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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Kft.
A kérelmező szervezet rövidített neve: VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft.
2 Gazdálkodási formakód:

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport
Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
sportszervezet

Hivatásos
sportszervezet

Közhasznú
alapítvány

Diáksport
egyesület

Sportiskola

Adószám: 1 3 7 7 1 4 8 1 - 2 - 4 1

Bankszámlaszám: 1 0 3 0 0 0 0 2 - 1 0 2 8 2 3 6 6 - 4 9 0 2 0 0 1 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1 0 2 6 Budapest(helység)

Pasaréti út(út, utca) 11-13.(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1 0 2 6 Budapest(helység)

Pasaréti út(út, utca) 11-13.(házszám)

06-1-801-0028Telefon: 06-1-801-0029Fax:

www.vasas-basket.huHivatalos honlap: pasaret@pasaretsport.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Bolyó Judit
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ügyvezető

30-949-1661Mobiltelefonszám: judit.bolyo@pasaretsport.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Biener Gábor

30-9703-599Mobiltelefonszám: gabor.biener@pasaretsport.huE-mail cím:

Pasaréti Sportcenrum Magyar Állam VASAS-Pasarét Kft. 20

Fillér u. Ált. Isk. Magyar Állam Klebelsberg Intézményfennt. Központ3

Budenz József Ált. Isk. Magyar Állam Klebelsberg Intézményfennt. Központ4

Toldy Ferenc Gimn. Magyar Állam Klebelsberg Intézményfennt. Központ8

SEK Budapest Ált. Isk. és Gimn.magán International Education Systems 4

SOTE Diana u. Gyak. Iskola Magyar Állam SOTE 10

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

VASAS-Pasarét Alapítvány 1022 Bimbó út 56 Az alapítvány forrást gyűjt az utánpótlás nevelés támogatásához

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

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében    

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Érkezett : ________________
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A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

 

Létesítmény
neve                              

Létesítmény
tulajdonosa                              

Létesítmény
üzemeltetője                              

Átlagos heti
használat (óra)

Használat célja

felkészülés és versenyeztetés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

felkészülés

2006-07-17

2006-07-17

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Jogosult

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

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

3. Ame nnyibe n a ké re lme ző  diák spo rte gye süle t fe ladatait e llátó  spo rtsze rve ze t é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r
valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Diákspo rt Szö ve tsé g (MDSZ) nyilatko zatát arró l, ho gy a diák
spo rte gye süle t az  MDSZ vagy a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g (MEFS) által s ze rve ze tt ve rse nye ke n ré sz t ve sz , vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt. Ame nnyibe n a ké re lme ző  fe lső o ktatás i
spo rtban műkö dő  spo rtsze rve ze t, é s  ne m ve sz  ré sz t vagy sze rze tt indulás i jo go t a ké re le mme l é rinte tt s zakszö ve tsé g által kiírt ve rse nyre ndsze r valame lyik bajno ki o sz tályában valame ly fe lnő tt vagy
utánpó tlás  ko ro sz tályban, akko r a ké re le mhe z  csato lni s züksé ge s  a Magyar Egye te mi-Fő isko lai Spo rtszö ve tsé g nyilatko zatát arró l, ho gy a ké re lme ző  spo rtsze rve ze t ré sz t ve sz  a fő isko lai-e gye te mi
ve rse nyre ndsze rbe n, vagy arra indulás i jo go t s ze rze tt.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

4 MFt 9 MFt 25 MFt

181 MFt 188 MFt 180 MFt

0 MFt 0 MFt 18 MFt

185  MFt 197  MFt 223  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

85 MFt 103 MFt 105 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

4 MFt 3 MFt 4 MFt

95 MFt 91 MFt 110 MFt

1 MFt 2 MFt 3 MFt

185  MFt 199  MFt 222  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

170 MFt 195 MFt 200 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

 2014/15-es bajnoki évad

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

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).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy kezelésében lévő ingatlanokkal és létesítményekkel, így a tevékenységének (elsősorban fiú-
és lány utánpótlás nevelés, másodsorban női felnőtt NBI-es csapat működtetése) folytatásához nélkülözhetetlen külső sportlétesítmények bérlése. Ebben a legnagyobb
segítséget a Pasaréti Sportcentrumot működtető VASAS-Pasarét Kft. adja a kezelésében álló nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabda csarnok, egy utánpótlás
mérkőzések lebonyolítására alkalmas tornaterem, valamint az edzésmunkát maximálisan segítő konditerem, szabadtéri streetball pálya, és szabadtéri futópálya
rendelkezésre bocsátásával. A felsorolt létesítmény elemeket a bérbeadó a tartós együttműködés alapján némileg piaci ár alatt biztosítja. Ennek ellenére a magas
sportolói létszámunk miatt szükség van néhány további tornaterem bérlésére is, hogy utánpótlás sportolóink több helyszínen, a város különböző részein is
hozzájussanak a magas színvonalú kosárlabda képzéshez és versenyzési lehetőséghez. A Toldy Ferenc Gimnáziumban mind a fiú, mind a lány szakosztályunk jelen van,
hiszen a tornaterme méretes és hitelesített, így nagy létszámú edzések és hivatalos mérkőzések megrendezésére is alkalmas. Erre nagy szükségünk is van, hiszen a
megnövekedett létszámú versenycsapataink magas edzés és mérkőzésszámmal dolgoznak, ami már bőven meghaladja a legnagyobb bérbeadónk, a Pasaréti
Sportcentrum kapacitását.

Szervezetünk a 2013/2014-es évadban a sportfejlesztési program megvalósítása során a következő eredményeket érte el:
• Az 1997-es és 1998-as születésű fiúk meghívást kaptak, így részt vettek az Intesa SanPaolo olasz bank által szervezett nemzetközi torán (Intesa SanPaolo Cup)
milánói tornáján 2014. IV. 17.-20. között, Európa legjobb kosárlabda utánpótlás csapatai (olasz, szerb, horvát, bosnyák, izraeli, spanyol és szlovén) között a 9
résztvevőből a rendkívül erős mezőnyben a 7. helyet szerezték meg.
• Az U16-os fiú csapat részt vett az EYBL (European Youth Basketball League) 2013 novemberében kezdődő, és 2014. májusig tartó nemzetközi torna sorozaton. Itt a
Divízió I-ben résztvevő 16 csapat között kosárlabda nagyhatalmak csapatai szerepeltek, mint Lettország (DSN Riga, BS Riga, Liepaja), Oroszország (CSZKA, Himki
Moszkva, Avtodor Szaratov), Fehéroroszország (Cmoki Minszk), Lengyelország (Pomerania Gdansk), Litvánia (BS Kaunas, BS Ausciai Kaunas, Sabonis Kaunas, Klaipeda),
Svédország (Fryshuset), Észtország (Salva Rock Tartu). Csapatunk a májusi döntő előtt csoportjában az első helyen áll.
• Az U14 lány csapatunk idén is meghívást kapott Velencébe az olaszok által 2014. április 17-19. között szervezett nemzetközi tornára (Youth International Girls
Tournament), ahol a 8 résztvevő (Reyer Venezia, Selezione Friuli, Selecione Veneto, Jezica Ljubljana, Sopron, ZKK Celje, KSZ Zagreb) között a második helyezést
szerezték meg.
• A betervezett – már-már szokásosnak mondható – moszkvai tornát a rendezők pénzügyi okokra hivatkozva lemondták, de reméljük, a következő évben ismét részt
vehetünk rajta.
• Saját szervezésű torna keretében hívtuk meg egy-egy mérkőzésre a Stella Azzurra Roma csapatának két korosztályát, akik közül a fiú U18-as csapatunk mérte
össze erejét, és ami olasz győzelemmel zárult, ugyanakkor az U23-as korosztályok összecsapása VASAS győzelmet hozott.
• Fiú és lány csapataink túlnyomó része a bajnoki tabella élén áll, vagy már bejutott a 2014. májusi döntőkbe. A lány junior csapatunk (U19) megvédte magyar bajnoki
címét az április elején megtartott pécsi országos döntőn. A fiú junior csapatunk a szegedi döntőn a 4. helyet szerezte meg. 
A 2014/2015-ös évadban is szeretnénk hasonló sikereket elérni, a hiányosságainkon javítani. Az ehhez szükséges költségtervet jelen sportfejlesztési programunk
tartalmazza.

A költségtervünk korosztályra bontva tartalmazza a tervezett kiadásainkat. 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége néhány éve a lányoknál beindította a 13 évesek részére a külön bajnoki versenyeztetést „Tini korosztály” néven,
ugyanakkor a pályázati felület nem tartalmaz ennek megfelelő kategóriákat. Emiatt kénytelenek voltunk az U13 megfelelő, korosztályokra bontott adatait az U14-es
korosztállyal összevontan szerepeltetni.

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

A sportfejlesztési programunk nem tartalmaz ingatlan beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Pályázatunkat a 2014/15-ös évadra nyújtjuk be.

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

VASAS-Pasarét Női Kosárlabda Kft. nem rendelkezik saját tulajdonú, vagy kezelésében lévő ingatlanokkal és létesítményekkel, így a tevékenységének (elsősorban fiú-
és lány utánpótlás nevelés, másodsorban női felnőtt NBI-es csapat működtetése) folytatásához nélkülözhetetlen külső sportlétesítmények bérlése. Ebben a legnagyobb
segítséget a Pasaréti Sportcentrumot működtető VASAS-Pasarét Kft. adja a kezelésében álló nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabda csarnok, egy utánpótlás
mérkőzések lebonyolítására alkalmas tornaterem, valamint az edzésmunkát maximálisan segítő konditerem, szabadtéri streetball pálya, és szabadtéri futópálya
rendelkezésre bocsátásával. A felsorolt létesítmény elemeket a bérbeadó a tartós együttműködés alapján némileg piaci ár alatt biztosítja. Ennek ellenére a magas
sportolói létszámunk miatt szükség van néhány további tornaterem bérlésére is, hogy utánpótlás sportolóink több helyszínen, a város különböző részein is
hozzájussanak a magas színvonalú kosárlabda képzéshez és versenyzési lehetőséghez. A Toldy Ferenc Gimnáziumban mind a fiú, mind a lány szakosztályunk jelen van,
hiszen a tornaterme méretes és hitelesített, így nagy létszámú edzések és hivatalos mérkőzések megrendezésére is alkalmas. Erre nagy szükségünk is van, hiszen a
megnövekedett létszámú versenycsapataink magas edzés és mérkőzésszámmal dolgoznak, ami már bőven meghaladja a legnagyobb bérbeadónk, a Pasaréti
Sportcentrum kapacitását.

Szervezetünk a 2013/2014-es évadban a sportfejlesztési program megvalósítása során a következő eredményeket érte el:
• Az 1997-es és 1998-as születésű fiúk meghívást kaptak, így részt vettek az Intesa SanPaolo olasz bank által szervezett nemzetközi torán (Intesa SanPaolo Cup)
milánói tornáján 2014. IV. 17.-20. között, Európa legjobb kosárlabda utánpótlás csapatai (olasz, szerb, horvát, bosnyák, izraeli, spanyol és szlovén) között a 9
résztvevőből a rendkívül erős mezőnyben a 7. helyet szerezték meg.
• Az U16-os fiú csapat részt vett az EYBL (European Youth Basketball League) 2013 novemberében kezdődő, és 2014. májusig tartó nemzetközi torna sorozaton. Itt a
Divízió I-ben résztvevő 16 csapat között kosárlabda nagyhatalmak csapatai szerepeltek, mint Lettország (DSN Riga, BS Riga, Liepaja), Oroszország (CSZKA, Himki
Moszkva, Avtodor Szaratov), Fehéroroszország (Cmoki Minszk), Lengyelország (Pomerania Gdansk), Litvánia (BS Kaunas, BS Ausciai Kaunas, Sabonis Kaunas, Klaipeda),
Svédország (Fryshuset), Észtország (Salva Rock Tartu). Csapatunk a májusi döntő előtt csoportjában az első helyen áll.
• Az U14 lány csapatunk idén is meghívást kapott Velencébe az olaszok által 2014. április 17-19. között szervezett nemzetközi tornára (Youth International Girls
Tournament), ahol a 8 résztvevő (Reyer Venezia, Selezione Friuli, Selecione Veneto, Jezica Ljubljana, Sopron, ZKK Celje, KSZ Zagreb) között a második helyezést
szerezték meg.
• A betervezett – már-már szokásosnak mondható – moszkvai tornát a rendezők pénzügyi okokra hivatkozva lemondták, de reméljük, a következő évben ismét részt
vehetünk rajta.
• Saját szervezésű torna keretében hívtuk meg egy-egy mérkőzésre a Stella Azzurra Roma csapatának két korosztályát, akik közül a fiú U18-as csapatunk mérte
össze erejét, és ami olasz győzelemmel zárult, ugyanakkor az U23-as korosztályok összecsapása VASAS győzelmet hozott.
• Fiú és lány csapataink túlnyomó része a bajnoki tabella élén áll, vagy már bejutott a 2014. májusi döntőkbe. A lány junior csapatunk (U19) megvédte magyar bajnoki
címét az április elején megtartott pécsi országos döntőn. A fiú junior csapatunk a szegedi döntőn a 4. helyet szerezte meg. 
A 2014/2015-ös évadban is szeretnénk hasonló sikereket elérni, a hiányosságainkon javítani. Az ehhez szükséges költségtervet jelen sportfejlesztési programunk
tartalmazza.

A költségtervünk korosztályra bontva tartalmazza a tervezett kiadásainkat. 
A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége néhány éve a lányoknál beindította a 13 évesek részére a külön bajnoki versenyeztetést „Tini korosztály” néven,
ugyanakkor a pályázati felület nem tartalmaz ennek megfelelő kategóriákat. Emiatt kénytelenek voltunk az U13 megfelelő, korosztályokra bontott adatait az U14-es
korosztállyal összevontan szerepeltetni.

A

sportfejlesztési programunk nem tartalmaz ingatlan beruházást.

Pályázatunkat a 2014/15-ös évadra nyújtjuk be.



Tervezetünkben szem előtt tartjuk az MKOSZ „Új pályán” stratégiai céljait, így kiemelten foglalkozunk a tömegesítéssel, a nemzetközi szerepléssel és az
edzőkérdéssel.
KIVÁLASZTÁS
Szeretnénk a piramis-rendszerünket tovább szélesíteni az alsó szinteken, azaz még több iskolát bevonni a kiválasztó programunkba. Terveink szerint, két-három -
különböző iskolában megtartott - előkészítős tanfolyammal növelnénk a meglévők sorát. Mivel a többi sportág korábban kezdi a kiválasztást, mi is szeretnénk lejjebb
menni
és már az első-második osztályban megismertetni a gyerekeket a kosárlabdával – természetesen még csak játékos formában.
Többet szeretnénk foglalkozni a kiválasztásból kiszoruló gyerekek további versenyeztetésének kérdésével, hogy a kevésbé tehetséges játékosok se forduljanak el a
kosárlabdától. Fontosnak tartjuk, hogy tovább sportoljanak, és egészséges életmódot folytassanak. Ennek érdekében, szeretnénk az ügyben együttműködő, partner
iskolák
további versenyeztetését megoldani.
KOSÁRSULI
Az előkészítős programból a „Vasas Kosársuli”-ba nyerhetnek felvételt a legügyesebb gyerekek, mely két korosztályt ölel fel, az U11-es „Kenguru”-t és az U12-es
„Gyermek”-et. Ebben az időszakban még nagy a jövés-menés, így nagyobb létszámmal dolgoznak a csapatok. Ez idő alatt folyamatosan figyeljük az iskolákat, hiszen
van
később kezdő, vagy későbben érő gyerek, aki ilyenkor még gond nélkül fel tud zárkózni a legjobbakhoz.
A Kosársuli edzésekhez 2014-15-ben a tavalyi szezonhoz hasonlóan szükség lesz a környéken minőségi terem bérlésére, hiszen az összes csapatunk teremkapacitása
a
Sportcentrum lehetőségeit már bőven meghaladja.
AKADÉMIA
Az U14-es „Serdülő” korosztálytól a legjobbak bekerülnek a „Vasas Akadémiá”-ra, ahol magas szintű szakmai képzést szeretnénk biztosítani a gyerekeknek. Külső
terem
bérlésére itt is szükség lesz. Egy részről csapataink száma nőni fog ( de a foglalkozások többsége már a Sportcentrumhoz kötődik), más részről nagyobb hangsúlyt
szeretnénk helyezni az egyéni képzésekre, ahol lehetőség van a technikák begyakorlására illetve precíz javítására.
Az Akadémián már csak olyan edzőket szeretnénk foglalkoztatni, akinek a lehető legmagasabb szakmai végzettsége van. (szakedzői diploma) Ehhez azonban nagyobb
bérkeret szükséges, hiszen a minőségnek ára van, és arra törekszünk, hogy az edzőink már főállásban foglalkozzanak a feladataikkal. Továbbá szeretnénk, ha edzőink
megismerhetnének külföldi utánpótlásképző iskolák működését, részt vehetnének edzőink és tehetséges gyerekeink ezen iskolák edzésein.
Az U14-es „Serdülő” korosztálytól a legjobbak bekerülnek a „Vasas Akadémiá”-ra, ahol magas szintű szakmai képzést szeretnénk biztosítani a gyerekeknek. Külső
terem
bérlésére itt is szükség van. A már több éve működő koordinációs és kondicionálási programhoz konditerem és futópálya bérlése is nélkülözhetetlen.
A gyerekcipőben járó sportpszichológiai programunkat tovább szeretnénk fejleszteni, hogy minden csapat mellett dolgozhasson pszichológus. A szűrési és kiválasztási
feladatoktól egészen a sportteljesítmény növeléséig, lehetőleg mindenben szeretnénk igénybe venni a segítségüket.
Nagyon fontosnak tarjuk a folyamatos orvosi ellenőrzést. Óriási dolog, hogy a Sportcentrum területén működik orvosi részleg, mely együttműködik a szakosztályokkal.
Ennek finanszírozása azonban gyakran meghaladja egy utánpótlás neveléssel foglalkozó szervezet képességeit. Továbbra is fontosnak gondoljuk a sérülés megelőzési
programok végrehajtását, valamint a gyógytorna szükségességét.
Szeretnénk minden nap 13:30-tól 19:00-ig tanulószobát tartani, hogy az akadémiai csapatok iskolai előmenetele is ellenőrizve legyen. Úgy gondoljuk, a szülők nagyon
hálásak ezért a törekvésért. Szeretnénk két – egymást váltó – felügyelőtanárt alkalmazni.
Minden edzőcsoportunk augusztusban három-négy hetet edzőtáborozik. Ebből egy hetet vidéken töltenek a csapatok. Évről évre egyre nehezebb az árakat szinten
tartani.
Az Akadémia elitképzése miatt kötelességünknek érezzük, hogy a korosztálynak megfelelő, de a lehető legmagasabb szakmai körülmények között tudjunk edzeni.
VERSENYEZTETÉS
A versenyeztetés mindig kulcskérdés. A versenyeztetést úgy építettük fel, hogy a Sportcentrumban megrendezett Pasaréti Nyuszi Kupán szerepeltetjük az alsó
tagozatosokat. Az első versenykorosztályba érkezett U11-eseket Pannónia Vasas néven indítjuk az országos bajnokságon. A kisebbeknek ott van a Nyuszi, Kenguru és
Gyermek Kupa, de az akadémistáknak már ennél jóval több kell. Az országos és fővárosi versenyek mellett szeretnénk, ha minden csapatunk (serdülő A, serdülő B,
kadet
A, kadet B, junior) részt tudna venni egy-egy nemzetközi tornán. Fontosnak látjuk, hogy figyelemmel kísérjük a magyarnál erősebb kosárlabda-kultúrákat és tanuljunk
tőlük.
Kiemelten és szívügyünkként kezeljük a már hagyományosnak számító pasaréti U14-es fiú tornát, valamint az U16-os MKB-Euroleasing Nemzetközi Kadet tornát, melyen
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Európa legjobb klubcsapatait látjuk vendégül.
A Vasas az utóbbi 5-10 évben rengeteget tett a magyar kosárlabda fejlődéséért. Büszkék vagyunk rá, hogy minden évben sikerült neves előadókat, szakembereket
Pasarétre csábítani, akik színvonalas edzőtovábbképzőket tartottak. Ez már-már bevett szokássá alakult, így a magyar edzők szinte várják, hogy a Vasas szervezzen
ilyen
alkalmakat. Szeretnénk, ha hírnevünket kihasználva, évente többször is vendégül láthatnánk nemzetközi hírű szakembereket.
ÖSSZEFOGLALÁS
Természetesen célunk, hogy kivívott pozíciónkat megőrizzük és továbbra is a legeredményesebb egyesület legyünk, de a fő célunk marad az, ami még a megalakulásná
l
lett megfogalmazva, azaz hogy olyan sportolókat, kosárlabdázókat neveljük, akik méltó módon képviselik Magyarországot. Ehhez egy alapos és megtervezett rendszer
keretében kell megkeresnünk a tehetséges játékosokat, majd szintén egy alapos szakmai és nevelési program alapján kell foglalkozni velük. Az eredmény – a
következetes
munka esetén – magától jön. A 2014/2015-ös szezonban szeretnénk tovább fejleszteni a kiválasztási rendszerünket és – az Akadémia keretein belül – a szakmai-
nevelési
programunkat még koncentráltabbá tenni.
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A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az egyesületünknél sportoló, mintegy 200 gyermek nem csupán az országos kosárlabda utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti, de egyben Észak-Buda egyik
legjelentősebb testnevelő intézménye is, amelynek a térség szempontjából vett társadalmi jelentősége egyértelmű. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való
buzdításával egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek
a helyi
közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.
Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A
támogatás
közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik
javulhatnak.
Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is emelkedtek,
hiszen
még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül esetenként 30-40% adó- és járulékbefizetés keletkezett.

A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödött egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési
programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a
kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.
A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a kosárlabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában
koncentrálni. Olyan bért kívánunk biztosítani, ami ezt lehetővé teszi számukra. Meg kell említeni azt is, hogy a jó munka önfejlesztő és öngerjesztő, így évről évre újabb
problémákkal szembesülünk. Szakosztályunk szeretne válogatott szintű játékosokat nevelni, amelyhez elengedhetetlen a magas szintű orvosi háttér, masszőr
biztosítása, a prevenció (sérülések megelőzése, kiegészítő sportok biztosítása, pl.:úszás, gyógytorna), megfelelő iskolai és kollégiumi háttér kialakítása. Ezek
biztosítása csak plusz pénzek bevonásával lehetséges. Továbbra is kockázatot jelent a szakosztály által igénybe vett szolgáltatások árainak nem prognosztizálható
emelkedése, mely mindig több és több forrásigényt eredményez.
Az ország vezető egyesületeként (és immáron akadémiaként) szükséges, hogy erős külföldi csapatokkal is megmérkőzzünk és tanuljunk tőlük. Az elitképzésünk
meghozta eredményét, egyre jobb szakemberekkel és egyre jobb játékos anyaggal dolgozhatunk, ami újabb környezeti igényeket szül (növekvő edzésszám,
tanulószoba, saját
konditerem, futófolyosó, ill. technikai vezető, táplálkozási tanácsadó, gyógytornász, masszőr, sportpszichológus). Ezek közül több igényt (pl. tanulószoba, futófolyosó) a
következő évek támogatási időszakaiban benyújtandó programokból kívánunk kielégíteni.
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következő évek támogatási időszakaiban benyújtandó programokból kívánunk kielégíteni.

4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

Asszisztens 88 9 188 400 Ft 113 669 Ft 2 718 621  Ft

Asszisztens 88 9 143 400 Ft 85 319 Ft 2 058 471  Ft

Pénzügyi ügyintéző 176 12 258 400 Ft 74 969 Ft 4 000 428  Ft

Pénzügyi vezető 176 12 438 400 Ft 117 092 Ft 6 665 904  Ft

Ügyvezető 40 12 364 000 Ft 72 800 Ft 5 241 600  Ft

Szertáros 88 12 73 400 Ft 31 940 Ft 1 264 080  Ft

656 66 1 466 000  Ft 495 789  Ft 21 949 104  Ft

5 Személyi 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)

11 141 677 Ft 11 141 677 Ft 22 283 354 Ft

11 141 677 Ft 11 141 677 Ft 22 283 354 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k) megnevezése
                                                            

Új? Végzettség Adózás módja Havi
munka
óra

Kif.
hó   

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)
                    

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)
                        

2014/15 Nem Felsőfokú Általános

2014/15 Nem Felsőfokú Általános

2014/15 Nem Középfokú Általános

2014/15 Nem Felsőfokú Általános

2014/15 Nem Felsőfokú EKHO1

2014/15 Nem Középfokú Általános

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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



0 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

9

0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Támogatási
időszak

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                        

Beruházás/felújítás
indoka, célja

Hosszabb
indoklás

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)            

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

Támogatási
időszak Kategória 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.

Összegzés:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

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

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

9 . Tárgyi e szkö z  be ruházás  : TEB, tárgyi e szkö z  fe lújítás  : TEF, Biz to nságte chnikai fe jle sz té s : BTI

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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

23 0 2

53 0 3

70 0 4

54 0 3

31 0 2

17 0 1

0 0 0

0 0 0

2014/15-es bajnoki évad

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok
száma (Db)

Bajnokság szintje
(legmagasabb)

U11 Országos

U12 Országos

U14 Országos

U16 Országos

U18 Országos

U20 Országos

U23 Nincs

U25* Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma
11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint
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Póló 320 1 575 Ft 504 000  Ft

Galléros póló 80 2 756 Ft 220 480  Ft

Mez garnitúra 80 15 748 Ft 1 259 840  Ft

Melegítő alsó és felső 40 23 622 Ft 944 880  Ft

Kosárlabda cipő 30 31 496 Ft 944 880  Ft

Kosárlabda háló 5 3 150 Ft 15 750  Ft

Versenylabda 6-7 30 23 622 Ft 708 660  Ft

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

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 12 11 132 1 818 828  Ft

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 8 11 88 1 212 552  Ft

Pasaréti sportcsarnok U13 tini 13 779 Ft 15 11 165 2 273 535  Ft

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 48 11 528 7 275 312  Ft

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 42 11 462 6 365 898  Ft

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 40 11 440 6 062 760  Ft

Pasaréti sportcsarnok 13 779 Ft 28 11 308 4 243 932  Ft

Pasaréti tornaterem 7 874 Ft 29 11 319 2 511 806  Ft

Pasaréti tornaterem 7 874 Ft 29 11 319 2 511 806  Ft

Pasaréti tornaterem U13 és U14 együtt 7 874 Ft 38 11 418 3 291 332  Ft

Pasaréti tornaterem 7 874 Ft 29 11 319 2 511 806  Ft

Pasaréti tornaterem 7 874 Ft 13 11 143 1 125 982  Ft

Pasaréti streetball pálya 6 000 Ft 9 11 99 594 000  Ft

Pasaréti streetball pálya 6 000 Ft 10 11 110 660 000  Ft

Pasaréti streetball pálya U13 és U14 együtt 6 000 Ft 28 11 308 1 848 000  Ft

Pasaréti streetball pálya 6 000 Ft 19 11 209 1 254 000  Ft

Pasaréti streetball pálya 6 000 Ft 11 11 121 726 000  Ft

Pasaréti streetball pálya 6 000 Ft 8 11 88 528 000  Ft

Pasaréti konditerem 4 000 Ft 10 11 110 440 000  Ft

Pasaréti konditerem 4 000 Ft 12 11 132 528 000  Ft

Pasaréti konditerem 4 000 Ft 12 11 132 528 000  Ft

Pasaréti konditerem 4 000 Ft 10 11 110 440 000  Ft

Pasaréti futópálya 4 000 Ft 7 11 77 308 000  Ft

Pasaréti futópálya 4 000 Ft 8 11 88 352 000  Ft

Pasaréti futópálya U13 és U14 együtt 4 000 Ft 20 11 220 880 000  Ft

Pasaréti futópálya 4 000 Ft 20 11 220 880 000  Ft

Pasaréti futópálya 4 000 Ft 9 11 99 396 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 pár Sportfelszerelés

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sporteszköz

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

Évad Korosztály Ingatlan
megnevezése                                                            

Bérleti díj
(Ft/óra)

Igénybevétel
(óra / hó)

Hónapok száma
az évadban
(hónap)

Igénybevett
órák száma /
évad

Éves&nbspköltség     

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18

2014/15 U20

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18

2014/15 U20

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18

2014/15 U20

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U18



Pasaréti futópálya 4 000 Ft 9 11 99 396 000  Ft

Toldy Ferenc Gimnázium 6 299 Ft 5 10 50 314 950  Ft

Toldy Ferenc Gimnázium 6 299 Ft 14 10 140 881 860  Ft

Toldy Ferenc Gimnázium 6 299 Ft 5 10 50 314 950  Ft

SOTE Diana u. Gyak. Iskola 6 600 Ft 10 10 100 660 000  Ft

SOTE Diana u. Gyak. Iskola 6 600 Ft 6 10 60 396 000  Ft

SOTE Diana u. Gyak. Iskola 6 600 Ft 5 10 50 330 000  Ft

Fillér u. Ált. Iskola 3 400 Ft 11 10 110 374 000  Ft

Fillér u. Ált. Iskola 3 400 Ft 11 10 110 374 000  Ft

SEK Budapest Ált. Isk. és Gimn. 5 200 Ft 4 10 40 208 000  Ft

SEK Budapest Ált. Isk. és Gimn. 5 200 Ft 12 10 120 624 000  Ft

Budenz u. Ált. Isk. 5 400 Ft 8 10 80 432 000  Ft

Csík Ferenc Ált. Iskola 7 500 Ft 4 10 40 300 000  Ft

Csík Ferenc Ált. Iskola 2 500 Ft 2 10 20 50 000  Ft

Edzőtábor 5 200 Ft 36 1 36 187 200  Ft

Edzőtábor 5 000 Ft 27 1 27 135 000  Ft

Edzőtábor 5 000 Ft 27 1 27 135 000  Ft

Eötvös József Gimnázium 6 200 Ft 12 10 120 744 000  Ft

Kosztolányi Dezső 3 000 Ft 4 10 40 120 000  Ft

Pasaréti Sportcentrum tornaterem 7 874 Ft 13 11 143 1 125 982  Ft

2 3 4

Széky Anna 20131148001 44 11 67 400 Ft 16 369 Ft 921 459  Ft

Armaghani Saeed nem ismert 176 12 766 400 Ft 164 846 Ft 11 174 952  Ft

Bosnyák Jácint 20130654002 176 12 281 400 Ft67 796 Ft 4 190 352  Ft

dr. Bagi Melinda nem ismert 44 9 149 400 Ft32 767 Ft 1 639 503  Ft

Halmai Gábor nem ismert 176 11 373 400 Ft86 195 Ft 5 055 545  Ft

Tóth Milán nem ismert 44 11 67 400 Ft 19 598 Ft 956 978  Ft

Krivacevic Dragoljub 20130535004 176 12 451 400 Ft101 796 Ft 6 638 352  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

2014/15 U20

2014/15 U12

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U14

2014/15 U16

2014/15 U20

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U12

2014/15 U16

2014/15 U11

2014/15 U12

2014/15 U12

2014/15 U11

2014/15 U16

2014/15 U18

2014/15 U16

2014/15 U11

2014/15 U20

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Évad Sportszakember
beosztása

Sportszakember neve                                   2013/2014-as
idény működési
engedély száma

Fogl.
kor.

H.ó. Kif. Hó Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra
jutó
ráfordítás
összesen
(Ft)

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18
U11
U12
U14
U16
U18



Magyar Zoltán 20130511002 88 12 158 400 Ft34 574 Ft 2 315 688  Ft

Maurer Csaba nem ismert 176 12 202 400 Ft51 996 Ft 3 052 752  Ft

Pusztainé Besenyői Andrea 20130462001 88 12 170 400 Ft36 969 Ft 2 488 428  Ft

Radics Balázs technikai vezető fiú szako. nincs 176 12 359 400 Ft83 396 Ft 5 313 552  Ft

Rátkai Zsolt nincs 176 12 294 400 Ft70 396 Ft 4 377 552  Ft

Rátkainé Eördögh Edit 20130460002 176 12 322 400 Ft75 996 Ft 4 780 752  Ft

Sándor Márk technikai vez. assz. fiú szakoszt. nincs 176 11 136 400 Ft24 296 Ft 1 767 656  Ft

Sárosi Bulcsú 20130146002 176 12 406 400 Ft86 684 Ft 5 917 008  Ft

Török Katalin 20131027001 176 12 169 900 Ft30 996 Ft 2 410 752  Ft

Tóth Károly nem ismert 88 11 96 000 Ft 20 664 Ft 1 283 304  Ft

Diósadi Deák Éva 20130050002 176 12 258 400 Ft65 619 Ft 3 888 228  Ft

Makai Katalin technikai vezető lány szakoszt.nincs 132 12 318 400 Ft92 100 Ft 4 926 000  Ft

Iski Zsolt 20130103002 88 10 114 400 Ft25 769 Ft 1 401 690  Ft

Új edző nem ismert 44 2 107 000 Ft40 070 Ft 294 140  Ft

Bognár Kristóf nem ismert 44 11 66 600 Ft 20 394 Ft 956 934  Ft

Zöldi-Skoumal Judit óvodai-isk. kapcs. tartó nincs 88 12 249 400 Ft72 404 Ft 3 861 648  Ft

Kun Dóra nem ismert 44 10 51 400 Ft 20 790 Ft 721 900  Ft

Süle Krisztina nem ismert 88 9 88 400 Ft 38 115 Ft 1 138 635  Ft

Bornyi Márton nem ismert 22 11 66 600 Ft 20 394 Ft 956 934  Ft

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Egyéb

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Erőnléti edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Egyéb

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Vezető edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U12
U14
U16
U18
U20

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Egyéb

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Egyéb

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18

2014/15 Edző

U11
U12
U14
U16
U18



4 598 490  Ft

600 000 Ft

11 350 000 Ft

3 200 000 Ft

2 000 000 Ft

4 800 000 Ft

59 670 491  Ft

13 903 940 Ft

82 430 694  Ft

995 Ft

182 554 610 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

18 762 036 Ft 168 858 323 Ft 187 620 359 Ft

18 762 036 Ft 168 858 323 Ft 187 620 359 Ft

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

Jogcím 2014/15

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:

összesen:

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

2014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s .s z . - OKJ-s  spo rtszake mbe r, Fe lső fo kú s .s z . - Fe lső fo kú spo rtszake mbe r

2. Fo gl. ko r. - Fo glalko z tato tt ko ro sz tály

3. H.ó . - Sze rző dé s  sze rinti havi ó raszám

4. Kif. Hó  - Kifize té sse l é rinte tt hó napo k száma

8. Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ne ve zé s i díjak e se té n.

9 . Ide  ne m é rtve  a s zakszö ve tsé g által me gállapíto tt, a s zö ve tsé g díjfize té s i re ndjé be n rö gz íte tt díjak csö kke nté sé t a ve rse ny- é s  játé ke nge dé lye k e se té n.

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



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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

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 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

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

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



11 371 630 Ft Magyar Állam 46 512 370 Ft

5 583 442 Ft Magyar Állam 53 800 558 Ft

  

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

Bolyó Judit
ügyvezető

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014
NYILATKOZAT

DE MINIMIS TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Bizottság 1998/2006/EK
rendeletben (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két
pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke
vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2014. július 1. - 2015. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce)pontjában foglalt
személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok
figyelembevételével van lehetőség.

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de
minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót.

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti
támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két
pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis)
támogatást.

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén
bemutatásukra.

Év Összeg        Pénznem Támogató megnevezése                                                                                                                        A tárgyévben
még Igénybe
vehető
támogatás
összege (Ft)

2012 HUF

2013 HUF

Összegzés:

Kelt: Budapest , 2014 . 08 . 06 .



222 833 Ft 222 833 Ft

3 377 166 Ft 3 377 166 Ft

3 599 999 Ft

Közreműködői költségek

1 800 000 Ft

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

334 250 Ft

0 Ft

5 065 749 Ft

0 Ft

0 Ft

5 399 999 Ft

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

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

Maximum közrem. dí
j

2014/15

Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a
támogatott program megvalósításával , a felhasználás során
szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség
teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás
elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában Személyi jellegű

2014/15 Utánpótlás nevelésben, kiválasztásban közvetlenül felmerülő költségek
elszámolásában Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

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, 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  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 06  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Alulírott  Bolyó Judit , 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: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 06  (nap) 



___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

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

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

 Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(25 000 Ft)  A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest  (helység), 2014  (év) 08  (hó) 06  (nap) 

___________________________

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



20 20 0.0  %

16 16 0.0  %

4 4 0.0  %

16 16 0.0  %

232950 232950 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

22 23 4.5  %

51 53 3.9  %

68 70 2.9  %

51 54 5.9  %

34 31 -8.8  %

34 17 -50.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

1 1 0.0  %

8 5 -37.5  %

0.0  %

200 250 25.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva 
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)
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Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a
bázisév %-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány fő
Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma fő
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők
száma fő

Licence-szel rendelkező edzők száma fő

Szakemberek átlagfizetése Ft

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2
Felújítással érintett szabadidő sportolók
száma fő

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U11 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U11 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:





Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

11 141 677 Ft 334 250 Ft 11 141 677 Ft 22 283 354 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

168 858 323 Ft 5 065 749 Ft 18 762 036 Ft 187 620 359 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

180 000 000 Ft 5 399 999 Ft 29 903 713 Ft 209 903 713 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

11 141 677 Ft 334 250 Ft 11 141 677 Ft 22 283 354 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

168 858 323 Ft 5 065 749 Ft 18 762 036 Ft 187 620 359 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

180 000 000 Ft 5 399 999 Ft 29 903 713 Ft 209 903 713 Ft

Projekt költségvetése összesen

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2078/2014

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Támogatásból
közreműködői díj + NSI 1%

Önrész Sportfejlesztési program értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:



Csatolt fájlok

ea18b4331398858672.pdf 171575 1398858670 542355440ff30373bb19877cf172001c2b36530a60b9a83bb351c71327459ca2
21dba9aa1398858724.pdf 25439 1398858723 3bc70c2b9d8d6a50fb0acc19b034e84d68e14e043382547fb424a663dbfbb324
44db28be1398858787.pdf 40277 1398858787 549fca844a734fb1c790c13871447e371716c103f29d428a8227667afd1bbf3f
4eb1b7841398870876.pdf 21820 1398870876 1770539f3a26d64707918c865d34262ea243def508dd64822e1e99b471282b3b
e24aa1011407330006.pdf 23869 1407330006 d16d9f4f40e9553937f966282cddf34ac80bb48aa1491048e72fd8bc043f231d


