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Ügyiratszám:  
Érkezett: 

 
ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 

 
1. A KÉRELMEZŐ ADATAI 

A kérelmező szervezet teljes neve: Hódmezővásárhely Sportjáért Alapítvány 
Hódmezővásárhelyi Kosársuli Sportegyesület 

 
A kérelmező szervezet rövidített neve: HSA Vásárhelyi Kosársuli 
 
Gazdálkodási formakód: 5 6 9 alapítvány 
 
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 

X Közhasznú 
alapítvány 

  Diáksport 
egyesület:   Sportiskola 

 
Adószám: 1 8 2 0 2 8 6 7 - 1 - 0 6 18202867-1-06 
 
A kérelmező szervezet székhelye: 6 8 0 0 Hódmezővásárhely                     (irányítószám, helység) 
 
Kossuth tér............................................................(út, utca) 1.......................................................................... (házszám) 
 
A kérelmező szervezet levelezési címe: 6 8 0 0 Hódmezővásárhely               (irányítószám, helység) 
 
Kossuth tér............................................................(út, utca) 1.......................................................................... (házszám) 
 
Telefon:62/530-100/276.................................................... Fax:62/530-100 ................................................................... 

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Fekete Ferenc....................................................................................... 

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Kuratóriumi elnök.......................................................................... 

Mobiltelefonszám: +36/30-977 8039.................................  e-mail cím: hsa@hodmezovasarhely.hu .......................... 

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Dr. Elek András    

Mobiltelefonszám: +36/30- 338 0569................................  e-mail cím: dr.elekandras@t-online.hu ............................. 

Pótlapok száma az eredeti nyomtatványhoz: ………………………………………….. 
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2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 
30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az 
egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni). 
 

 ISKOLAI SPORT – „Labdát minden gyerek kezébe” 
- Mindennapos testnevelés  
  Szeptembertől a Németh László Iskola 3-3 harmadik/negyedik osztályának délutánonként lesz 2 
„kosárlabdás” testnevelés óra.  A Kosársuli biztosítja a labdákat, mezeket, a segítő edzőt. Minden tanévben újabb 
évfolyam, a 6. osztályokkal bezárólag.   
- Iskolai bázis kiszélesítése  
 A mindennapos testnevelést szeretnénk évente egy újabb iskola 3-4. osztályosai részére kiterjeszteni. 
Jelenleg bázisiskolánk mellett két másikban tartunk előkészítőket. Városunkban csak öt általános iskola van, így 
négy éven belül mindben lesz kosárlabdázás.  
- Alsó tagozatos diákversenyek   
   Két éve indítottuk az Alsós Kupát 3 iskolánknak, 7 fordulóval, alkalmanként 60-70 kisdiák részvételével. 
Mérkőzések, dobóversenyek és ügyességi feladatok vannak. A indulnak mindhárom iskolából az Országos Kenguru 
Kupán is. A következő két évben mind az öt iskolát szeretnénk bevonni. 
- A bázisiskolák feltételeinek fejlesztése  
  Az évekkel ezelőtt vásárolt labdákat és mezeket a következő tanévekben ki kell cserélni. Szeretnénk 
minden iskolában felszerelni 2-2 mini palánkot. Az előrelépés személyi feltétele a testvelő tanárok folyamatos 
továbbképzése. 
- Középiskolai kosárlabda sporttagozat létrehozása 

  Két év múlva szükség lesz egy kosárlabda tagozatos középiskolai osztályra. Erre a személyi és tárgyi 
feltételek miatt a Németh László Gimnázium lesz 
 alkalmas. A 6+6 osztályos képzés miatt már a 7. osztályosok is középiskolásoknak számítanak. Az induló két 
osztályból az egyik lehet kosárlabda tagozatos.    

- A 12-18 éves diákok versenyeztetése   
 Az 1992 óta hónapokon át tartó városi bajnokságban minden iskola indul, ősztől egy iskola több csapattal is 
indulhat. A környező kistelepüléseket is be fogjuk vonni, több iskolában lesz házibajnokság. Street-ball és B33-as 
tornákat, megyei-, területi- és országos diákolimpiai döntőket rendezünk.   
- Főiskolai kosárlabda   
  A BKF most induló hódmezővásárhelyi főiskolai karára 3 sportösztöndíjat ajánlottunk föl. A következő 
években az ösztöndíjasok számát növeljük, bevonva határ menti szerb és román fiatalokat. Szeretnénk egy 
csapatot Vásárhelyi Főiskola néven indítani a leendő I. osztályú főiskolai bajnokságban. 
VERSENYSPORT 
 A mindennapos testnevelésből és előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekek számára meg KELL 
teremtenünk a feltételeket egyesületi sportolásukhoz.   
 - Sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése  

Utánpótlásban 135 versenyzőnk + 65 fő előkészítősünk van. A következő bajnokságban 150+75, két év 
múlva 170+90, a harmadik évben 200+100 főt szeretnénk foglalkoztatni.  A személyi- és tárgyi feltételeink adottak, 
egyelőre az anyagiak hiányoznak.   
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A 2011/12-es bajnoki szezonban már 2-2 serdülő és gyermek csapatunk, és 3 kenguru indul. 2013/14-re a 
kadett korosztályban is 2 csapat lesz, a miniknél pedig 4.  A junior bajnokságban a 2014/15-ös szezonban lesz 2 
csapatunk, gyermek pedig 3.   
- Szakmai munka fejlesztése 

Jelenleg 1 szakedzőnk, 3 edzőnk, 3 fő sportoktatónk van. Cél: minden évben 1 edzőnk szerezzen 
magasabb képzettséget, és 1 új sportoktatónk legyen. Az MKOSZ továbbképzésen kívül tervezzük az ország 
legjobb edzőinek és Vajdasági szerb szakemberek meghívását. A mi edzőink részt vesznek a kinti képzéseken, 
utánpótlás csapataink pedig közös edzőtáborozásokon. 

Vásárhelyre ideális helyszín lenne az SZTE hallgatóinak gyakorlati táborára is. Edzőink részére kötelezővé 
tesszük a játékvezetői vizsga megszerzését, amely segíti szakmai munkájukat, és szeretnénk, hogy 
sportegészségügyi ismereteik is folyamatosan javuljanak. 
- Tárgyi feltételek javítása 

A létesítményhelyzetünk megfelelő. Labdákat, sportmezeket, cipőket, melegítőket és az edzésekre 
segédeszközöket kell vásárolnunk.   
 TÖMEGSPORT 

Ez lényegében megvalósul az iskolai sportmunkánkkal, de szükséges rendezvények szervezése a (nem 
versenyző) felnőtt korosztálynak is. A szabadidős kosárlabdázóknak minden feltételt biztosítunk – bármelyik 
játékformát választják. Segítünk helyi szövetségük megalakításában. 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Határ menti (szerb és román) kapcsolatok kialakítása, fejlesztése: hazai és nemzetközi tornák 

szervezésére, közös határ menti utánpótlás versenyrendszer kialakítása a régióban. 

 

  

 
Kérelem 

 

3 A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI 

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott –  időszaka: 

X   2011/12-es támogatási időszak   2012/13-as támogatási időszak   2013/14-es támogatási időszak   2014/15

 

3.2. Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 4, egymást követő támogatási 
időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!)  
2011/2012 bajnoki évre: 

ISKOLAI SPORT – „Labdát minden gyerek kezébe” 
- Mindennapos testnevelés  
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  Szeptembertől a Németh László Iskola 3-3 harmadik/negyedik osztályának délutánonként lesz 2 
„kosárlabdás” testnevelés óra.  A Kosársuli biztosítja a labdákat, mezeket, a segítő edzőt. Minden tanévben újabb 
évfolyam, a 6. osztályokkal bezárólag.   
- Iskolai bázis kiszélesítése  
 A mindennapos testnevelést szeretnénk 1 újabb iskola 3-4. osztályosai részére kiterjeszteni.   
- Alsó tagozatos diákversenyek   
   Két éve indítottuk az Alsós Kupát 3 iskolánknak, 7 fordulóval, alkalmanként 60-70 kisdiák részvételével. 
Mérkőzések, dobóversenyek és ügyességi feladatok vannak. Mindhárom iskola indul az Országos Kenguru Kupán 
is. Egy újabb iskolát szeretnénk bevonni. 
- A bázisiskolák feltételeinek fejlesztése  
  Az évekkel ezelőtt vásárolt labdákat és mezeket a következő tanévekben ki kell cserélni. Szeretnénk 
minden iskolában felszerelni 2-2 mini palánkot. Az előrelépés személyi feltétele a testvelő tanárok folyamatos 
továbbképzése. 
- Középiskolai kosárlabda sporttagozat létrehozása 

  Előkészítő munka megkezdése a Németh László Gimnáziumban. 
  

- A 12-18 éves diákok versenyeztetése   
 Az 1992 óta hónapokon át tartó városi bajnokságban minden iskola indul, ősztől egy iskola több csapattal is 
indulhat. A környező kistelepüléseket is be fogjuk vonni, több iskolában lesz házibajnokság. Street-ball és B33-as 
tornákat, megyei-, területi- és országos diákolimpiai döntőket rendezünk.   
- Főiskolai kosárlabda   
  A BKF most induló hódmezővásárhelyi főiskolai karára 3 sportösztöndíjat ajánlottunk föl. A következő 
években az ösztöndíjasok számát növeljük, bevonva határ menti szerb és román fiatalokat. Szeretnénk egy 
csapatot Vásárhelyi Főiskola néven indítani a leendő I. osztályú főiskolai bajnokságban. 
VERSENYSPORT 
 A mindennapos testnevelésből és előkészítő csoportjainkból kikerülő gyerekek számára meg KELL 
teremtenünk a feltételeket egyesületi sportolásukhoz.   
 - Sportolói létszám növelése, csapataink versenyeztetése  

 A 2011/12-es bajnoki szezonban már 2-2 serdülő és gyermek csapatunk, és 3 kenguru indul.   
- Szakmai munka fejlesztése 

Jelenleg 1 szakedzőnk, 3 edzőnk, 3 fő sportoktatónk van. Cél: minden évben 1 edzőnk szerezzen 
magasabb képzettséget, és 1 új sportoktatónk legyen. Az MKOSZ továbbképzésen kívül tervezzük az ország 
legjobb edzőinek és Vajdasági szerb szakemberek meghívását. A mi edzőink részt vesznek a kinti képzéseken, 
utánpótlás csapataink pedig közös edzőtáborozásokon. 

Vásárhelyre ideális helyszín lenne az SZTE hallgatóinak gyakorlati táborára is. Edzőink részére kötelezővé 
tesszük a játékvezetői vizsga megszerzését, amely segíti szakmai munkájukat, és szeretnénk, hogy 
sportegészségügyi ismereteik is folyamatosan javuljanak. 
- Tárgyi feltételek javítása 

A létesítményhelyzetünk megfelelő. Labdákat, sportmezeket, cipőket, melegítőket és az edzésekre 
segédeszközöket kell vásárolnunk.   
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 TÖMEGSPORT 
Ez lényegében megvalósul az iskolai sportmunkánkkal, de szükséges rendezvények szervezése a (nem 

versenyző) felnőtt korosztálynak is. A szabadidős kosárlabdázóknak minden feltételt biztosítunk – bármelyik 
játékformát választják. Segítünk helyi szövetségük megalakításában. 

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK 
Határ menti (szerb és román) kapcsolatok kialakítása, fejlesztése: hazai és nemzetközi tornák 

szervezésére, közös határ menti utánpótlás versenyrendszer kialakítása a régióban. 

 

3.3. Ismertesse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! 

     Fejlesztési programunk teljes egészében egyezik az MKOSz  „Új pályán” stratégiai koncepcióval és utánpótlás 
fejlesztési terveivel.  

     Városunkban 1946 óta van kosárlabda. A Kosársuli 1994-ben jött létre és a város egyik legnagyobb létszámú 
sportegyesülete lett.  

     Városunk vezetése igényt tart egyesületünk fejlesztésére. Hódmezővásárhelyen öt éve van mindennapos 
testnevelés, amibe remekül illeszkedik munkánk. Az Egészséges Vásárhelyért Programba is beleillik 
tevékenységünk. 

      Az iskolák és a szülők igénylik munkánkat. 1997 óta tartunk mindennapos kosárlabdát a Németh László 
Iskolában, amely számtalan megyebajnoki címet és országos diákolimpiai helyezést ért el. A Liszt Ferenc- és Szent 
István Általános Iskolában is tartunk előkészítőket.  Az „Alsós Kupa” többhónapos versenysorozata nagyon tetszik a 
szülőknek, péntek délutánonként mindenki meg tudja nézni gyermekét. Szeretnénk mind az öt iskolára kiterjeszteni 
ezt. Az iskolák saját testnevelőjükkel részt vesznek az Országos Kenguru Kupa szegedi területi versenysorozatán 
is. Ezzel közelebb kerülnek az egyesületi munkához is.     

     A Megyei- és Országos Diáksport Szövetség számít a Kosársulira, hiszen több országos, megyei és területi 
egyesületi és iskolai versenyt rendezhettünk.  A Városi Diáksport Szövetségnek segítünk a városi rendezvények 
lebonyolításában, tornákat, mérkőzéseket szervezünk. 

    A nyári szünidei napközis táborainkban mintegy 150 általános kisiskolás vesz részt. Közülük számos hátrányos 
szociális helyzetű és roma származású. A szülőknek nagy segítség az edzőtábor. 

      A gyermekek egészséges életmódra való szoktatása a labda eszközével rendkívül fontos. A gyermekek helyben 
sajátíthatják el a kosárlabda alapjait, a kornak megfelelő, szakmai és pedagógiai módszerekkel!  A szabadidő talán 
leghasznosabb eltöltését biztosítjuk. 

    Az egész magyar kosárlabdasportnak fontos, hogy klubunk szakmai megújulásával, anyagi megerősödésével, 
egy új koncepcióval az elkövetkező 4 évben megyei utánpótlás-centrummá fejlődjön.   

     Városunk sportszerető közvéleménye igényel egy sikeres első osztályú felnőtt csapatot, mely zömmel helyiekből 
áll. Ez városmarketing szempontjából is jó. Vonzerőt jelent a gyermekek számára sportág-választáskor, motiváció a 
felnőtt csapatba kerülés.  A most induló BKF hódmezővásárhelyi főiskolai karának „reklám” a sportösztöndíjunk.   
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3.4. Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a 
figyelembe veendő kockázatok megjelölésével!  

Társadalmi hatások: 

     A mindennapos sportolás a szabadidő eltöltésének egyik leghasznosabb formája, egészségmegőrző, 
közösségformáló szerepe nagyon fontos.  A hátrányos helyzetű, vagy tanulásban gyengébb gyerekek számára is az 
integráció fontos lehetősége a sport. A csellengő fiatalok lekötése, a sport az egészségvédelem és drog prevenció 
hatékony eszköze. Programjaink a hátrányos szociális helyzetű és roma gyermekek számára is elérhetők.   

   Programunk szorosan kapcsolódik Hódmezővásárhely két egyedülálló (és évek óta működő) 
kezdeményezéséhez. A mindennapos testneveléshez és az Egészséges Vásárhelyért Programhoz. Erősíti 
egyesületünk szerepét a Város közéletében, szülőket, testnevelőket, nézőket és szimpatizánsokat mozgósít. 

   A program lebonyolítói: sport részről az edzők, játékvezetők, diák adminisztrációs személyzet, tanárok, szülők, és 
az NB I-s csapat játékosai, ill. egészségügyi részről szakorvosok. Segíti egymás közti kapcsolataikat, növeli a 
klubidentitást, lokálpatriotizmust. 

   Sikeres munkánk növelheti városunk ismertségét hazai és nemzetközi sport rendezvényeken keresztül. 
Hódmezővásárhely város népszerűsítése nemzetközi (elsősorban határon túli magyarokkal) kapcsolatok 
kialakításával. 

    Sporteseményeink ismertetése, a sportág népszerűsítését eredményezi minél jobb marketing munkával, a 
kommunikáció javításával (sajtó, internet, TV, Rádió, közösségi oldalak, internetes honlap). A fiatalok körében egyre 
népszerűbb közösségi oldalak és modern internetes honlap segítségével aktív sajtó és szurkolói kapcsolat 
létrehozása, emellett a gyerekek szüleivel való kapcsolattartás.   

 Gazdasági hatás:  

    A gazdasági hatás szorosan összefügg a társadalmi mutatókkal. Jól végzett munkánkra felfigyelnek a szülők, a 
helyi vállalkozók – így nőhet támogatói körünk. A gyengébb tudású gyerekek később sportfogyasztóvá válhatnak, 
támogatást adhatnak, szerezhetnek. Különösen fontos a nagy tömegbázis kialakítása, hiszen így a felnövekvő 
generációt a kosárlabda felé tudjuk fordítani, ami később jelentős bevételeket eredményezhet mind a támogatók, 
mind a szurkolók részéről. 

Gazdasági kockázatok:  

    A programhoz szükséges saját anyagi forrásokat (ill. a nem támogatott, de szükséges kiadásainkat) szponzori 
pénzekből és tagdíjbefizetésekből biztosítjuk. Sok sportolónk szülei nagyon szegények, és jó sok hátrányos 
helyzetű gyerekünk is van. Az egész egyesület tagdíjfizetési mutatója csak 60-70% körüli. A városban fellelhető 
potenciális szponzorok a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem biztos, hogy be tudják tartani szóbeli ígéreteiket. 
A gazdasági élet fellendüléséig sajnos fokozottan kell számolnunk ezzel a kockázattal. 
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4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, 
évenként kitöltendő) 

Versenyeztetés, foglalkoztatás 
 
U20-as korosztály (1992/93 = NB I/B U20-as bajnokság) 
 

Egyes korosztályok1 2011/12-es évadra2 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

12 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 860.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek 460.000.- 

 Nevezési költségek3 --- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek4 380.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei5 260.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.460.000.- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

240.000.- 

1 edző A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 750.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 4.410.000.- Ft 

 

                                                             
1 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
2 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
3 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
4 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
5 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

8/13 oldal Dátum: 
 

U18-as korosztály (1994/95 = Országos junior bajnokság) 
 

Egyes korosztályok6 2011/12-es évadra7 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

13 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 440.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek 450.000.- 

 Nevezési költségek8 30.000.- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek9 550.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei10 60.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 2.420.000.- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

280.000.- 

1 edző A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 750.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 4.980.000.- Ft 

 

                                                             
6 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
7 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
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 nevezési díjak esetén 
10 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

9/13 oldal Dátum: 
 

U16-os korosztály (1996/97 = Országos Kadett Bajnokság) 
 

Egyes korosztályok11 2011/12-es évadra12 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

14 fő Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 570.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek 450.000.- 

 Nevezési költségek13 30.000.- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek14 550.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei15 60.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.920.000.- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

580.000.- 

1 edző A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 600.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 4.760.000.- Ft 

 

                                                             
11 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
12 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
13 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
14 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
15 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

10/13 oldal Dátum: 
 

U14-es korosztály (1998/99 = Országos Serdülő Bajnokság)  

Egyes korosztályok16 2011/12-es évadra17 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

27 fő (2 csapat) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 560.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek 630.000.- 

 Nevezési költségek18 50.000.- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek19 660.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei20 110.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.920.000.- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

380.000.- 

2 edző A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 1.000.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 5.310.000.- Ft 

 

                                                             
16 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
17 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
18 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
19 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
20 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

11/13 oldal Dátum: 
 

U12-es korosztály  

(2000 = Országos Gyermek Bajnokság) 

Egyes korosztályok21 2011/12-es évadra22 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

36 fő (2 gyermek csapat) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 560.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek --- 

 Nevezési költségek23 140.000.- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek24 800.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei25 80.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 1.020.000.- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

380.000.- 

2 edző   A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 1.100.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 4.080.000.- Ft 

 

                                                             
21 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
22 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
23 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
24 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
25 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

12/13 oldal Dátum: 
 

U11-es korosztály  

(2001-2002 = Országos Kenguru Bajnokság) 

Egyes korosztályok26 2011/12-es évadra27 felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz 
szükséges költségek 

Korosztályos sportolók 
létszáma (fő) Jogcím Összesen (Ft) 

48 fő (3 kenguru csapat) Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 700.000.- 

 Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök --- 

 Személyszállítási költségek --- 

 Nevezési költségek28 210.000.- 

 Rendezési, felkészítési, képzési költségek29 950.000.- 

 Verseny- és játékengedélyek kiállításának 
költségei30 120.000.- 

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja --- 

 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és 
versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás 
és étkezés költsége 

200.000.- 

5 edző  A programban résztvevő sportszakemberek 
személyi jellegű ráfordításai 2.050.000.- 

 Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve 
személygépkocsi és motorkerékpár --- 

 Összesen: 4.230.000.- Ft 

 

 

                                                             
26 A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint 
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (V.30.) Korm.rendelet 2.§ (3) bekezdés b) pontja szerint meghatározott korosztályokra külön-külön táblázatot 
kérünk kitölteni! 
27 Amennyiben több évadra tervez, kérjük, ismételje meg a táblázatot! 
28 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
29 ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén 
30 Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén. 



 

13/13 oldal Dátum: 
 

 

 

Tervezett költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban 

Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)  

Önrész (Ft) Igényelt támogatás 
(Ft) 

Összesen (Ft) 

2011/12-es támogatási 
időszak 2.777.000.- 25.000.000.- 27.770.000.- 

2012/13-as támogatási 
időszak    

2013/14-es támogatási 
időszak    

2014/15-ös támogatási 
időszak    

Összesen:    
 

 

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. 
Egyúttal nyilatkozom arról, hogy a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program 
jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendeletben előírt, a jelen kérelemre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat 
megfizettem, amit jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg a rendeletben foglaltak szerint előírt módon igazolok. 
 
Kelt: Hódmezővásárhely (helység), 2011 (év) október (hó)  25. (nap) 
 

 

Kérelmező cégszerű aláírása  

P.H. 
 


