó kötés db 50 2 282 Ft 114 100  Ft Gyógyszerek, vitaminok



2014/15 poly medirip közepes tartókötés db 50 1 944 Ft 97 200  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 poly univerzális tartókötés db 50 930 Ft 46 500  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 géz db 3 1 437 Ft 4 311  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 poly vékony szivacs db 10 803 Ft 8 030  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 masszázs olaj db 4 2 874 Ft 11 496  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 sport fluid db 4 2 367 Ft 9 468  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém YAMUNA db 8 2 705 Ft 21 640  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém MOLLIS db 10 2 705 Ft 27 050  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém Emspoma kék db 6 2 705 Ft 16 230  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém Emspoma piros db 20 2 705 Ft 54 100  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém Emspoma zöld db 8 2 705 Ft 21 640  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Masszázskrém Emspoma fehér db 8 2 705 Ft 21 640  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 bemelegítő krém db 16 3 804 Ft 60 864  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 mineral cream db 8 2 958 Ft 23 664  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Massage ágy (TRIS aluminium) db 1 135 244 Ft 135 244  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 orvosi táska felszerelve db 1 16 905 Ft 16 905  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 hűtőtáska (6L-15L) db 1 10 143 Ft 10 143  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 mentőláda db 1 12 679 Ft 12 679  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tapevágó olló db 2 4 818 Ft 9 636  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 orrtampon db 2 3 212 Ft 6 424  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 sebösszehúzó tapasz db 6 406 Ft 2 436  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 lemosó spray db 3 3 212 Ft 9 636  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 melegtapasz (2db-os) db 20 1 691 Ft 33 820  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 ló krém db 5 5 917 Ft 29 585  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 fóliatekercs db 2 3 804 Ft 7 608  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 amaril krém db 5 2 874 Ft 14 370  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tűágy db 2 5 917 Ft 11 834  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tapelési DVD db 1 2 113 Ft 2 113  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 kinesio Tape DVD db 1 2 705 Ft 2 705  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 tape ragasztó spray db 6 3 212 Ft 19 272  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Pulzusmérő óra (GEONAUTE ONrhythm 410 progr.)db 16 16 905 Ft 270 480  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Kinezio tape db 60 2 684 Ft 161 040  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Dream tape 2,5 cm db 100 698 Ft 69 800  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Dream tape 4 cm db 250 838 Ft 209 500  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Dream tape 5 cm db 250 1 063 Ft 265 750  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Peha haft 6 cm db 50 1 557 Ft 77 850  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Színes tape db 30 806 Ft 24 180  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Sebfertőtlenítő (Octenisept 5 ml) db 4 1 986 Ft 7 944  Ft Gyógyszerek, vitaminok

2014/15 Gazofix ujjra 2 cm db 30 313 Ft 9 390  Ft Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

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

Igénybevett órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 Serdülő Krúdy Iskola 8 453 Ft 10 10 100 845 300  Ft

2014/15 Junior Krúdy Iskola 8 453 Ft 10 10 100 845 300  Ft

2014/15 Serdülő Ikrényi Városi SPCS 8 453 Ft 10 10 100 845 300  Ft

2014/15 Ifjúsági Ikrényi Városi SPCS 8 453 Ft 10 10 100 845 300  Ft

2014/15 Serdülő Magvassy Mihály SPCS 16 905 Ft 18 10 180 3 042 900  Ft

2014/15 Ifjúsági Magvassy Mihály SPCS 16 905 Ft 18 10 180 3 042 900  Ft

2014/15 Ifjúsági Egyetemi Csarnok 16 905 Ft 20 10 200 3 381 000  Ft

2014/15 Junior Egyetemi Csarnok 16 905 Ft 20 10 200 3 381 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási
időszak

Név
                              

Kategória Új? Adózás
módja

Bruttó juttatás (Ft/hó)
                    

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)                     

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Kiss Dániel edző Nem EKHO 4 11 126 791 Ft 25 358  Ft 1 673 639  Ft

2014/15 Tóth József edző Nem EKHO 4 11 126 791 Ft 25 358  Ft 1 673 639  Ft

2014/15 Pauer Zoltán edző Nem EKHO 3 10 126 791 Ft 25 358  Ft 1 521 490  Ft

2014/15 Urbán Nikolett edző Nem Egyéb 3 10 126 791 Ft 36 347 Ft 1 631 380  Ft

2014/15 Urbán Nikolett technikai vezető Igen Egyéb 4 10 126 791 Ft 36 347 Ft 1 631 380  Ft

2014/15 Baraksó László gyúró Nem EKHO 4 11 169 055 Ft 33 811  Ft 2 231 526  Ft

2014/15 Hoffmann Ákos technikai vezető Nem Normál 8 12 253 582 Ft 71 003  Ft 3 895 020  Ft

2014/15 Dr. Tóth Levente sportorvos Igen EKHO 4 12 126 791 Ft 25 358  Ft 1 825 788  Ft

2014/15
Dr. Szálasy
László sportorvos Igen EKHO 4 12 84 527 Ft 16 905  Ft 1 217 184  Ft

2014/15 Nagy Katalin sportmunkatárs Igen Normál 8 12 295 846 Ft 82 837  Ft 4 544 196  Ft



2014/15 Auer Károly sportmunkatárs Igen EKHO 4 12 147 923 Ft 29 585  Ft 2 130 096  Ft

Összegzés:

408 267 23 975 338 

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad Név Szül. Idő Licensz 2 Fogl. kor.

2014/15 Kiss Dániel 1983-10-16 C

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Tóth József 1973-01-25 C

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Pauer Zoltán 1968-09-25 C

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Urbán Nikolett 1989-08-28 C

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Urbán Nikolett 1989-08-28 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Baraksó László 1977-11-13 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Hoffmann Ákos 1971-04-24 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Dr. Tóth Levente 1980-08-16 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Dr. Szálasy László 1964-05-16 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Nagy Katalin 1980-01-15 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

2014/15 Auer Károly 1969-12-05 nem releváns

Serdülő
Ifjúsági
Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 18 287 519  Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 5 016 701  Ft

Személyszállítási költségek 12 679 106 Ft

Nevezési költségek 422 637 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 6 170 498 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 422 637 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 16 229 000  Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 2 535 821 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 23 975 338  Ft

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

AJT program költségei 2 958 458 Ft

Összegzés:

összesen: 88 697 715 Ft

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

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

2014/15 9 115 901 Ft 82 043 107 Ft 91 159 008 Ft

Összegzés:

összesen: 9 115 901 Ft 82 043 107 Ft 91 159 008 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
14A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad Képzés címe          Képzés
típusa

Oktatók várható
személyi költségei
(Ft)           

Oktatók várható utazási
és szállás költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és
szállás költségei (Ft)

Egyéb folyó költségek
(Ft)            

Amortizá- ció (Ft) Tanácsadói szolgálta-
tások (Ft)

Képzésben résztvevők
személyes költségei (Ft)

Összesen     

Összegzés:

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

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

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

2014/15 Á 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2014/15 SZ 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

összesen: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az
oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó



költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök
és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira
használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt
vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek
összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből
munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Közreműködői költségek

Évad Közreműködő
által végzett
feladat
leírása                

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása
(Ft)

Maximum közrem. díj

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítés
költsége,
program
megvalósítás
költsége,
adatszolgáltatási
és jelentési
kötelezettség
költsége,
elszámolás
költsége

Személyi jellegű 196 142 Ft 196 142 Ft

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítés
költsége,
program
megvalósítás
költsége,
adatszolgáltatási
és jelentési
kötelezettség
költsége,
elszámolás
költsége

Tárgyi jellegű 162 994 Ft 162 994 Ft

2014/15

Sportfejlesztési
program
előkészítés
költsége,
program
megvalósítás
költsége,
adatszolgáltatási
és jelentési
kötelezettség
költsége,
elszámolás
költsége

Utánpótlás nevelés 1 640 862 Ft 1 640 862 Ft

Összegzés:

1 999 998 Ft

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

2014/15 1 000 000 Ft

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

Jogcím 2014/15-ös bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások 294 213 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás 244 491 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása 2 461 293 Ft

Képzési feladatok támogatása 0 Ft

Versenyeztetés költségei 0 Ft

Összegzés:

összesen: 2 999 997 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény,
illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011.
(VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti
sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Győr  (helység), 2014  (év) 

08  (hó) 07  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Alulírott  Gyömörei Tamás Att ila, mint  a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a
jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági



Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

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

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

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

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

12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául
szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását
(jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes
írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz
beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar
Állam részére megfizetem,

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe
helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú
(különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon   feltüntetett mértékben ingyenesen vagy
kedvezményes áron biztosítom.

d ) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló
ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,  

e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5
évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának
előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe
vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f ) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt
pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás,
felújítás megvalósítására.

13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes
elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi
ellenőrzéséhez;

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

Kelt: Győr  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 07

(nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó

szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30
napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban)
(35 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

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

 sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

 utánpótlás aljogcímekhez kapcsolódó költségtervek

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Győr  (helység), 2014  (év) 

08  (hó) 07  (nap) 

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output Indikátorok

Teljes szakember
állomány

fő 8 10 25.0  %

Felsőfokú végzettséggel
rendelkező
szakemberek száma

fő 2 4 100.0  %

OKJ-s végzettséggel
rendelkező edzők száma

fő 0 0 0.0  %

Licence-szel rendelkező
edzők száma

fő 8 10 25.0  %

Szakemberek
átlagfizetése

Ft 150000 180000 20.0  %

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db 0 0 0.0  %

Épített/felújított
kiszolgáló létesítmény

m2 0 0 0.0  %

Felújítással érintett
szabadidő sportolók
száma

fő 0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

0.0  %

0.0  %



0.0  %

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

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U7 Fő 0 0 0.0  %

U8 Fő 0 0 0.0  %

U9 Fő 0 0 0.0  %

U10 Fő 0 0 0.0  %

U11 Fő 0 0 0.0  %

U12 Fő 0 0 0.0  %

U13 Fő 0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

Serdülő Fő 21 25 19.0  %

Ifjúsági Fő 20 25 25.0  %

Junior Fő 39 40 2.6  %

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

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

Hatás indikátorok

Korosztályos eredményesség változása:

U7 helyezés 0 0 0.0  %

U8 helyezés 0 0 0.0  %

U9 helyezés 0 0 0.0  %

U10 helyezés 0 0 0.0  %

U11 helyezés 0 0 0.0  %

U12 helyezés 0 0 0.0  %

U13 helyezés 0 0 0.0  %

Nézőszám Fő 0 0 0.0  %

Egyéb indikátor:

Serdülő Helyezés OSB alsó ház 2 1 -50.0  %

Ifjúsági Helyezés NB I 7 6 -14.3  %

Junior Helyezés NB I 10 8 -20.0  %

Ügyiratszám : be/SFPHP07-2048/2014/MKSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 35 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

9 807 107 Ft 294 213 Ft 9 807 107 Ft 19 614 214 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

8 149 744 Ft 244 491 Ft 3 492 747 Ft 11 642 491 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

82 043 107 Ft 2 461 293 Ft 9 115 901 Ft 91 159 008 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

99 999 958 Ft 2 999 997 Ft 22 415 755 Ft 122 415 713 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI
1%

Önrész Sportfejlesztési program
értéke

Személyi
jellegű
ráfordítások

9 807 107 Ft 294 213 Ft 9 807 107 Ft 19 614 214 Ft

Tárgyi
eszköz
beruházás,
felújítás

8 149 744 Ft 244 491 Ft 3 492 747 Ft 11 642 491 Ft

Utánpótlás-
nevelési
feladatok
támogatása

82 043 107 Ft 2 461 293 Ft 9 115 901 Ft 91 159 008 Ft

Képzési
feladatok
támogatása

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összegzés:

99 999 958 Ft 2 999 997 Ft 22 415 755 Ft 122 415 713 Ft
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