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Ügyiratszám1: 

Érkezett1: 
 

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

 

A kérelmező szervezet teljes neve:  Soproni Vízilabda Sport Egyesület 

kérelmező szervezet rövidített neve: SVSE 

 

  

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 jogállása3: 

x  Amatőr 
sportszervezet 

  Hivatásos 
sportszervezet 

  Közhasznú 
alapítvány 

  Diáksport 
egyesület 

  Sportiskola 

 

 

Adószám:  1 8 9 8 4 8 0 8 – 1 – 0 8 

 

A kérelmező szervezet székhelye:  9 4 0 0 Sopron     (irányítószám, helység) 

Lomb           (út, utca) 16   (házszám) 

 

A kérelmező szervezet levelezési címe: 9 4 0 0 Sopron    (irányítószám, helység) 

Lomb           (út, utca) 16   (házszám) 

 

Telefon: 06 30 216 95 10     Fax: 06 99 523 357 

Hivatalos honlap:    www.vizilabdasopron.hu   E-mail:simon.istvan@bpk.nyme.hu 

 

                                                           
1 A jóváhagyást végző szervezet tölti ki! 
2 Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569 
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. 

Gazdálkodási formakód2:  5 2 1 

http://www.vizilabdasopron.hu/
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Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai: 

Létesítmény neve:Lövér Fürdő- Csík Ferenc Uszoda 

Létesítmény tulajdonosa4: Sopron Megyei Jogú Város 

Létesítmény üzemeltetője: Sopron Vízmű Zrt. 

Átlagos heti használata: 5. (órában) 

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): 
felkészülés/versenyrendezés 

Létesítmény neve:     

Létesítmény tulajdonosa:     

Létesítmény üzemeltetője:     

Átlagos heti használata:   (órában) 

Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): 
felkészülés/versenyrendezés 

 

 

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2 0 0 6 év 0 9 hó 2 0 nap 

 

          tevékenységének megkezdésének időpontja: 2 0 0 6 év 0 9 hó 2 0 nap 

 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Dr. Simon Ágoston elnök 

Mobiltelefon: 06 30 216 9510    E-mail: simon.istvan@bpk.nyme.hu 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dr. Simon Ágoston elnök 

Mobiltelefon: 06 30 216 9510….   E-mail: simon.istvan@bpk.nyme.hu 

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):        

          Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):     év   hó   nap 

 

 

A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/együttműködésben más sportszervezettel, az öt látvány-

csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a 

sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket 

(hivatalos név, székhely)!: 

1.Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron Széchenyi tér 11. 

2.Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézet 9400 Sopron 

Ferenczy J. u. 5.  

                                                           
4 Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, tüntesse fel mindegyiket, tulajdoni arányukkal egyetemben! 
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2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA 

2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. év tervadatainak főbb mutatói5: 

    

Megnevezés 
2010. évi  

tényadatok (Ft) 
2011. évi  

adatok (Ft) 
2012. évi 

tervadatok (Ft) 

Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)  0,- Ft  0,- Ft  0,- Ft 

Bevételek6  4.426 eFt  15.439 eFt  19.500 eFt 

Forrás 1: TÁMOP pályázat 0,- Ft    3.500 eFt    4.500 eFt 

Forrás 2: TAO pályázat 0,- Ft    6.510 eFt    8.400 eFt 

Forrás 3: Tagdíj és egyéb bevétel 4.426 eFt    5.429 eFt    6.600 eFt 

Költségek, ráfordítások  2.946 eFt   9.918 eFt   19.000 e Ft 

ebből: személyi jellegű ráfordítások  0,- Ft         0,- Ft     7.100 eFt 

ebből: ingatlan bérleti díj  0,- Ft    2.601 eFt     3.000 eFt 

Egyéb kiadások       0,- Ft   7.317 eFt     8.900 eFt 

 
 

 
  

Egyéb tájékoztató adatok    
 

Utánpótlásra fordított összeg  2.946 eFt  9.918 eFt  19.000 eFt 

 

 

                                                           
5
 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 

6 Pl.: állami-, önkormányzati-, Európa Uniós támogatás, más nemzetközi forrásból származó támogatás, 
bankhitel/kölcsön, társasági adóból származó támogatás, reklám és marketingtevékenységből származó 
bevétel, szponzori bevétel, jegybevétel, stb. 
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Kérelem 

 

3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka: 

x  2012/13-as támogatási időszak   2013/14-es támogatási időszak   2014/15-es támogatási időszak 

3.2. 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).  

3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása 

 

Nehéz rajt után - felemelkedés 

A soproni Vízilabda Sport Egyesület 2006-ban alakult a Soproni Sportiskola Vízilabda szakosztályának utódjaként. Az első években 

inkább szabadidősport egyesületként működött, majd 2009-ben indult el a versenyrendszerben működő sportolás. Sajnos nem 

megfelelő vezetés miatt sok problémával küszködött az egyesület, indult a Dunántúli Bajnokságban egy utánpótlás csapattal és egy 

idényt az OB II-ben is.  

Sajnos sok probléma adódott, ami a nem megfelelő edzői és vezetői hozzáállás következménye volt. Lényeges változás 2010. őszén 

történt, amikor az egyesület vezetésében és az edző (később edzők) személyében változás következett be. Az egyesület helyzete 

anyagilag és erkölcsileg is stabilizálódott, s 2011 tavaszán gyerek I. korosztályban benevezett a Dunántúli Bajnokságba, ahol a 

tapasztalat szerzése volt az első számú cél. Eközben a nem versenyző korosztály számára edzőmérkőzéseket szerveztünk a 

környékbeli csaptokkal (Szombathely, Bécs, Baden) illetve nyár végén közös edzőtábort szerveztünk egy lengyel csapattal és a lengyel 

korosztályos válogatottal.  
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A kiszámíthatóság és célok egyértelműsége meghozta az eredményt. A gyerekek létszáma folyamatosan növekedett. Így szükségessé 

vált több edző foglalkoztatása. Jelenleg 3 edző dolgozik a csapattal, egy vezetőedző, egy utánpótlásedző és egy erőnléti és előkészítő 

edző. A minőségi munka meghozta az eredményt. 2011 őszén két csapattal (gyermek I. és Serdülő-Ifi) tudtunk már indulni a 

Dunántúli Bajnokságban, amit több győzelemmel kezdtünk, s jelenleg a 3. illetve a 4. helyen állunk. Január óta növekedett az 

utánpótláskorú versenyzőink száma, javultak tárgyi feltételeink is. TÁMOP 6.1.2. pályázat révén megfelelő számú labdával, vízi 

medicinlabdával, rendelkezünk.  

A TAO 2011/2012-es pályázat segítségével versenysapkáink lettek, tudtunk vásárolni egy pár összecsukható kaput, a versenyeztetési 

költségek terhét le tudtuk venni a szülők válláról, edzőtáborokat tudtunk szervezni. Jelenleg is folyik a szerelések beszerzése 

(fürdőnadrág, köpeny, póló stb.). Létesítmény feltételeink megfelelőek, egy héten két alkalommal fél medencét, egy alkalommal 

egész medencét bérlünk 1,5 órára, 2 alkalommal 1-1 órát használunk 1 sávot az úszó tudás javítására az előkészítő csoport 

versenyzőinek. Hetente 3 alkalommal 1-1 órát béreljük az uszoda kistornatermét a szárazföldi edzésekre. A feltételeinket szeretnénk 

úgy megteremteni, hogy a 2013-as ifjúsági VB rendezését is segítsük (melegítő medence felszerelése). 

 

3.2.2.  Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik 

áthúzódó, a 2011/2012-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 

2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését) 

A jelen időszakban nem tervezünk építési beruházást/felújítást. 
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3.2.3. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve 

1. 2012/2013 I. negyedév (július – szeptember) 

1.1. Programmegvalósítása 

1.1.1. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek 

1.1.2. Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett 

1.1.3. Badeni, bécsi korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések 

1.1.4. Edzőtábor az augusztusi felkészülés részeként még nem meghatározott helyen 

1.1.5. Motoros tesztek, kiindulási állapot megállapítására 

1.1.6. Sulipóló bajnokság szervezése Kupa rendszerszerű lebonyolításban 

1.1.7. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I, gyermek II. és serdülő-ifi korosztályokban) 

1.1.8. Kezdő korcsoport indítása a nyári vízilabdás sportnapközis-tábor és az őszi sulipóló bajnokság gyerekeiből 

1.2. Finanszírozás  

1.2.1. Napközis illetve sportnapközis tábor bérleti és belépő díjai (51.000,- Ft) 

1.2.2. Sulipóló rendezés költségei (útiköltség uszodába szállítás, rendezés költségei) (70.000,- Ft) 

1.2.3. Nevezési, igazolási költségek (150.000,- Ft) 

1.2.4. Edzőtábor költségei (700.000,- Ft) 

1.2.5. Eredményjelző és gyerek kapu beszerzése (1.700.000,- Ft) 
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1.2.6. Sportlétesítmény bérleti díja (804.000,- Ft) 

1.2.7. Útiköltség edzőmérkőzésekre, edzőtáborba, bajnokikra (450.000,-, Ft) 

1.2.8. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítások (1.767.840,- Ft) 

1.2.9. Összes költség: 5.692.840,- Ft 

 

2. 2012/2013 II. negyedév (október – december) 

2.1. Programmegvalósítása 

2.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I, gyermek II. és serdülő-ifi korosztályokban) 

2.1.2. Iskolákkal együttműködés kialakítása  

2.1.3. Motoros tesztek, a fizikális állapot fejlődésének megállapítására 

2.1.4. Badeni, bécsi korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések 

2.1.5. Helyi Tv-ben riport, újságban eredmények közlése 

2.2. Finanszírozás  

2.2.1. Sportfelszerelés vásárlás (sapka, fürdőköpeny, úszó, melegítő) (500.000,- Ft) 

2.2.2. Dobófal, labdák (200.000,-Ft) 

2.2.3. Utánpótlás bajnoki szereplés költségei (útiköltség, rendezés költségei) (660.000,- Ft) 

2.2.4. Versenyengedélyek (100.00,- Ft) 

2.2.5. Sportlétesítmény bérleti díja (804.000,- Ft) 
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2.2.6. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítások (1.767.840,- Ft) 

2.2.7. Összes költség: 4.031.840,- Ft 

2.2.8.  

3. 2012/2013 III. negyedév (január - március) 

3.1. Programmegvalósítása 

3.1.1. Dunántúli Bajnokságban részvétel (gyermek I és serdülő-ifi korosztályokban) 

3.1.2. Badeni, bécsi korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések 

3.1.3. Edzőtábor Linz (rövid idejű) 15-25 fő január vége 

3.1.4. A tavaszi idényre felkészülés céljából tornákon való részvétel (Bécs, Budapest) 

3.1.5. A kezdők számára Sopronhoz közeli azonos korú előkészítő csapatokkal edzőmérkőzés (Szombathely, Balatonfűzfő, 

Baden-Ausztria, Wien-Ausztria) 

3.1.6. Vízilabdát népszerűsítő írás a helyi lapokban, hirdetések tagtoborzó 

3.2. Finanszírozás 

3.2.1. Sportfelszerelés vásárlás  (453.500,- Ft) 

3.2.2. Utánpótlás bajnoki szereplés költségei (útiköltség, rendezés költségei) (640.000,- Ft) 

3.2.3. Sportlétesítmény bérleti díja (804.000,- Ft) 

3.2.4. Sportszakemberek személyi jellegű ráfordítások (1.767.840,- Ft) 

3.2.5. Nevezési költségek kupákra (30.000,- Ft) 

3.2.6. Versenyengedélyek (100.000,- Ft) 
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3.2.7. Edzőtábor költségei (299.000,- Ft) 

3.2.8. Összes költség: 4.094.340,- Ft 

 

4. 2012/2013 IV. negyedév (április - június) 

4.1. Programmegvalósítása 

4.1.1. Sulipóló bajnokság szervezése Kupa rendszerszerű lebonyolításban 

4.1.2. Dunántúli Bajnokság tavaszi fordulóban részvétel (gyermek I és serdülő-ifi korosztályokban) 

4.1.3. Badeni, bécsi, linzi korosztályos csapatokkal közös edzések és edzőmérkőzések 

4.1.4. Lövér Kupa vízilabda torna szervezése (Soproni Ünnepi Hetek keretében, előkészítendő a junior Vb-t) 

4.1.5. Mérkőzés eredmények közlése a helyi sajtóban, vízilabdát népszerűsítő füzet kiadása, nagy Sportágválasztón részvétel 

4.1.6. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek 

4.1.7. Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett 

4.2. Finanszírozás  

4.2.1. Utánpótlás bajnoki szereplés költségei (útiköltség, rendezés költségei) (350.000,- Ft) 

4.2.2. sportlétesítmény bérleti díja (804.000,- Ft) 

4.2.3. sportszakemberek személyi jellegű ráfordítások (1.767.840,- Ft) 

4.2.4. összes költség: 2.921.840,- Ft  

Finanszírozás összesen: 16.740.860,- Ft 
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3.2.4.  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 Soproni Vízilabda Sport EGYESÜLET SPORTÁGFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2012-2015 
 

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MVLSZ koncepciójához. A most beadott program a korábban beadott és az MVLSZ 

által jóváhagyott program szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők. 

Személyi feltételek: 

Edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése: 2012-ben az edzők befejezik edzőképzésüket, ezután a szövetség által 

szervezett továbbképzéseken illetve a szakirodalom tanulmányozása és tapasztaltabb edzőkkel való konzultációkkal önképzést 

végeznek. Sportpedagógiai és edzéselméleti továbbképzést az egyesületen belül oldjuk meg a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézettel való együttműködés révén. 

Modern eszközök alkalmazása a kiválasztásban, a felkészítésben és a versenyeztetésben: a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek 

Elek Pedagógiai Kar Művészeti és Sporttudományi Intézettel való együttműködés révén a felmérési adatok szakszerű értékelése, 

kérdőívek segítségével kutatások. 

Főállású edzők, sportvezetők számának növelése: a főállású edzők számát egyről kettőre növelni, hogy az iskolákkal való 

együttműködéseknek megfelelni tudjunk. 

Instruktori rendszer kialakítása: testnevelők, pedagógusok bevonása a kiválasztásba, toborzásba: az erőnléti edző testnevelő tanár, s 

szándékunkban áll még további testnevelők bevonása a munkába. Ennek egyik lehetősége a mindennapos testnevelés bevezetése. A 

délutáni sportórák megtartása az uszodában vízilabdával. 

Szakosztályonként legalább egy-egy pszichológus és masszőr alkalmazása: a masszőr az uszodában van, s együttműködés alapján a 

problémák esetén segítséget ad.  

Szükség esetén specialisták bevonása (gyógytornász, dietetikus stb.): az egyesület együttműködési megállapodást kötött az 



13/44 oldal Dátum: 2012.03.19. 
 

AQUARÁZS Rekreációs Sport Egyesülettel, ahol mozgásszervi és belgyógyászati beteg gyerekek rehabilitációját szervezik és végzik, így 

a sérülések gyors rehabilitációját az ott dolgozó gyógytestnevelők végzik. 

Infrastruktúra 

Uszodák műszaki állapotának felmérése, fejlesztési igények, lehetőségek felmérése: 

Kihasználtság elemzése a vízilabda szempontjából (van uszoda, de nincs vízilabda és fordítva): az uszoda kihasználtsága maximális, 

hiszen több úszóegyesület dolgozik, így a vízilabda edzéslehetőségei ennek megfelelően alakulnak. Jelenlegi helyzet jó, de a 

folyamatos létszám növekedése szükségessé teszi az edzésidőpontok vagy időtartam növelését. 

Új lehetőségek – vízfelületek felkutatása, új uszoda építése: uszodaátépítés a 2013-as Ifjúsági VB megrendezéséhez szükséges. 

Utánpótlás csapatok kiemelt menedzselése:  a gyermekek eredményeit a honlapunkon és a faliújságon folyamatosan közzétesszük. 

A honlapon külön linken mutatjuk be a folyamatosan frissülő góllövőlistát, ezt az uszodai faliújságon is bemutatjuk. A honlapunkon 

minden gyermek szerepel ezzel is erősítjük az egyesülethez tartozásukat. A honlapot élővé téve tudjuk a legjobban népszerűsíteni a 

vízilabdát Sopronban. A faliújság rövidebb kivonata a honlapnak. negyedévente újságcikkekkel népszerűsítjük egyesületünk életét, 

hírt adunk eredményeinkről. Félévente a helyi Tv-ben számolunk be az eltelt időszak eredményeiről. Egyesületünk minden energiáját 

az utánpótlás csapatainak a menedzselésére fordítja! 

Versenyeztetés költségek fedezetének megteremtése: TAO, tagdíjak, pályázatok. A versenyeztetés költségeit a tagdíjakból, szülők 

anyagi támogatásából, adó 1%-ból, a TAO  és egyéb pályázatokból oldjuk meg.    

A napi munkavégzés feltételeinek javítása: az edzők megfelelő bérezésével el tudjuk érni, hogy jobban felkészüljenek az edzésekre, 

mérkőzésekre, s ne vegye el figyelmüket a megélhetésért folytatott harc. Az edzők a munkamegosztás révén csak a szakmai 

munkával törődnek, a szervezés és az anyagi feltételek megteremtése az egyesület vezetőségének a feladata. Jelenleg az uszoda 

vezetőségével tárgyalást folytatunk egy edzői öltöző kialakításáról. Ez azért fontos, mert egyre több olyan eszközzel rendelkezünk, 

aminek a tárolása megfelelőbb az uszodában, hogy a helyettesítések esetén minden edző hozzáférhessen. 

Megfelelő versenyeztetési rendszerek kialakítása: minden ősszel és tavasszal szándékunkban áll sulipóló verseny megrendezése, 

ezzel népszerűsítenénk a vízilabdát az iskolákban. A bajnokságban nem szereplő gyerekek számára edzőmérkőzéseket szervezünk 
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szombathelyi, bécsi (Ausztria), badeni (Ausztria), balatonfűzfői csapatokkal két-három havi rendszerességgel. A bajnokságban 

szereplő csapatok számára felkészülési kupákat (augusztus vagy szeptember illetve február eleje), edzőmérkőzéseket szervezzünk, 

illetve felkészülési kupákon veszünk részt (Sopron, Bécs, Budapest)  

Marketing, kommunikáció 

Honlapok továbbfejlesztése: A honlapunkon a főoldalon a napi, heti soron következő feladatokról illetve az elmúlt hét eseményeiről 

tájékoztatunk. A gyerekek, szülők nyomon követhetik a bajnokságok állását, az aktuális góllövőlistát. Külön fejezet van a TAO 

programról, gyors linkekkel a vízilabda szempontjából fontos honlapokat elérhetik a web felület látogatói. 

Kommunikációs csatornák szélesítése: a kommunikációs csatornák közül a legfontosabb a szülői hírlevelek, de a honlap is 

meghatározó szerepet tölt be. A kommunikációs csatornák bővítését a helyi újságokban való negyedéves megjelenéssel, illetve a 

helyi Tv-kben való félévenkénti szerepléssel tudjuk elérni. Növeljük jelenlétünket a közösségi médiában! 

 

3.2.5.  A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni 

realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése 

Sopron: kiemelt szerep a sportnak, kiemelt szerep a vízilabdának 

 

Sopron kiemelt szerepet szán a sportnak, a kosárlabda, a labdarúgás támogatása mellett a vízilabda lehet a harmadik kiemelt 

fontosságú sportág a városban.   

A sportfejlesztési program legfontosabb társadalmi hatása a 9-18 éves korosztály egészséges életmódra nevelése. A rendszeres 

sportolásra nevelés révén csökken a betegségben eltöltött napok száma, új közösségek alakulnak ki. A serdülőkorban megjelenő 

negatív kortárscsoport hatásokat ki lehet védeni a rendszeres edzésre járással. Kialakulnak olyan pozitív személyiségjegyek, amelyek 

a mindennapi élet sikeres megélését segíti elő. 
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A vízilabda fejlődése révén újra elérhető, hogy számos, rangos nemzetközi vízilabda rendezvény kerüljön a városba, amelynek komoly 

gazdasági vonzata is van. (szállások, éttermek stb.) A bajnoki fordulók révén több város gyermeke ismeri meg Sopront, s 

valószínűsíthetően későbbiekben magán célból is visszatérhet.  Kiemelt jelentőséggel bír, hogy 2013-ban Sopron ad otthont az 

Ifjúsági VB-nek, ez számos lehetőséget ad, mind  a sportágnak, mind a városnak.  
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4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése7 

4.1. Személyi jellegű ráfordítások8 (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási 

időszakonként töltendő ki¸valamint minden személy külön sorban töltendő ki)  

 

Támogatási 

időszak 

Támogatott 

munkakör(ök) 

megnevezése9 

Újonnan 

létrehozott-e a 

munkakör? 

(I / N) 

Havi bruttó 

bér és egyéb 

juttatások 

(Ft/hó) 

Munkáltatói 

járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 

ráfordítás 

összesen (Ft)10 

      

      

      

      

   

Összesen:  0 Ft 0 Ft 0 Ft 

 

Kérjük, indokolja szövegesen új munkakör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkakörben 
bekövetkezett változás esetén annak okát.  

Pozíció megnevezése Indoklás 

  

  

  

 

                                                           
7 A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepeltethetőek. 
8 Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), 
illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont 
i) alpontjára. 
9 Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül. 
10 Az egyes sorokon jelölttámogatási időszakra számítva. 
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Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti 

időszakban 

 Összes személyi jellegű ráfordítás (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

   

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 0 0 0 
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4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)  

 

Támogatási 

időszak 
Tárgyi eszköz beruházás megnevezése Indoka, célja 

Tervezett beruházási, felújítási 

érték (Ft) 

2012/13 

A. Informatikai eszközök (hardverek, immateriális javak)  

A1.   

A2.   

A3.   

B. Személyszállításra szolgáló eszközök  

B1.   

B2.   

B3.   

C. Sporteszköz, sportfelszerelés  

C1.   

C2.   

C3.   

D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések  

D1.   

D2.   

D3.   

E. Egyéb  

mobil eredményjelző 
Mérkőzések szabályos lebonyolításához, közönség 

kiszolgálásához 
1 000 000 

E2.   

E3.   

Összesen:  1 000 000 
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Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 

2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban: 

 Összes tárgyi eszköz (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

300 000 700 000 1 000 000 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 300 000 700 000 1 000 000 
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4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás 

Támogatási 

időszak 
Beruházás, felújítás megnevezése 

Beruházás 

helyszíne, 

helyrajzi száma 

Beruházás, 

felújítás tervezett 

kezdete (év, 

hónap) 

Beruházás, 

felújítás tervezett 

befejezése (év, 

hónap) 

Használatba 

vétel 

tervezett 

időpontja (év, 

hónap) 

Tervezett 

beruházási 

érték (Ft) 

       

       

       

       

 Összesen:     0 

 

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

Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét: 

 

 

A tervezet beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?    igen:   nem:  

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban): 

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

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

 az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;  

 az elkészült létesítmény által termelhető további bevételi források. 
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 Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

   

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 0 0 0 
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4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, 

évenként kitöltendő) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 

Felkészüléshez, versenyeztetéshez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek a 2012/13-es évadra 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) 

Jogcím Összesen (Ft) 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
1.853.500,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
0,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Személyszállítási költségek (buszköltségek bajnoki 

mérkőzésekre 18 alkalom (ősz 9, tavasz 9) 

edzőtáborokba szállítás 2 alkalom) 

1.450.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Nevezési költségek(Dunántúli bajnokság 150 000,- 

Ft, helyi kupák nevezési díja 30 000,- Ft) 
180.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 

(rendezési költségek 6 alkalom (ősz  3 és tavasz 3), 

120 000,- Ft/alkalom pályabérlet) 

720.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 200.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. 

táblázatban részletes kibontása szükséges) 
3.216.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 

versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 

és étkezés költsége 

1.050.000,- Ft 

Serdülő-Ifi   13 fő 

gyerek I.     15 fő 

gyerek II.     18 fő 

A programban résztvevő sportszakemberek 

személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban 

részletes kibontása szükséges) 

7.071.360,-Ft 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 

személygépkocsi és motorkerékpár 
0,- Ft 
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4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat 

Megnevezés 
Egységár 

(Ft) 
Mennyiség 

(db) 
Összesen 

(Ft) 
Ráfordítás/fő 

(Ft) 

vízilabdák 4.500,- 15 67.500,- 1.467 

medicinlabdák, (3 kg, 4 kg, 5kg) 3.000,-  12 36.000,- 782 

dobófal 70.000,- 1 70.000,- 1.521 

gyermek II. csapathoz  kapu (pár) 700.000,- 1pár 700.000,- 15.210 

versenysapka garnitúra 75.000,-  1 garn. 75.000,- 1.630 

felszerelés póló,  2.000,- 50 100.000,- 2.173 

melegítő, 11.000,- 20 220.000,- 11.000 

fürdőköpeny 8.000,-  20 160.000,- 8.000 

fürdőnadrág  5.000,-  25 125.000,- 5.000 

pályahatároló kötél 300.000,- 1 300.000,- 6.521 

 

4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat 

Megnevezés 
Egységár 

(Ft) 
Mennyiség 

(db) 
Összesen 

(Ft) 
Ráfordítás/fő 

(Ft) 

     

 

4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat 

Ingatlan megnevezés 
Bérleti díj / 

óra (Ft) 

Igénybevett 
órák száma 

/ évad 

Bérleti díj 
összesen 

(Ft) 

Ráfordítás/fő 
(Ft) 

medencebérlés belépővel  
5.100,- / fő/ 

10 alkalom 

600 db/évad 3.060.000,- 66.521 

tornaterem bérlés 1.300,- / óra 120 óra 156.000,- 3.391 
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4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat 

Sportszakember 
beosztása, képesítése 

Feladata 
Heti 

munkaóra 

Bruttó bér és 
egyéb juttatások 

(Ft/hó) 

Munkáltató 
járulékok 

(Ft/hó) 

Évadra jutó 
ráfordítás 

összesen (Ft) 

11 

 

vezető edző  

OKJ 

edzésvezetés, 

edzésterv 

ellenőrzés, éves 

edzésprogram 

kidolgozása, 

versenyeztetés 

40 204.000,- 55.080,- 3.108.960,- Ft 

 

utánpótlás edző  

OKJ 

edzésvezetés, 

versenyeztetés 

25 130.000,- 35.100,- 1.981.200,- Ft 

 

erőnléti és előkészítő 

edző 

egyetemi, testnevelő 

tanár 

edzésvezetés, 

úszásoktatás,ké-

pességfejlesztés  

előkészítő 

csoport 

toborzás 

25  130.000,- 35.100,- 1.981.200,- Ft 

 

 

Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as és a 2014/15-ös támogatási időszak közötti időszakban 

 Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as támogatási 
időszak 

1 574 086 14 166 774 15 740 860 

2013/14-es támogatási 
időszak 

   

2014/15-ös támogatási 
időszak 

   

Összesen: 1 574 086 14 166 774 15 740 860 

                                                           
11 Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva. 
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4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendők) 

A kérelmező által szervezett képzések költségei 

Támogatási 

időszak 

Képzés 

címe 

Általános 

vagy 

szakképzés 

(Á/SZ) 

Oktatók 

várható 

személyi 

költségei 

(Ft) 

Oktatók 

várható 

utazási 

és 

szállás 

költségei 

(Ft) 

Képzésben 

résztvevők 

várható 

utazási és 

szállás 

költségei 

(Ft) 

Egyéb 

várható 

költségek 

(Ft) 

Amortizáció 

(Ft) 

Tanácsadói 

szolgáltatások 

(Ft) 

Képzésben 

résztvevők 

személyes 

költségei 

(Ft) 

          

          

          

          

          

      

Összesen:  0 Ft 0 Ft  0  Ft 0  Ft 0  Ft 0  Ft 0   Ft 
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Tervezett költség számított alakulása a 2012. és 2014. közötti időszakban 

 Összes képzés ráfordítása (Ft) 
Összesen (Ft) 

Önrész (Ft) 
Igényelt támogatás 

(Ft) 

2012/13-as évad Általános képzés   0 

2012/13-as évad Szakképzés    

2013/14-es évad Általános képzés    

2013/14-es évad Szakképzés    

2014/15-ös évad Általános képzés    

2014/15-ös évad Szakképzés    

Összesen: 0 0 0 

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, 
megszerezhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján 
igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak 
esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági 
rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra: 
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4.6. Közreműködői költségek 

Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program 
előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges 
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás 
elszámolásával kapcsolatban felmerülő várható közreműködői költségeket: 

 
A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban   90 000 Ft 

-  támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, 
- kérelem összeállítása, menedzselése. 
-  

A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan  195 000 Ft 
- közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés 

lefolytatása, 
- Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében 

való közreműködés. 
- egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában 

 
A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, 
valamint az elszámolás teljesítése körében                        140 000 Ft 

 
- A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok  támogatása, 

és a  formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; 
- Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves 

előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés. 
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4.7. Összesített költségvetés 

Támogatási  
időszak 

Jogcím 
Igényelt támogatás 

(Ft) 
Önrész (Ft) 

Teljes költség 
(Ft) 

2012/2013 Utánpótlás-nevelés  14 166 774  1 574 086  15 740 860 

  Személyi jellegű ráfordítások  0  0  0 

  Tárgyi eszköz beruházás  700 000  300 000  1 000 000 

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás  0  0  0 

  Képzés  0  0  0 

  Közreműködői költség  425 000  0  425 000 

  Részösszeg  15 291 774  1 874 086 17 165 860 

2013/2014 Utánpótlás-nevelés       

  Személyi jellegű ráfordítások       

  Tárgyi eszköz beruházás       

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás       

  Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés       

  Képzés       

  Közreműködői költség       

  Részösszeg       

2014/2015 Utánpótlás-nevelés       

  Személyi jellegű ráfordítások       

  Tárgyi eszköz beruházás       

  Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás       

  Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés       

  Képzés       

  Közreműködői költség       

  Részösszeg       

Mindösszesen:  15 291 774  1 874 086  17 165 860 
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5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható) 

Indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában 

OUTPUT indikátorok 

Teljes szakember állomány  fő 3 4 33 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező 
szakemberek száma 

fő 1 2 100 

OKJ-s végzettséggel rendelkező 
edzők száma 

fő 2 3 50 

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 0 0 0 

Szakemberek átlagfizetése Ft 155 000 170 000 9,7 

Más, …     

Épített/felújított sportcélú ingatlanok 
száma 

db 0 0 0 

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 

Felújítással érintett szabadidő 
sportolók száma 

fő 0 0 0 

Más, … 

EREDMÉNY indikátorok 

Korosztályos 
sportolók száma: 

U13 és alatta fő 18 22 22 

U14-15  fő 15 18 20 

U16-17 fő 7 10 42 

U18-19 fő 6 10 66 

Felnőtt fő 0 0 0 

Más, ….     
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Indikátor megnevezése 
Mérték-
egység 

Kiindulási érték Célérték Változás a bázisév %-ában 

HATÁS indikátorok 

      

Korosztályos 
eredményesség 
változása 

U14-15 helyezés 3 2  

U16-17 helyezés 4 3  

U18-19 helyezés 4 3  

Felnőtt helyezés 0 0  

Nézőszám fő 50 75 50 

Más, …     
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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: Sopron     (helység), 2012. (év) március  (hó)  19. (nap) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
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6. CSATOLT MELLÉKLETEK LISTÁJA: 

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

x 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). 

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

x Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat. 

x Nyilatkozatok (következő oldal). 

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

 A 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 (ha szükséges). 

 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, valamint a beruházás/felújítás 
finanszírozási terve. 

 A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai. 

 Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága. 

Kelt: Sopron  (helység), 2012. (év) március (hó)  19. (nap) 

 

       

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
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Alulírott dr. Simon István Ágoston  (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, és12 

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 

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 ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet 
nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, 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; 

                                                           
12

 a nem kívánt rész törlendő 
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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 céljából13 

 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, illetve az Ellenőrző Szervezet által 
közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő 
végéig. 

Kelt: Sopron  (helység), 2012. március (hó) 19. (nap). 

  

 
Kérelmező cégszerű aláírása  
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 a nem kívánt rész törlendő 
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Vízilabda sportág specifikus adatlap 

1. Az adott bajnokságban induló csapatok száma: 

Bajnokság 2011/12 bajnoki szezonban tény 2012/13 bajnoki szezonban TERV 

Férfi OBI/B   

Női OBI/B   

Férfi OB II.   

Férfi UP IFI   

Női UP Ifi   

Férfi UP Serdülő   

Női UP Serdülő   

Férfi UP Gyerek   

Női UP Gyerek   

Budapest Bajnokság (UP)   

Kelet Mo-i reg bajnokság   

Dunántúli regionális bajnokság  2 csapat 3 csapat 

Észak Mo-i reg bajnokság   

Budapest Bajnokság felnőtt   

Egyéb bajnokságban indulás: (bajnokság neve, bajnoki éved)   …………………………………………………… 

Kupákon történő indulás:     Bécs, Budapest, Sopron 

Suli póló bajnokságon – országos diákolimpián - történő indulás: 

2011/12 szezon :         IGEN   / NEM  
 

2012/13 szezon TERV :             IGEN   / NEM  
 

2. DE MINIMIS NYILATKOZAT (HIVATÁSOS SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE) 

 A LÁTVÁNY-CSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA KERETÉBEN A SPORTFEJLESZTÉSI PRÓGRAM 

JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ 

Kérelmező teljes, hivatalos neve:  

Kérelmező adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _ 

Kérelmező hivatalos képviselőjének neve:  

Alulírott ... (Kérelmező szervezet hivatalos képviselőjének neve), mint a Kérelmező szervezet képviselője - figyelemmel a 
107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 17.§-ára - akként nyilatkozom, hogy a Kérelmező szervezet a megelőző két pénzügyi 
évben és a folyamatban lévő pénzügyi évben ...Ft. csekély összegű (de minimis) támogatást kapott.  

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 
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3. ÁFA NYILATKOZAT A LÁTVÁNY-CSAPATSPORTOK TÁMOGATÁSA KERETÉBEN A SPORTFEJLESZTÉSI 
PRÓGRAM JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ 

Kérelmező teljes, hivatalos neve: Soproni Vízilabda Sport Egyesület 

Kérelmező adószáma: 18984808-1-08 

Kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Dr. Simon István Ágoston 

 

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető ki! 

 

1. ) Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül 

figyelembevételre. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem, és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év …03. hó 23.… nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

2. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a sportfejlesztési programom kapcsán ÁFA levonási jog nem illet meg 

(tárgyi mentes tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

3. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, a sportfejlesztési programomban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban 

felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozóan adólevonási jog illet meg. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

4. ) Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a sportfejlesztési programom kapcsán nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó 

adólevonási jogommal. Vállalom, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló 

kérelmemben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeket tételesen elkülönítem és az 

ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal nem élek. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 
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5. ) Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és a sportfejlesztési programomhoz kapcsolódóan arányosítással állapítom 

meg a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét. 

Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a költségek ez 

esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

6. ) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom. 

Kijelentem, hogy a sportfejlesztési programom jóváhagyására irányuló kérelmemben az általános 

forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg 

kerül figyelembevételre. 

Kelt: 2012. év … hó … nap p.h. …………………………………….. 

  a kérelmező(cégszerű) aláírása 

 

 

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás 

következik be, arról a jóváhagyást végző szervezetet és az ellenőrző szervezetet  haladéktalanul, legkésőbb a változást 

követő munkanapon tájékoztatom. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § bekezdése által előírt 

fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános 

forgalmi adó megfizetésére, továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről az 

előrehaladási jelentés és az elszámolás mellékletét képező nyilatkozaton külön számot adok és az ügylet(ek)et alátámasztó 

bizonylatokat elkülönítetten nyújtom be. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet adataimat felhasználja, nyilvántartsa és 

szükség esetén nyilatkozatom valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a Nemzeti 

Adó- és Vámhivatalt megkeresse. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan 

tartalmú nyilatkozatot teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és 

minden esetben feljelentést von maga után. 

 

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis 

adatszolgáltatás, vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a jóváhagyást végző szervezet és / vagy az ellenőrző szervezet 

a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt történő behajtása iránt haladéktalanul 

intézkedik. 

 

Tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet az általános forgalmi adóval kapcsolatos 

jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet. 

 

K.m.f. p.h. ……….…………………………………….. 

           a kérelmező(cégszerű) aláírása 
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