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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felel

A kérelmező szervezet rövidített neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 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: 2 0 7 4 9 9 4 1 - 2 - 0 9

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 4 0 3 2 Debrecen(helység)

Oláh Gábor utca(út, utca) 5(házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 4 0 3 2 Debrecen(helység)

Oláh Gábor utca(út, utca) 5(házszám)

0652514400Telefon: 0652514418Fax:

http://www.dbsportcentrum.hu/Hivatalos honlap: balazs.makray@dbsportcentrum.huE-mail:

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Orendi Mihály

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Ügyvezető igazgató

06709339900Mobiltelefonszám: mihaly.orendi@t-online.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Makray Balázs

06709339900Mobiltelefonszám: balazs.makray@dbsportcentrum.huE-mail cím:

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  

tevékenységének megkezdésének időpontja:  

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  

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 

Debreceni Hoki Klub 4024 Debrecen Piac utca 58/a Együttműködési megállapodás alapján a legalsó korosztályokat a 

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Érkezett : ________________

113113

A levelezési cím eltér a székhely címétől

Létesítmény 
neve                              

Létesítmény 
tulajdonosa                              

Létesítmény 
üzemeltetője                              

Átlagos heti használat 
(óra)

Használat 
célja

2009-03-31

2009-03-31

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.



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

487.141 MFt 519.925 MFt 344.156 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

276.941 MFt 290.988 MFt 301.741 MFt

0 MFt 23.647 MFt 165.379 MFt

7.405 MFt 5.343 MFt 3 MFt

771.49  MFt 839.9  MFt 814.28  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

263.294 MFt 270.942 MFt 345.021 MFt

284.743 MFt 160.172 MFt 172.098 MFt

20.08 MFt 21.192 MFt 42.883 MFt

271.104 MFt 248.485 MFt 237.623 MFt

176.885 MFt 202.248 MFt 139.432 MFt

1 016.11  MFt 903.04  MFt 937.06  MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Bevétel 2010 2011 2012

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2010 2011 2012

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2010 2011 2012

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

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).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Létesítmény neve: Jégkorongcsarnok
Létesítmény pontos címe: Debrecen, Derék u. 33. (hrsz: 16477/27)
Tulajdonos neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft
Üzemeltető Neve: Debreceni Sportcentrum Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kf
A Debreceni Sportcentrum Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a Debrecen, Derék u. 33. számú ingatlan alatt található, 37,62x75,70 m-es alapterületű, jelenleg is működő 
Jégcsarnok, mellet egy hasonló nagyságrendű csarnokot kíván építeni. A bővítéssel kialakuló új épületben, egy 30x60 m-es szabványos méretű pályát kíván megépíteni.
I. ütemben a csarnokszerkezet és a pályaszerkezet készül el a működéshez szükséges gépészeti és elektromos rendszerek kiépítésével. Későbbiekben az épületen szociális 
blokkokat (öltöző, zuhanyzó, WC csoportok) és egyéb kiszolgáló helyiségeket és lelátót terveznek kialakítani. 
A bővítés során megépülő jégpályával a város igényei jobban kiszolgálhatóak, és megoldhatóvá válik a hazai és nemzetközi sportesemények lebonyolítása is. 

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

Alapozás: 
Talajmechanikai szakvélemény szerinti adatok alapján készülő mélyalapozás kerül a csarnokszerkezet pillérei alá. Egyéb helyeken statikai terv szerint készülnek 
dugóalapok. A mélyalapokra monolit vb. fejlemezek kerülnek, az alapozást talajszint alatt elhelyezett monolit gerendarács fogja össze. 
Lábazat: 
A tervezett bővítés monolit vb. lábazati gerendával készül, statikai kiviteli terv szerint.
Teherhordó és térelhatároló szerkezetek: 
Előregyártott, statikailag méretezett vb. pillérekből és egyedileg gyártott acél főtartókból készülő 5,8 m x 37 m-es tengelytávolságú csarnokszerkezet. A szerkezetet acél 
szélrács merevíti, ill. a csarnok héjazatát könnyű acélgerenda szelemenek hordják. Külső térelhatárolása hőtechnikai előírásoknak megfelelő, ásványgyapot kitöltésű, 
szerelt, kazettás oldalfal burkolat, míg héjazata PIR hab kitöltésű tetőpanel. A csarnok szerkezetet, a vonatkozó tűzvédelmi előírásoknak megfelelő füstkötény fallal kettő 
részre kell bontani. A két füstszakasz határt külön-külön működtethető, automatizált tetősíkba épített hő-, és füstelvezető berendezésekkel kell ellátni. 
Belső térelválasztó falak: 
Tüzihorganyzott acélvázra szerelt gipszkarton belső válaszfal rendszerek készülnek szükség szerinti hő-, és hangszigeteléssel. 
Lépcsők, rámpák, lejtők: 
Monolit vb. szerkezetből készülnek, csúszásmentes burkolattal ellátva. 
Szigetelések: 
Egy réteg bitumenes nehézlemez talajnedvesség elleni szigetelés készül. Vizes helyiségekben a padló-, és falburkolatok alá üzemi víz ellen bevonat szigetelés készül. 
Aljzatok: 
Fagyásgátló rétegre készülő duplavasalásos vb. lemezre helyezett párazáró és hőszigetelő rétegen nyugvó fűtőbeton réteg készül a játéktér alatt. Egyéb helyeken szintén 
vasalt aljzatra készülő párazáró és hőszigetelő réteggel ellátott cementestric ajzatok. 
Bádogos munkák: 
LINDAB típusú lemezből készülő csatornák, lefolyók, párkányok és falszegélyek kerülnek beépítésre.
Belső burkolatok, felületképzések: 
Szendvicspanelek gyárilag ellátott korrózióvédelemmel és festéssel készülnek, belső felületen világos színben. Gipszkarton felületek 3-szori páraáteresztő festést kapnak 
fehér színben. Vizes helyiségekben, öltözőkben 2,2 m-ig, ill. mennyezetig ragasztott csempeburkolatok készülnek. 
Belső padlóburkolatok: 
A közönségforgalmi terekben csúszásmentes gres lapburkolat készül. „Korcsolyás” közlekedőfelületekre 5 mm-es gumilemez burkolat kerül elhelyezésre. 
Külső felületképzések: 
Szendvicspanelek gyárilag ellátott korrózióvédelemmel és festéssel készülnek.
Külső burkolatok, járdák: 
Az épület körül, szegély és a lábazati fal között osztályozott kavicsterítés készül. A tervezett járófelületek műkő térkő burkolattal készülnek.
Nyílászárók: 
Hőszigetelt üvegezésű műanyag szerkezetű külső ablakok kerülnek beépítésre. A belső ajtók egyedi gyártású műanyag szerkezetű tokok és lapok. Szintén egyedi 
gyártásúak az épület beépített szekrényei, beépített bútorzatai.
Festés-mázolás: 
Alárendelt helyiségekben fehér, illetve tört fehér színeket kell használni. A főhelyiségek külön színdinamikai terv szerint kerülnek színezésre.
Üveges munkák: 
Külső nyílászárók hőszigetelő, ragasztott biztonsági üveggel készülnek. Belső nyílászárókba szilánkmentesen törő fehér tejüveget kell beépíteni.
Hőszigetelések: 
A tervezett bővítményben az MSZ 04-140/2 és az azt módosító előírásoknak megfelelő anyagok és szerkezetkialakítások megválasztásával biztosított a követelmények 
kielégítése. 
Elektromos munkák: 
Az ingatlan jelenleg is rendelkezik energiabetáplálással. A bevitt elektromos teljesítmény növelése a bővítmény működéséhez szükséges. A bővítményt kiviteli tervek 
alapján készülő erős-, és gyengeáramú rendszerekkel kell ellátni. Technológiát, világítást, áramvételt biztosító erősáramú hálózat, ill. informatikai, biztonságtechnikai, 
épületfelügyeleti gyengeáramú rendszerek készülnek. 
Megvilágítás: 
Minden helyiség rendelkezik természetes, ill. mesterséges megvilágítással. A csarnoktér egyedileg tervezett, szabványban meghatározott megvilágítottsági értéket biztosító 
világítással épül meg. 
Villámvédelem: 
Szabványnak megfelelő teljes körű villámvédelmi rendszer kiépítése szüksége. 
Közműellátottság és épületgépészet: 
Az ingatlan rendelkezik városi ivóvíz, szennyvíz és távhő ellátással. A jelenleg is meglévő közműrendszerek kapacitásának bővítésével a tervezett fejlesztést ki lehet 
szolgálni. 
Hűtéstechnológia: 
Külön szakági terv szerint valósul meg. 
Szellőzés: 
A csarnok légtechnikai tervek alapján megvalósuló komplex szellőztető rendszerrel kerül beépítésre. 
Tűzvédelmi előírások: 
A meglévő csarnoképület és a bővítmény külön-külön tűzszakaszba kerül, a tűzszakaszokat OTSZ-ben meghatározottak szerint megépülő tűz gátló falszerkezetek osztják 
külön-külön tűzszakaszokra. A csarnoképület acélszerkezeteit, szintén az OTSZ-ben meghatározottak szerinti minőségű és vastagságú tűz gátló bevonattal kell ellátni. Az 
épületek körül az OTSZ-ben meghatározott tűzoltási felvonulási utakat ki kell építeni. A meglévő tűzivíz hálózat továbbépítésével biztosítható a tervezett bővítmény oltóvíz 
ellátása. A csarnoképület kiürítésére megfelelő méretű és nagyságú ajtók kerülnek beépítésre. 



Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

lásd a csatolmányban

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

lásd fenn

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

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait a lehetőségek és veszélyek tükrében az alábbi SWOT analízis foglalja össze:
Erősségek Kihasználás
• Kormányzati- és önkormányzati támogatás
• Támogató vevői környezet
• Kiépült kapcsolatrendszer
• A működés folyamatosságának fenntartása
• Folyamatos utánpótlás
• Motivált és kreatív szakemberek • Kapcsolati- és bizalmi tőke erősítése 
• A támogatási szándék megerősítése
• A támogatói bázis bővítése
• Megalapozott szervezetfejlesztő tevékenység
• A korosztályos csapatok számának növekedése
• Sportszakmai fejlődés 
Gyengeségek Feloldási lehetőségek
• A szponzorálási hajlandóság és a tagdíjfizetési hajlandóság csökkenése
• A szervezeti vezetés és kultúra
fejletlensége, hiányosságok a szabályozottság terén 
• Nagy földrajzi távolság az országos hoki központoktól
• Hiányosságok a vevői környezet kezelésében
• A tanulási és fejlesztési szempontok
időszakos (nem folyamatos) érvényesülése
• A belső kommunikáció hiányosságai • Tervszerű gazdálkodás, a bevételek növelése, finanszírozó környezet keresése
• Tudatos szervezetfejlesztés és átfogó folyamatszabályzás
• A vevői elégedettség növelése, a kommunikációs hibák kijavítása
• A humán erőforrások tervszerű fejlesztése
• A megfelelő kommunikációs eszközök folyamatos alkalmazása
Lehetőségek Kihasználási módok
• Új finanszírozási források megnyitása
• A szervezeti struktúra hosszabb távú, tervszerű alakítása 
• A marketing- és kommunikációs stratégia folyamatos fejlesztése
• A környezeti elégedettség biztosítása
• Folyamatos fejlődés- és benchmarking • Stabil pénzügyi háttér, a támogatott tevékenységek körének bővítése
• Folyamatos struktúra- és tevékenységfejlesztés, racionális humánerőforrás-gazdálkodás
• A szervezeti-és környezeti folyamatok teljes körű menedzselése
• A támogatói kör és látogatói létszám
növelése, a partnerkapcsolatok bővülése
• Hosszú távú, tervszerű sportszakmai fejlesztések
Veszélyek Elkerülési módok
• Az elvárt sporteredmények időszakos elmaradása
• A vevői környezet elégedetlensége
• A szponzorok számának visszaesése
• Az utánpótlás bázis csökkenése
• Fluktuáció a sportszakmai vezetők körében
• Sporttámogatási rendszer megszűnése • Intenzív sportszakmai fejlesztés, csapatépítés 
• A kommunikáció javítása, a felmerült problémák kezelése
• Új bevételi források keresése, az értékesítés fejlesztése
• Az utánpótlás nevelés és az eredményesség fejlesztése
• Intenzív párbeszéd a támogatói környezettel
• A szervezet belső kapcsolatrendszerének vizsgálata, a követelmények és felelősségi körök összehangolása
• A támogatók megtartása, bevonása a sportszponzorálás rendszerébe

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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)

6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban 

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

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) 

Összegzés:

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

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

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.



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

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 2012. és 2015. közötti időszakban:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

9

Jégkorongcsarnok

4031

Debrecen

Derék u.

33 16477/27 499 987 563 Ft

499 987 563 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

153 168 395 Ft 357 392 922 Ft 510 561 317 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

153 168 395 Ft 357 392 922 Ft 510 561 317 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/SFP-0046/2012

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)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

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.

2012/132012/13 TEBTEB
2012-12-03 2013-06-14 2013-06-24

Összegzés:

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

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

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. 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



11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

26 0 1

29 0 1

22 0 1

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők 
száma (Fő)

Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek 
száma (Fő)

Bajnokságban szereplő csapatok 
száma (Db)

Bajnokság szintje 
(legmagasabb)

U10 OrszágosOrszágos

U12 OrszágosOrszágos

U14 OrszágosOrszágos

U16 NincsNincs

U18 NincsNincs

U20 NincsNincs

U23 NincsNincs

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



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

12

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

1

2 3 4

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

0  Ft

0  Ft

0 Ft

8 0 Ft

8 0 Ft

9 0 Ft

0  Ft

0 Ft

0  Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összeg Kategória

Évad Korosztály Ingatlan 
megnevezése                                                            

Bérleti díj 
(Ft/óra)

Igénybevétel 
(óra / hó)

Hónapok száma az 
évadban (hónap)

Igénybevett órák 
száma / évad

Éves költség     

Évad Sportszakember 
beosztása

Képesítés Fogl. 
kor.

Adózás 
módja H.ó.

Kif. 
Hó

Bruttó juttatások 
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok 
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás összesen 
(Ft)

Jogcím 2012/13 2013/14 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)

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

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.)



14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

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

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

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:

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

2012/132012/13 ÁÁ

2012/132012/13 SZSZ

2013/142013/14 ÁÁ

2013/142013/14 SZSZ

2014/152014/15 ÁÁ

2014/152014/15 SZSZ

Összegzés:

összesen:

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



Közreműködői költségek

6 999 825 Ft

6 999 825 Ft

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

3 573 929 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 573 754 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 573 754 Ft 0 Ft 0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Évad Közreműködő által végzett feladat 
leírása                                                                                                                      

Kapcsolódó jogcím Közreműködő 
díjazása (Ft)

2012/132012/13

AA sportfejlesztési program el sportfejlesztési program előőkészítése, megvalósítása, készítése, megvalósítása, 

adatszolgáltatás és jelentés, a támogatás elszámolásaadatszolgáltatás és jelentés, a támogatás elszámolása Tárgyi jellegTárgyi jellegűű

Összegzés:

2012/13

Jogcím 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

összesen:



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

9 11 22.2  %

7 8 14.3  %

2 2 0  %

7 8 14.3  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

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

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

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:

U10 Fő

U12 Fő

U14 Fő

U16 Fő

U18 Fő

U20 Fő

U23 Fő

Egyéb indikátor:



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

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

0  %

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

HATÁS INDIKÁTOROK

Korosztályos eredményesség változása:

U10 helyezés

U12 helyezés

U14 helyezés

U16 helyezés

U18 helyezés

U20 helyezés

U23 helyezés

Nézőszám Fő

Egyéb indikátor:

Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

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: Debrecen (helység), 2012 (év) 05 (hó) 06 (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Ügyiratszám : be/SFP-0046/2012

Alulírott Orendi Mihály (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;

7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a 
támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben 
meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és

a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 
éve működik és;

b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a 
sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr 
sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási 
jogot szerzett, vagy

c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között 
szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet 
együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási 
intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági 
szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a 
főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.

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

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott 
jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások 
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában 
megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a 
Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);

12. hozzájárulok 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;

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

14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

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

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

c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú 
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események 
lebonyolítása céljából

ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap

ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

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

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

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

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

16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során 
keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;

17. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek 
ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: Debrecen (helység), 2012 (év) 05 (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) 

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

Nyilatkozatok

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését 
követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett 
adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre

Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci 
áron béreli vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.

Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)

Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles

Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.

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

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.

A beruházás finanszírozási terve és forrása

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

Kelt: Debrecen (helység), 2012 (év) 05 (hó) 06 (nap)

___________________________
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 50 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 15 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

357 392 922 Ft 153 168 395 Ft 510 561 317 Ft

352 458 504 Ft 151 053 644 Ft 503 512 148 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 573 754 Ft 0 Ft 10 573 754 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

357 392 922 Ft 153 168 395 Ft 510 561 317 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:



Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

0 Ft 0 Ft 0 Ft

357 392 922 Ft 153 168 395 Ft 510 561 317 Ft

352 458 504 Ft 151 053 644 Ft 503 512 148 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

10 573 754 Ft 0 Ft 10 573 754 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

357 392 922 Ft 153 168 395 Ft 510 561 317 Ft

Jogcímek Támogatás Önrész Sportfejlesztési program 
értéke

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~

~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás

~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-
fejlesztés

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Közreműködői költségek

Versenyeztetés költségei

Összegzés:

Versenyeztetés költségei

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Jogcím 2012/13 2013/14 2014/15

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével 
és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek

a pályahitelesítés díja

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 

Összegzés:

összesen:

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

2012/132012/13

2013/142013/14

2014/152014/15

Összegzés:

összesen:


