
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  MTK ELITE Basket Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  MTK ELITE Basket Kft.

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

Gazdálkodási formakód  113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  13634821-2-13

Bankszámlaszám  10918001-00000026-80310006

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  2030  Helység  Érd

Út / utca  Szövő utca  Házszám  88

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  2089  Helység  Telki

Út / utca  Tölgyfa utca  Házszám  27

Telefon  +36 30 942 64 17  Fax  +36 26 572 109

Honlap  www.mtkbasket.com  E-mail cím  spiriev@mtkbasket.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Spiriev Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám  +36 30 942 64 17  E-mail cím  spiriev@mtkbasket.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Spiriev Attila +36 30 942 64 17 spiriev@mtkbasket.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Törökbálint Sportcentrum sportcsarnok Törökbálint Város Törökbálint
Városgondnokság

7 Felk. és
versenyeztetés

Bálint Márton Általános és Középiskola
sportcsarnok

Törökbálint Város Törökbálint
Városgondnokság

1,5 Felk. és
versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának
időpontja:  2005-12-07

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2005-12-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  ELITE Basket kft

Megalakulásának időpontja (amennyiben
releváns):  2005-12-07

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 7 MFt 7,5 MFt 6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 11 MFt 5,2 MFt 10,2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 6,92 MFt 13,5 MFt 20,3 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 6,8 MFt 0 MFt

Összesen 24,92 MFt 33 MFt 36,5 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 6,91 MFt 14,2 MFt 17 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt

Anyagköltség 10,673 MFt 3,2 MFt 9 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 5,897 MFt 10,9 MFt 9,5 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0,6 MFt 4,5 MFt 0,5 MFt

Összesen 24,08 MFt 32,8 MFt 36,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 22 MFt 23,4 MFt 27 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0,5 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

803 625 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 19 664 682 Ft 0 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az ELITE Basket Kft 2005-ben azzal a céllal alakult, hogy az ELITE SE-ben képezni kívánt utánpótlásnak egy feladó bázisa legyen. Felnőtt csapatunk a
2005/2006-os évad óta szerepel a férfi NB-I/B-ben. A mindenkori versenykiírásnak megfelelően az U20/21/23-as csapatot is folyamatosan, kiemelt
hangsúllyal működtetjük. Az ELITE Basket Kft-be 2011-ben csatlakozott az MTK, és így létrejött az MTK ELITE Basket Kft, amely jelenleg a felnőtt és U21-es
csapatot MTK Törökbálint néven üzemelteti. Az együttműködése révén mindkét sportszervezet profitált. Az MTK szeretett volna egy férfi kosárlabda
csapatot, és így nem kellett a nulláról indulni, másfelől az 1888-ban alapított MTK tovább növelte az ELITE Basket kosárlabda struktúra presztízsét, az
utánpótlás-nevelésben új perspektívát adott a szülőknek és az ELITE SE-ben sportoló gyermekeknek egyaránt. Az MTK Törökbálint közvetlen
felversenyeztetési lehetőséget biztosít az ELITE SE legtehetségesebb fiataljai számára a felnőtt illetve az U21-es csapatok révén. Az MTK Törökbálint
(korábban ELITE Basket Törökbálint) az utóbbi nyolc évben a következő helyezéseket érte el az NB-I/B-ben 2006/2007: 15. 2007/2008: 14. 2008/2009: 10.
2009/2010: 15. 2010/2011: 9. 2011/2012: 6. 2012/2013: 4. 2013/2014: 3. A 2014/2015-ös bajnokságban az MTK Törökbálint egymás után harmadszor
megnyerte a nyugati csoportját, és most a felsőházi rájátszásban szerepel. Az MTK Törökbálint a város legeredményesebb labdajáték csapata,
tevékenységünket Törökbálint Város is támogatja. Filozófiánk szerint kiemelt hangsúlyt fektetünk az utánpótlás-nevelésre, és a csapateredményességnél is
fontosabbnak tartjuk, hogy a tehetséges játékosok megfelelő fizikális, technikai és mentális képzést kapjanak, hogy minél magasabb szintre juthassanak.
Ezért fiatal játékosaink folyamatosan külön egyéni illetve atlétikus képzésben is részesülnek. A pillanatnyilag 23 fős U21-es keretből 11 játékos az NB-I/B-s
felnőtt csapat keretében is szerepel, így az ő fejlődésüket a felnőttek közötti edzések és mérkőzések is nagy mértékben segítik. U21-es csapatunk az NB-I/B
nyugati csoportjában a 2. helyen végzett, és bejutott az U21 Morgen Ferdinánd Országos Bajnokság Döntőjébe, ahova rajtunk kívül csak akkreditált
akadémiák és az A-csoportos SZEDEÁK kvalifikálta magát. A helyosztón a Vasas Akadémiát legyőzve az országos 7. helyet szereztük meg. Mivel saját
tulajdonú termünk nincs, így jelenleg két kiváló minőségű sportcsarnokban bérelünk teremidőt. 

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

. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen pályázatot a 2015/2016-os idényre adjuk be. Az MTK ELITE Basket Kft. pályázatában elnyert források zömét az utánpótlás-nevelésre szánjuk, de tárgyi
eszköz helyzetünkön is javítani szeretnénk. Már korábban is szerettünk volna laptopot, videokamerát illetve egy futógépet és egy szobakerékpárt vásárolni,
de forráshiány miatt ez nem tudott megvalósulni. Az utánpótlás-nevelési feladatokkal kapcsolatos költségvetésben meghatározó költségtényező a
sportszakemberekre vonatkozó személyi jellegű kiadások és a terembér. Az U21/23-as korosztályban a sportolókat már kész játékosokká kell képezni, így egy
másodedző, egy egyéni képzéssel foglalkozó edző és egy erőnléti edző (atléta szakedző) alkalmazása biztosítja azt a szakmai stábot, amely a fiatal
játékosokat alkalmassá teszi, arra, hogy jó felnőtt játékosokká váljanak. A jelentős terhelés mellett nagy szükség van a prevenciós feladatokat ellátó, illetve
az esetleges sérülések után a rehabilitációt elősegítő fizioterapeutára, masszőrre. 

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

Szövetségi cél: „A kosárlabdázás legyen Magyarország legnépszerűbb teremsportja (játékosok és nézők száma alapján).” • Klubcél: A felnőtt csapat
promóciós hatása révén növeljük a sportág iránt érdeklődő, és azt aktívan űző gyermekek számát. A felnőtt mérkőzéseken növeljük tovább a nézőszámot.
Szövetségi cél: „Az utánpótlás nevelés egyik fő feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásnak lehetőségét és a sportág
népszerűségét biztosítja.” • Klubcél: lsd fentebb Szövetségi cél: „Javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya-modellt.” •
Klubcél: Klubunknál dolgozó szakembereink fizetését a következő években a lehetőségekhez mérten tovább szeretnénk növelni annak érdekében, hogy
idejüket, energiájukat még nagyobb mértékben a kosárlabdára, a fiatalok illetve önmaguk képzésére fordíthassák. A klub jól működő tehetséggondozási
programot tudhat magáénak, számos korosztályos válogatottat nevelt ki – van mire építkezni. A következő években ezt a rendszert szeretnénk tovább
tökéletesíteni és kiteljesíteni. Az ELITE SE-vel való kiváló együttműködés nagyszerű alapot és lehetőséget biztosít az utánpótlás folyamatos felfelé
áramoltatására, az egyénre szabott technikai és fizikális képzésünk illetve a fiatal játékosok "mély vízbe dobását" preferáló koncepciónk pedig biztosítja a
tehetségek fejlődését. Fontos továbbá, hogy az MTK, mint az ország egyik legnagyobb sportegyesülete, számos olyan további lehetőséget biztosít, amit
önálló kosárlabda klubként nem tudnánk elérni. A továbblépésnek, a minőségi munka kiterjesztésének legfőbb kulcsát a megfelelő szakemberek
megtartásában további szakmai fejlesztésében látjuk, ami pályázatunk súlypontjain is érezhető. 

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

Büszkén kijelenthetjük, hogy a kosárlabda magyarországi térképén beszíneztünk egy korábbi fehér foltot, meghonosítottuk a sportágat Törökbálinton és
annak jelentős vonzáskörzetében. Ma már sokaknak állandó program a mérkőzéseinkre járni, és az is fontos, hogy egyre többen adják gyermekeiket
kosárlabda képzésre. Törökbálint Város hivatalos honlapján rendszeresen a főoldalon szerepelnek az MTK Törökbálint kosárlabda együtteseivel kapcsolatos
hírek, a Budakörnyéki Televízió felveszi és leadja a mérkőzéseinket, a helyi és regionális média gyakran foglalkozik velünk. Mivel mérkőzéseinket
edzéseinket a Törökbálint Sportcentrum azon sportcsarnokaiban tartjuk, ahol tanidőben a Bálint Márton Általános és Középiskola diákjainak testnevelés
órái vannak, a gyermekek "akaratlanul" is találkoznak a kosárlabda sporttal, és ez felkelti érdeklődésüket a sportág iránt. Erőfeszítéseinkkel azt szeretnénk
elérni, hogy az egymással szoros kapcsolatban dolgozó két sportszervezet • Továbbra is a kosárlabda élet fontos Pest megyei bázisa legyen, és tovább
fejlődjön. • További tehetséges játékosokkal gazdagíthassa a korosztályos válogatott csapatokat, a nálunk nevelt gyerekek közül minél több jusson el
játékosként az NB-I/A és NB-I/B csoportos csapatokba, illetve idővel a Magyar Válogatottba. A pályázattal bevonni kívánt forrásokkal: • Vertikálisan és
horizontálisan szélesítjük a kosárlabdázás bázisát. • Egységes szempontokkal, erős információtechnológiára támaszkodva szervezzük meg a tehetség
kiválasztást és nyomon követést. • A megfelelő szakemberek megtartásával, az új edzőtehetségek megtalálásával, anyagi megbecsülésük fokozásával és a
szakmai továbbképzéssel tovább javítjuk a minőségi képzést. • Továbbfejlesztjük - a kosárlabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka
előrehaladásához elengedhetetlenül fontos - megfelelő eszközátteret. Az elmúlt években elkezdődött egy nagyon pozitív folyamat, amely nemcsak
Törökbálint, hanem a környező települések lakóit is összekovácsolhatja. Helyi támogatást élvezünk az önkormányzattól, az intézményektől, a helyi
polgároktól. A minőségi képzés eredményei megerősítik ragaszkodásukat a programunkhoz, ami rajtuk keresztül hosszú távon fenntarthatóvá teszi azt.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

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

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Informatikai
eszközök

videokamera db 1 150 000
Ft

150 000 Ft

Informatikai
eszközök

laptop db 1 230 000
Ft

230 000 Ft

Informatikai
eszközök

táblagép db 1 110 000
Ft

110 000 Ft

Sporteszközök futópad db 1 400 000
Ft

400 000 Ft

Sporteszközök szobakerékpár db 1 250 000
Ft

250 000 Ft

1 140 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

videokamera játékszituációk illetve technikai végrehajtások elemzése

laptop szakmai és statisztikai elemzések és egyéb szakmai célú felhasználás

táblagép digitális jegyzőkönyvhöz szükséges

futópad az aerob és anaerob képességek fejlesztésének eszköze, rossz idő esetén is, illetve ellenőrizhető körülmények között

szobakerékpár kiváló prevenciós illetve rehabilitációs eszköz, az esetleges sérülések esetén is lehetőséget nyújt az aerob és anaerob
képességek szinten tartásához, fejlesztéséhez

2015/16 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

795 589 Ft 8 036 Ft 0 Ft 803 625 Ft 344 411 Ft 1 140 000 Ft 1 148 036 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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

Nem

2015/16 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 0 0 0 Nincs

U23 23 0 1 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 23 0 1
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

 Sporteszközre, sportfelszerelésre a ráfordítás összege meghaladja az 2 000 000 Ft-ot? 
 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege meghaladja az 1 000 000 Ft-ot? 
 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjra a ráfordítás összege meghaladja az 5 000 000 Ft-ot? 
 sportszakemberek költségeire a ráfordítás összege meghaladja az 10 000 000 Ft-ot? 

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz kosárlabda versenylabda db 25 18 000 Ft 450 000 Ft

Pályatartozék labdatároló db 2 60 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés kosárlabda mez/nadrág szett 110 15 500 Ft 1 705 000 Ft

Sportfelszerelés melegítő alsó/felső szett 30 21 500 Ft 645 000 Ft

Sportfelszerelés bemelegítő mez db 60 6 000 Ft 360 000 Ft

Sportfelszerelés kosárlabda cipő pár 25 30 000 Ft 750 000 Ft

Sporteszköz ragasztó tape tekercs 180 1 250 Ft 225 000 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Korosztály Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Bálint Márton Általános és Középiskola
sportcsarnok

U23 12 000 Ft 32 11 352 4 224 000 Ft

Törökbálint Sportcentrum
sportcsarnok

U23 14 000 Ft 7 11 77 1 078 000 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sport-
szakember
beosztása

Sportszakember
neve

2014/15 idény működősi
engedély száma

Koro. Adózás
módja

Havi
ó.

Kif.
hó

Bruttó
juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Edző Molnár Tamás 20142386002 U23 EKHO2 54 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző Szarvas Gábor 20143078002 U23 EKHO2 54 12 200 000 Ft 40 000 Ft 2 880 000 Ft

Edző Bódi Ferenc 20143238002 U23 EKHO2 54 12 180 000 Ft 36 000 Ft 2 592 000 Ft

Erőnléti
edző

Spiriev Attila 0 U23 EKHO2 54 12 180 000 Ft 36 000 Ft 2 592 000 Ft

Gyúró Igaz Bálint 0 U23 EKHO2 18 12 80 000 Ft 16 000 Ft 1 152 000 Ft
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 255 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 0 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 5 302 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 12 096 000 Ft

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

Összesen 21 653 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

19 468 035 Ft 196 647 Ft 0 Ft 19 664 682 Ft 2 184 965 Ft 21 653 000 Ft 21 849 647 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes

költségei (Ft)

Összesen

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

be/SFP-5117/2015/MKOSZ

2015-04-29 12:45 12 / 21



Versenyeztetés

2015/16 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

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

0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

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

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

Közreműködői költségek

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

Összesen 0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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: Érd, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Spiriev Attila (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Érd, 2015. 04. 29.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Az adószám alapján az Ön sportszervezetének nem kell De Minimis nyilatkozatot kitöltenie!

be/SFP-5117/2015/MKOSZ

2015-04-29 12:45 17 / 21



Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 13:47:58

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-15 11:56:40

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-17 10:34:30

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-21 15:51:42

Fájlok száma: 0

Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Kelt: Érd, 2015. 04. 29.

be/SFP-5117/2015/MKOSZ

2015-04-29 12:45 18 / 21



Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 3 3 0%

Edzőtáborok száma db 0 0 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

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

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0 0 0%

U18 fő 0 0 0%

U17 fő 0 0 0%

U16 fő 0 0 0%

U15 fő 0 0 0%

Egyéb indikátorok

U21/23 fő 23 23 0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatá
s

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítá
s

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

Tárgyi eszköz beruházás 795 589 Ft 8 036 Ft 0 Ft 803 625 Ft 344 411 Ft 1 140 000 Ft 1 148 036 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

795 589 Ft 8 036 Ft 0 Ft 803 625 Ft 344 411 Ft 1 140 000 Ft 1 148 036 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

19 468 035 Ft 196 647 Ft 0 Ft 19 664 682 Ft 2 184 965 Ft 21 653 000 Ft 21 849 647 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

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

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen 20 263 624 Ft 204 683 Ft 0 Ft 20 468 308 Ft 2 529 376 Ft 22 793 000 Ft 22 997 683 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (4 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

mtk_elitebasket_kft_alairasi_1429091800.pdf Szerkesztés alatt, 350 Kb, 2015-04-15 11:56:40)
ee8444f7c26b5f658411263e61e9d2ac20cd157f6901895a2afeb8a195c24855

Nyilvántartó hatóság igazolása

20150417_cegkivonat_mtk_elite_baske_1429616878.pdf Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-21 13:47:58)
6598f9cb10578d25d3183348e726b7e1843e28e0ed819f24a21418fc7e5776df

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

tao_igazgatasi_dij_mtk_elite_basket_1429624302.pdf Szerkesztés alatt, 292 Kb, 2015-04-21 15:51:42)
9d3dba7318ac9426f45d97fa4d23973a3e4fba2442c44668ff9a8f97fc496584

Köztartozásmentes adózó

1_mtk_elite_basket_sportszolgaltato_1429259670.pdf Szerkesztés alatt, 91 Kb, 2015-04-17 10:34:30)
624f7c3e5ed012e31cb988964fc26a6e7f760b822dd07e7b833b9e514e661ef2
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