
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  ETO Futball Kft.

Gazdálkodási formakód  113

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan  Visszaigénylés  Tárgyi ingatlan  Nem releváns

Utánpótlás  Visszaigénylés  Képzés  Nem releváns

Üzemeltetés  Nem releváns

Tagsági azonosítószám  3368

A kérelmező jogállása  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Férfi felnőtt nagypályás csapat
legmagasabb bajnoki osztálya  NB II-es felnőtt  Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki
osztálya  NB I-es felnőtt  Női felnőtt futsal csapat legmagasabb

bajnoki osztálya  Nincs

Utánpótlás típusa  RUK

Adószám  22782537-2-08

Bankszámlaszám  58600283-11190277-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Reklám és szponzorációs tevékenységekből származó bevételekből.

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Reklám és szponzorációs tevékenységekből származó bevételekből.

Önerő biztosítása üzemeltetés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Reklám és szponzorációs tevékenységekből származó bevételekből.

Önerő biztosítása képzés jogcímhez:

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás Reklám és szponzorációs tevékenységekből származó bevételekből.

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9027  Város  Győr

Közterület neve  Nagysándor József  Közterület jellege  utca

Házszám  31  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely
címével  

Irányítószám  9027  Város  Győr

Közterület neve  Nagysándor József  Közterület jellege  utca

Házszám  31  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 96 529 005  Fax  +36 96 529 005

Honlap  http://www.eto.hu/  E-mail cím  titkarsag@eto.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének
neve  Soós Imre

A kérelmező hivatalos képviselőjének
beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 528 51 21  E-mail cím  imre.soos@eto.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Marcell +36 70 940 60 97 marcell.szabo@eto.hu

2019/20 évad - A sportszervezet által használt ingatlanok (az azonos helyrajzi számon lévő pályákat több sorban kérjük felvinni)

Jelenleg használt
ingatlanok megnevezése

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város,
utca, házszám)

Helyrajzi
szám

Méret Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
Ft/óra

Igénybe vett
hónapok száma

Fejl. Megj.

Győri ETO FC ingatlan Egyéb 9027
Győr
Nagysándor József u.
31

5761/2 17,450
eha

Bérelt 320 0 Ft 12 Igen
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 209 MFt 110 MFt 110 MFt

Állami támogatás 165 MFt 135 MFt 162 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 323 MFt 375 MFt 237 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 317 MFt 195 MFt 260 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1 014 MFt 815 MFt 769 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 729 MFt 671 MFt 480 MFt

Működési költségek (rezsi) 51 MFt 38 MFt 35 MFt

Anyagköltség 87 MFt 105 MFt 77 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 242 MFt 276 MFt 148 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 1 109 MFt 1 090 MFt 740 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)

39 608 664 Ft 792 173 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Sportcélú ingatlan üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 192 443 949 Ft 3 848 879 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20 évad támogatási időszakára vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

2015-ben rajtunk kívülálló okokból arra kényszerültünk, hogy csapatunkat, akadémiánkat újjáépítsük. Bár az egyesület személyzete részben átalakult, mégis ugyanazon elvekkel, stratégiával
folytattuk, tehát a legmagasabb színvonalon, maximális erőkifejtéssel. Nagyon képzett, hozzáértő csapat „mentődött” meg a feladatokra, mely azóta további magasan kvalifikált
szakemberekkel bővült. Sportszervezetünk nagypályás szakága a felnőtt NB II-es csapaton kívül 17 utánpótláscsapatot működtet; köztük négy női együttest is (U13, U15, U18, NBI felnőtt).
Utánpótlás nevelés magas színvonalát jelzi többek között, hogy a különböző korosztályú nemzeti válogatottakba sok labdarúgót jegyeznek mind fiú és leány labdarúgókat nézve. Az ETO
Jövőjéért Közhasznú Alapítvány elsődleges feladata a Fehér Miklós Gimnázium és Kollégium oktatási és nevelési feladatainak biztosítása. Aktuálisan 371 igazolt utánpótláskorú labdarúgót
foglalkoztatunk, akiket 20 edző képez, melyből 15 főállásban dolgozik. A felnőtteknél legfontosabb célkitűzés az eredményesség, és nekirugaszkodva feljutni az első osztályba, visszakerülni az
NB I-be. Távolabbi, de határozott cél a későbbiekben a nemzetközi kupákba történő kikerülés. Utánpótlás szinten a kiemelkedő tehetségek kiválasztása, gondozása és elsősorban a felnőtt
csapatba építése. Az új versenykiírás szerint az öt felső korosztályunkból az U19, U17, és U16 a 8 csapatos akadémiai bajnokságban szerepel. Az U14 és az U15 csapatunk pedig a 16
csapatos országos NB I-ben pallérozódik. Az Akadémia logisztikailag egyedülálló, hiszen Győrben egy helyen tudjuk megoldani a legtehetségesebb utánpótlás korú labdarúgók nevelését-
oktatását (gimnázium), elszállásolását (kollégium), valamint szakmai képzését (edzéslehetőség és versenyeztetés). Fiatal játékosaink, köztük Kovács Krisztián, Gyurákovics Erik, Szánthó
Regő, Múcska Viktor,a felnőtt keretben rendszeres játéklehetőséghez vagy az első csapat edzésein vettek részt, sőt Kovács, Múcska és Szánthó már bajnoki mérkőzésen alapembernek
számít. Az infrastrukturális helyzet realizálódott: az utánpótlás rendelkezésére áll a Magvassy Mihály Sportcsarnok, a Lukács és Radó Iskola, valamint a TK pálya. 2019-től a női csapat Elit
Képzési Központ lett, nagy hangsúlyt női csapat fejlesztésére egészen a kiválasztástól, az edzéseken keresztül, a játékosok pallérozódásáig. 

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

A Kft. egyre több csapatot foglalkoztat, bővül a női szakág is. Szükségünk van további edzés és mérkőzés helyszínekre. A korábbi ’’DAC-pálya’’ alkalmas erre, de jelenleg lelakott,
elhasználódott állapotban van. Jelenleg a mindennapi használatra három nagy méretű füves pályával és egy kisebb edzésre alkalmas területtel rendelkezünk. Ezeken a pályákon 2 felnőtt
csapat (férfi NBII és Női NBI), illetve 10 korosztályos csapat képzését kell megvalósítanunk. (Leány szakág U19-U17, Fiú szakág – U19-U17-U16-U15-U14-U13-U12) Ez nagyjából 150
utánpótlás korú, és körülbelül 50 felnőtt korú játékos képzését jelenti. A pályákon csapatedzéseken kívül, speciális, egyéni képzéseket is tartanak edzőink, illetve a korosztályos mérkőzéseket
is itt játszák. Saját csapatainkon kívül külföldi csapatok edzőtáborozásakor is használják létesítményünket. A Quaestor 2016-os csődje kapcsán féléves tápanyag visszapótlás elmaradása miatt
is elengedhetetlen a pályafelújítás. Kiemelt Akadémiaként, Regionális utánpótlás központként, és az MLSZ megyei kiemelt tehetség központjaként működünk. Mind a női mind a férfi vonalon
sok korosztályos válogatott játékost nevelünk. Az idősebb korosztályú, valamint felnőtt csapatainknak többször napi 2 edzésen vesznek részt. A pályák rendszeres használata miatt kikopik a
fű, és veszélyessé válik a játékosok egészségi állapotára, sajnos jellemzően emiatt sok a sérülést elszenvedő játékos. A pályáink folyamatos karbantartást igényelnek (fűnyírás, homoszórás,
lyuggatás, öntözés, trágyázás, gyepszellőztetés). 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A Kft. egyre több csapatot foglalkoztat, bővül a női szakág is. Szükségünk van további edzés és mérkőzés helyszínekre. A korábbi ’’DAC-pálya’’ alkalmas erre, de jelenleg lelakott,
elhasználódott állapotban van. Jelenleg a mindennapi használatra három nagy méretű füves pályával és egy kisebb edzésre alkalmas területtel rendelkezünk. Ezeken a pályákon 2 felnőtt
csapat (férfi NBII és Női NBI), illetve 10 korosztályos csapat képzését kell megvalósítanunk. (Leány szakág U19-U17, Fiú szakág – U19-U17-U16-U15-U14-U13-U12) Ez nagyjából 150
utánpótlás korú, és körülbelül 50 felnőtt korú játékos képzését jelenti. A pályákon csapatedzéseken kívül, speciális, egyéni képzéseket is tartanak edzőink, illetve a korosztályos mérkőzéseket
is itt játszák. Saját csapatainkon kívül külföldi csapatok edzőtáborozásakor is használják létesítményünket. A Quaestor 2016-os csődje kapcsán féléves tápanyag visszapótlás elmaradása miatt
is elengedhetetlen a pályafelújítás. Kiemelt Akadémiaként, Regionális utánpótlás központként, és az MLSZ megyei kiemelt tehetség központjaként működünk. Mind a női mind a férfi vonalon
sok korosztályos válogatott játékost nevelünk. Az idősebb korosztályú, valamint felnőtt csapatainknak többször napi 2 edzésen vesznek részt. A pályák rendszeres használata miatt kikopik a
fű, és veszélyessé válik a játékosok egészségi állapotára, sajnos jellemzően emiatt sok a sérülést elszenvedő játékos. A pályáink folyamatos karbantartást igényelnek (fűnyírás, homoszórás,
lyuggatás, öntözés, trágyázás, gyepszellőztetés). 

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 sportfejlesztési programunk szoros összefüggésben és összhangban van az MLSZ szakszövetség programjával. Megvalósulása esetén pozitív hatást fejt ki környezetünkre (a társadalmi és
gazdasági viszonyokra), rövid-, közép-, és hosszútávon egyaránt (részletezve a mellékelt Sportfejlesztési Programban). Stratégiai feladatok az utánpótlás nevelés területén: Folyamatos és
szoros együttműködés a városi szervezetekkel. Edzőink rendszeres szakmai továbbképzése, folyamatos belső edzőképzés. A régióban dolgozó szakemberek nyomon követése. A megyei
utánpótlás csapatok edzőinek való segítségnyújtás, az ETO filozófiájának és módszereinek való megismertetésével, számukra edzésvezetési és módszertani bemutatók szervezése,
megtartása. Az ETO vezető szakmai szerepét folyamatosan erősíteni a régióban, mentor edzők alkalmazása az edző kollégák ellenőrzése és segítése érdekében. Körülbelül 10 év múltán a
most versenyrendszerbe belépő utánpótláskorú játékosok java része alkotja majd a magyar labdarúgás alapját, így az utánpótlásban dolgozó szakemberek közös felelőssége, hogy őket minél
profibb szemlélettől vezérelve az élsportra képezze és nevelje. A kiválasztás során „kimaradók” pályáját tovább kell követni, hiszen az érési folyamatok nem lineárisak. Így biztosítható a
későbbiekben, hogy ne tévesszük szem elől a később érő típusú játékosokat, esélyt adva nekik a „bekerülésre”. A hosszú távú fejlődéshez elengedhetetlen feltételek: Az Ovifoci program
feltételeinek biztosítása: terem-, és pályahasználat, sporteszköz, közlekedési eszköz, kísérő személyek, sportszakemberek, Mikulás Kupa ás Ovifoci Gála megrendezése. Fociosztályok
működtetése a partneriskolákban: megszervezni a tanulók képzését, biztosítani az infrastruktúrát és a szakembereket. Pályák folyamatos felújítása. Új pályák kialakítása, vagy bérlése-
megszerzése az utánpótlás számára. Korosztályos válogatottjaink támogatása. Nemzetközi tornák szervezése, és más nemzetközi tornákon való részvétel támogatása. Magas szintű képzési
rendszerünk fenntarthatóságának ás működtetésének biztosítása. A hatékony kiegészítő edzésmódszerek további alkalmazása. 

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

Az ETO FC Győr a magyar labdarúgás egyik legrégebbi múltra visszatekintő és legmeghatározóbb klubja. Az 1904-ben alapított egyesület Győr városának és a nyugat-dunántúli régiónak a
legismertebb és a legtöbb szimpatizánssal rendelkező sportszervezete, amely számára fontos, hogy hogyan ítélik meg a Kisalföldön illetve a megyeszékhelyen élő emberek, hogyan
viszonyulnak hozzá az itt működő vállalkozások. Éppen ezért az ETO FC Győr minden játékosának, vezetőjének és munkatársának pontosan tudnia kell, mit jelent ez a klub az itt élők
számára. Az ETO FC Győr több, mint egy futballvállalkozás. Az újjáépített, 7 egykori, vagy jelenlegi akadémistát a soraiban tudó NB III-as csapat mellett a klub nagy hangsúlyt fektet az
oktatásra, így képes arra, hogy ne csak labdarúgókat, hanem a futballszakmát jól ismerő fiatalembereket képezzen, és az egy életen át tartó tanulás jegyében akár egy életpályát is kínáljon az
akadémiára bekerülő gyerekek számára. Az egyesület operatív részlegében és kiegészítő személyzetében napjainkban is találhatók olyan egykori akadémisták, akik ha nem is sportolóként,
de mégis az ETO kötelékeiben maradtak tanulmányaik befejeztével. Közvetlen és közvetett környezetünkhöz is szeretnénk minél jobban eljutni. Szeretnénk velük megismertetni magunkat, és
megmutatni nekik, hogy mit is képviselünk. Az utóbbi másfél évben a közönség felé nyitottunk blogokkal, honlapokkal, facebook csoportokkal, közönség találkozókkal, melyek nagymértékben
befolyásolták a labdarúgókról, a labdarúgásról alkotott képet. A városi rendezvényekre meghívást kapnak játékosaink, azt tapasztaljuk, hogy sokkal nyitottabbak a győri szervezetek felénk. A
társadalmi felelősségvállalás terén is sokat javultunk, rendszeres résztvevői vagyunk a jótékonysági és közösségi programoknak. Az ETO arculatát teljesen újraformáltuk, továbbá fáradozunk
az ETO, mint brand pozitív megerősítésén. Úgy tapasztaljuk, hogy Akadémiánk földrajzi előnyt élvez a régióban, a magas színvonalú szakmai munka pedig garancia a minket választóknak,
hogy minőségi képzésben részesülnek. Az idei pályázatnak köszönhetően további minőségjavulást érhettünk el. Például elindíthattuk kiválasztási rendszerünk kiépítését, mely hozományaként
azok a játékosok nevelkednek nálunk, akiket mi szeretnénk a képzésünkbe beválogatni. Célunk, hogy olyan labdarúgókat képezzünk, akik nemzeti és nemzetközi mércével is piacképesek.
Feladatunk a klub profitorientálttá tétele a szakmai színvonal megtartása-növelése mellett.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Kategória Képesíté
s

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó juttatás
(Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 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
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2019/20 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 Benchmark Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszköz (FELNŐTT) TOCA® Labdaadogató rendszer +
szoftver

6 299 205
Ft

db 1 6 299 205
Ft

6 299 205 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) TOCA® Kapu összecsukható, hálóval 38 583 Ft db 4 38 583 Ft 154 332 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) TOCA® Speciális Labda 2-es méret 3 929 Ft db 20 3 929 Ft 78 580 Ft

Pályatartozék labdafogóháló (tartóoszlopok nélkül) 701 Ft nm 1350 700 Ft 945 000 Ft

Informatikai
beruházás

számítógép, laptop 236 220 Ft db 3 236 220 Ft 708 660 Ft

Berendezési eszköz mosógép 393 701 Ft db 1 393 701 Ft 393 701 Ft

Berendezési eszköz szárítógép 393 701 Ft db 1 393 701 Ft 393 701 Ft

Pályakarbantartó
gép

pályavonalzó kocsi nincs db 2 141 732 Ft 283 464 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő élőfüves pályához 62 205 Ft db 90 62 205 Ft 5 598 450 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő műfüves pályához 62 205 Ft db 90 62 205 Ft 5 598 450 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipő teremhez 62 205 Ft db 90 51 181 Ft 4 606 290 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sportszár 4 724 Ft db 150 4 724 Ft 708 600 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) aláöltözet nadrág 3/4-es 11 024 Ft db 60 11 024 Ft 661 440 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) aláöltözet rövid 11 024 Ft db 60 11 024 Ft 661 440 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) aláöltözet hosszú 14 173 Ft db 45 14 173 Ft 637 785 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző póló 11 811 Ft db 90 11 811 Ft 1 062 990 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág rövid 10 236 Ft db 90 10 236 Ft 921 240 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) sípcsontvédő 7 087 Ft db 45 7 087 Ft 318 915 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) jelölőmez 2 362 Ft db 60 2 362 Ft 141 720 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacs 3 150 Ft db 60 3 150 Ft 189 000 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kulacstartó 3 150 Ft db 6 3 150 Ft 18 900 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) szabadidő póló 11 024 Ft db 90 11 024 Ft 992 160 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) cipőtartó táska 3 543 Ft db 45 3 543 Ft 159 435 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) hátizsák 10 236 Ft db 60 10 236 Ft 614 160 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) labda 35 433 Ft db 100 35 433 Ft 3 543 300 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés mez 11 811 Ft db 110 11 811 Ft 1 299 210 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) mérkőzés nadrág 10 236 Ft db 110 10 236 Ft 1 125 960 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző póló 11 811 Ft db 90 11 811 Ft 1 062 990 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág rövid 10 236 Ft db 90 10 236 Ft 921 240 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edző nadrág hosszú 12 598 Ft db 90 12 598 Ft 1 133 820 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) edzőmelegítő 12 598 Ft db 90 12 598 Ft 1 133 820 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusnadrág 11 811 Ft db 10 11 811 Ft 118 110 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapusmez 17 323 Ft db 10 17 323 Ft 173 230 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) kapuskesztyű 47 244 Ft db 10 35 433 Ft 354 330 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) törölköző nincs db 120 7 874 Ft 944 880 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) széldzseki 23 622 Ft db 60 19 685 Ft 1 181 100 Ft

Sportfelszerelés (FELNŐTT) csapatkapitányi karszalag 4 724 Ft db 4 3 937 Ft 15 748 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapu 5x2 méter 153 543 Ft db 2 153 543 Ft 307 086 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapu 7x2 méter 236 220 Ft db 2 236 220 Ft 472 440 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter 22 047 Ft db 2 22 047 Ft 44 094 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter 47 244 Ft db 2 47 244 Ft 94 488 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) gát 5 118 Ft db 50 5 118 Ft 255 900 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) kompresszor 31 496 Ft db 2 31 496 Ft 62 992 Ft
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Sporteszköz (FELNŐTT) rúgófal 27 559 Ft db 10 27 559 Ft 275 590 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) leszúrható karó 2 756 Ft db 60 2 756 Ft 165 360 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) Olive gyorsaság fejlesztő szett 21 969 Ft db 25 21 969 Ft 549 225 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) koordinációs létra 7 874 Ft db 6 7 874 Ft 47 244 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) fékezőernyő 9 449 Ft db 8 9 449 Ft 75 592 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) sorfal 12 598 Ft db 10 12 598 Ft 125 980 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) fejelő állvány 196 850 Ft db 2 196 850 Ft 393 700 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) koordinációs karika 787 Ft db 60 787 Ft 47 220 Ft

Sporteszköz (FELNŐTT) bója készlet (30 cm) 6 299 Ft db 6 3 937 Ft 23 622 Ft

Sporteszköz Dynair párna nincs db 50 3 937 Ft 196 850 Ft

Sporteszköz Power band nincs db 60 7 087 Ft 425 220 Ft

Sporteszköz Súlymellény nincs db 20 7 874 Ft 157 480 Ft

Sporteszköz Agility band nincs db 15 22 047 Ft 330 705 Ft

Sporteszköz Dbands nincs db 40 10 236 Ft 409 440 Ft

Sporteszköz TRX nincs db 40 51 181 Ft 2 047 240 Ft

Sporteszköz TRX Rip trainer nincs db 20 43 307 Ft 866 140 Ft

Sporteszköz TOGU Jumper nincs db 20 42 520 Ft 850 400 Ft

Sporteszköz Spinning kerékpár nincs db 4 251 969 Ft 1 007 876 Ft

Sporteszköz Rope kötéltrainer nincs db 6 27 559 Ft 165 354 Ft

Informatikai
beruházás

projektor 236 220 Ft db 1 236 220 Ft 236 220 Ft

Informatikai
beruházás

vetítővászon 141 732 Ft db 1 141 732 Ft 141 732 Ft

Informatikai
beruházás

MS Office 365 1 év nincs db 5 39 000 Ft 195 000 Ft

Informatikai
beruházás

Adobe Cloud cc nincs db 1 270 000 Ft 270 000 Ft

55 395 546 Ft
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2019/20 évad - Tárgyi beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

(FELNŐTT) TOCA®
Labdaadogató rendszer + szoftver

Mivel Elit Akadémiaként, Regionális utánpótlás központként, és az MLSZ megyei kiemelt tehetség központjaként működünk, így kellő hangsúlyt
fektetünk, és kell fektetnünk a tehetséges labdarúgóink egyéni fejlesztésére. Egyéni képességfejlesztő képzéseinknél ezek az eszközök fontosak,
mert nagymértékben segítik fejleszteni az egyén technikai adottságait. Ilyen technikai képességek melyek fejleszthetőek pl.: passzpontosság,
labdaátvételek, rúgótechnika csiszolása, állított szituációk, célzás pontosítása.

(FELNŐTT) TOCA® Kapu
összecsukható, hálóval

A fenti labdaadogató rendszerhez kapcsolódó kiegészítő tartozékai.

(FELNŐTT) TOCA® Speciális
Labda 2-es méret

A fenti labdaadogató rendszerhez kapcsolódó kiegészítő tartozékai.

labdafogóháló (tartóoszlopok
nélkül)

A régi háló már elhasználódott, ezek cseréje időszerű.

számítógép, laptop Bővülő irodába szükségszerű új laptopok bevonása, valamint a régi, több éves laptopok cseréje is.

mosógép Jelenleg 1 db mosógépünk van, ami kb 20 éves kb, állandó szervizelést igényel, valamint a kapacitásai is korlátozott figyelembe véve a jelenlegi
játékosállomány szükségleteit.

szárítógép Jelenleg 1 db szárítógépünk van, ami kb 20 éves kb, állandó szervizelést igényel, valamint a kapacitásai is korlátozott figyelembe véve a jelenlegi
játékosállomány szükségleteit.

pályavonalzó kocsi A pálya vonalazására szükség van, a jelenlegi régi, elavult, a kerekei kitörnek, ezért szükséges a csere.

(FELNŐTT) cipő élőfüves
pályához

Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) cipő műfüves
pályához

Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) cipő teremhez Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) sportszár Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) aláöltözet nadrág 3/4-
es

Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) aláöltözet rövid Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) aláöltözet hosszú Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edző póló Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) sípcsontvédő Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) jelölőmez Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kulacs Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kulacstartó Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) szabadidő póló Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) cipőtartó táska Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) hátizsák Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) labda Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) mérkőzés mez Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) mérkőzés nadrág Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edző póló Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edző nadrág rövid Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edző nadrág hosszú Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) edzőmelegítő Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapusnadrág Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapusmez Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapuskesztyű Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) törölköző Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) széldzseki Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) csapatkapitányi
karszalag

Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapu 5x2 méter Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapu 7x2 méter Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) kapuháló 5x2 méter Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.
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(FELNŐTT) kapuháló 7x2 méter Sportfelszerelések / sporteszközök melyek elengedhetetlenek edzésekhez, valamint mérkőzésekhez.

(FELNŐTT) gát Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) kompresszor Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) rúgófal Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) leszúrható karó Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) Olive gyorsaság
fejlesztő szett

Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) koordinációs létra Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) fékezőernyő Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) sorfal Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) fejelő állvány Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) koordinációs karika Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

(FELNŐTT) bója készlet (30 cm) Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Dynair párna Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Power band Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Súlymellény Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Agility band Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Dbands Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

TRX Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

TRX Rip trainer Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

TOGU Jumper Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Spinning kerékpár Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

Rope kötéltrainer Sporteszközök melyek elengedhetetlenek erőnléti/ erősítő edzésekhez.

projektor A jelenlegi projektorunk már régi, üzemóráját tekintve már a hasznos élettartamát bőven túl járta, ezért szükséges új eszköz beszerzése, hiszen a
videózáshoz, elemzéshez, taktikai egyeztetéshez szükséges felszerelésről van szó.

vetítővászon A jelenlegi projektorunk már régi, üzemóráját tekintve már a hasznos élettartamát bőven túl járta, ezért szükséges új eszköz beszerzése, hiszen a
videózáshoz, elemzéshez, taktikai egyeztetéshez szükséges felszerelésről van szó.

MS Office 365 1 év Irodai szoftver csomag számítógépekhez.

Adobe Cloud cc Video és képszerkesztéséhez szükséges szoftvercsomag.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása

Kategória/Megnevezés Típus Felhasználási
terület

Eszköz elhelyezése, telepítés
helyszíne

Kezeléséhez
szakértelem

rendelkezésre
áll-e?

Az eszköz
alkalmazásánál

érintett
csapatok

száma

Játékosok
összlétszáma

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

38 420 404 Ft 396 087 Ft 792 173 Ft 39 608 664 Ft 16 975 142 Ft 56 187 719 Ft 56 583 806 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft, teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a nettó 50 e Ft feletti
egyedi értékű korábban beszerzett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória Megnevezés Típus Felhasználási terület Beszerzés éve
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória 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

2019/20 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály Használt pálya típusa Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya) Használat heti időtartama Játékosok száma

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

Nem

2019/20 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím Közvetlen támogatás Ell. szerv. fiz. díj Közreműködői díj 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

A 2019. július 1. és 2020. június 30. között, az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által
nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható vesztesége: 0 Ft

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható veszteségéből mennyit
kíván megpályázni

Kizárólag olyan ingatlanok üzemeltetési költségei az elszámolhatóak, amelyek:
már legalább két lezárt korábbi támogatási időszakban is a sportszervezetnél merültek fel
az újonnan megvalósult beruházás működési költségeit aktiválás óta a sportszervezet finanszírozza.

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások üzemeltetés jogcímen

Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif. h
ó

Bruttó juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói járulékok (Ft/hó
)

Évadra jutó ráfordítás összesen
(Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2019/20 évad - a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű
gazdasági célú használat

Kizárólag helyi hatással bíró
sportcélú ingatlan feltételei

2019/20 évad - Sportcélú ingatlan üzemeltetés jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft

Anyagköltség 0 Ft

Szerződéses szolgáltatások 0 Ft

Távközlés és energia 0 Ft

Karbantartási költségek 0 Ft

Bérleti díjak 0 Ft

Adminisztrációs költségek 0 Ft

Összesen 0 Ft

 Alulírott Soós Imre, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást a Kérelmező a saját tulajdonában vagy a saját
használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel, és vállalja, hogy a látvány-csapatsport támogatás mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe. 

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U7 u7_csapat_1 6 - Aktív

U7 u7_csapat_2 6 - Aktív

U7 u7_csapat_3 6 leány Aktív

U9 u9_csapat_1 10 - Aktív

U9 u9_csapat_2 10 - Aktív

U9 u9_csapat_3 10 leány Inaktív

U11 u11_csapat_1 10 Aktív

U11 u11_csapat_2 10 Aktív

U11 u11_csapat_3 10 leány Inaktív

U13 u13_csapat_1 12 Inaktív

U13 u13_csapat_2 12 Inaktív

U13 u13_csapat_3 12 leány Inaktív

2019/20 évadban vállalt új bozsik utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Megjegyzés Státusz

U9 ETO FC Győr 10 leány Aktív

U11 ETO FC Győr 10 leány Aktív

U13 ETO FC Győr 12 leány Aktív

Események/egyéb támogatások (Az ebben a táblázatban feltüntetett sorok csak a pályázható elvi támogatás összegét emelik, melyet a rendszer a 14. oldal - Értékelési
elvek alapján meghatározott teljes támogatás oldalon jelenít meg, a konkrét tételeket a 15. - Utánpótlás-nevelés ráfordításai jogcímenként oldalon kell az egyes
táblázatokban feltüntetni!)

Esemény/Megnevezés Mennyiség

Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer Ft/alkalom) 1

Csoportvezetői díjazásra (573 600 Ft/évad) 1

Bozsik Torna rendezésre (50 ezer Ft/alkalom) 2
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 ETO FUTBALL KFT. U19 22 Országos I. Országos I. - Aktív

U17 ETO FUTBALL KFT. U17 18 Országos I. Országos I. - Aktív

U16 ETO FUTBALL KFT. U16 20 Országos I. Országos I. - Aktív

U15 ETO FUTBALL KFT. U15 18 Országos I. Országos I. - Aktív

U14 ETO FUTBALL KFT. U14 20 Országos I. Országos I. - Aktív

U13 ETO FUTBALL ÉS FUTSAL KFT. U13 18 Országos I. Országos I. - Aktív

U12 ETO FUTBALL ÉS FUTSAL KFT. U12 20 Országos I. Országos I. - Aktív

2019/20 évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

U19 ETO FUTBALL KFT. U19 18 Elit Képzési Központ Elit Képzési Központ - Aktív

U16 ETO FUTBALL KFT. U16 18 Elit Képzési Központ Elit Képzési Központ - Aktív

U14 ETO FUTBALL KFT. U14 10 Elit Képzési Központ Elit Képzési Központ - Aktív

2019/20 évadban vállalt új női utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFPHPM01-29375/2019/MLSZ

2019-12-11 10:12 16 / 37



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20-es évadban vállalt új férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2018/19 évadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 18/19 Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2019/20 évadban vállalt új női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

2018/19. évi SFP-ben nem vállalt, a 2018/19-es szezonban azonban versenyeztetett csapat

Korosztály Csapat neve Létszám Csapat szintje 19/20 Megjegyzés Státusz

be/SFPHPM01-29375/2019/MLSZ

2019-12-11 10:12 18 / 37



A sportszervezet produktivitási bónusza jelenleg: 0 Ft

Amennyiben az Ön számításai szerint a szövetség által meghatározott összeg nem megfelelő, írja be az eltérés összegét:

Produktivitási bónusz korrekció: 121 869 000 Ft

85%-os báziskompenzáció: 0 Ft

Kérjük nyilatkozzon a külföldi szerepeltetésű játékosaival kapcsolatban, van-e olyan, amelyik:

 Magyarországon közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatának hallgatója, vagy
 1 évnél hosszabb ideje Magyarországon bejelentett munkaviszonnyal, és állandó lakcímmel rendelkezik, vagy
 legalább 3 éve megszakítás nélkül magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkezik.
 a Labdarúgás Versenyszabályzata (LVSZ) 4.§. 7. bekezdésének c. pontja alapján hazai labdarúgónak minősül.

Bozsik

u7_csapat_1 (N) U7 6 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_2 (N) U7 6 fő 1 500 000 Ft

u7_csapat_3 (N) U7 6 fő 500 000 Ft

u9_csapat_1 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_2 (N) U9 10 fő 1 500 000 Ft

u9_csapat_3 (N) U9 10 fő Inaktí
v

u11_csapat_1 (N) U11 10 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_2 (N) U11 10 fő 1 750 000 Ft

u11_csapat_3 (N) U11 10 fő Inaktí
v

u13_csapat_1 (N) U13 12 fő Inaktí
v

u13_csapat_2 (N) U13 12 fő Inaktí
v

u13_csapat_3 (N) U13 12 fő Inaktí
v

ETO FC Győr (V) U9 10 fő 500 000 Ft

ETO FC Győr (V) U11 10 fő 500 000 Ft

ETO FC Győr (V) U13 12 fő 1 750 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 12 750 000 Ft

Férfi

ETO FUTBALL KFT. U19 (N) U19 22 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U17 (N) U17 18 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U16 (N) U16 20 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U15 (N) U15 18 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U14 (N) U14 20 fő Országos I. 16 000 000 Ft

ETO FUTBALL ÉS FUTSAL KFT. U13 (N) U13 18 fő Országos I. 2 000 000 Ft

ETO FUTBALL ÉS FUTSAL KFT. U12 (N) U12 20 fő Országos I. 2 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 84 000 000 Ft

Női

ETO FUTBALL KFT. U19 (N) U19 18 fő Elit Képzési Központ 9 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U16 (N) U16 18 fő Elit Képzési Központ 9 000 000 Ft

ETO FUTBALL KFT. U14 (N) U14 10 fő Elit Képzési Központ 6 000 000 Ft

 Teljes elvi támogatás 24 000 000 Ft

 Bozsik 12 750 000 Ft

 Férfi 84 000 000 Ft

 Női 24 000 000 Ft

 18/19-es csapatok korrekció -9 978 765 Ft
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 Produktivitási bónusz korrekció 121 869 000 Ft

 Végleges produktivitási bónusz
korrekció -14 604 000 Ft

 Bozsik fesztivál rendezésre (100 ezer
Ft/alkalom) 100 000 Ft

 Csoportvezetői díjazásra (573 600
Ft/évad) 573 600 Ft

 Bozsik Torna rendezésre (50 ezer
Ft/alkalom) 100 000 Ft

Elvi támogatás = közvetlen támogatás
+ közreműködői díj + 1%-os
ellenőrzési díj.

218 809 835 Ft

Jelenlegi különbözet: 26 365 886 Ft 

 Elfogadom, hogy az benyújtott elvi működési támogatási igény kevesebb, mint a rendelkezésre álló elvi működési támogatási keretösszeg.
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés (UP) hátizsák 10 236 Ft db 300 10 236 Ft 3 070 800 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet hosszú 14 173 Ft db 300 11 024 Ft 3 307 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet hosszú 14 173 Ft db 300 11 024 Ft 3 307 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet rövid 11 024 Ft db 300 7 874 Ft 2 362 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) aláöltözet rövid 11 024 Ft db 300 7 874 Ft 2 362 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) cipőtartó táska 3 543 Ft db 300 3 543 Ft 1 062 900 Ft

Sportfelszerelés (UP) sípcsontvédő 7 087 Ft db 270 3 937 Ft 1 062 990 Ft

Sportfelszerelés (UP) sportszár 4 724 Ft db 270 3 150 Ft 850 500 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés mez 11 811 Ft db 270 7 874 Ft 2 125 980 Ft

Sportfelszerelés (UP) mérkőzés nadrág 10 236 Ft db 270 7 480 Ft 2 019 600 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág rövid 10 236 Ft db 300 7 874 Ft 2 362 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) edző nadrág hosszú 12 598 Ft db 300 10 236 Ft 3 070 800 Ft

Sportfelszerelés (UP) jelölőmez 2 362 Ft db 200 2 362 Ft 472 400 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusmez 17 323 Ft db 30 11 811 Ft 354 330 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapusnadrág 11 811 Ft db 30 7 874 Ft 236 220 Ft

Sportfelszerelés (UP) kapuskesztyű 47 244 Ft db 30 39 370 Ft 1 181 100 Ft

Sportfelszerelés (UP) szabadidő póló 11 024 Ft db 300 4 724 Ft 1 417 200 Ft

Sportfelszerelés (UP) csapatkapitányi karszalag 4 724 Ft db 15 2 362 Ft 35 430 Ft

Sportfelszerelés (UP) edzőmelegítő 12 598 Ft db 300 10 236 Ft 3 070 800 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Gyógyszer sportkrém nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer gyógyszercsomag nincs csom 1 1 575 029 Ft 1 575 029 Ft

Gyógyszer jégzselé nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer kötszer nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer fásli nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer kineziológiai tapasz nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer izomlazító nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

Gyógyszer tapasz nincs csom 1 1 969 940 Ft 1 969 940 Ft

2019/20 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Kategória Létesítmény székhelye Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák száma / hó Hónapok száma Bérleti díj összesen (Ft)
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2019/20 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória Megnevezés (edző esetén
oklevél azonosító)

Adózás
módja

Szerződés szerinti
havi óraszám

Kifizetéssel érintett
hónapok száma

Bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző 7310 EKHO 160 12 185 000 Ft 36 075 Ft 2 652 900 Ft

Edző 3556 EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Edző 3475 EKHO 80 12 130 000 Ft 25 350 Ft 1 864 200 Ft

Edző TANCPRO15-01458 EKHO 160 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Edző 648 EKHO 160 12 260 000 Ft 50 700 Ft 3 728 400 Ft

Edző 2623 EKHO 80 12 180 000 Ft 35 100 Ft 2 581 200 Ft

Egyéb BOZSIK FELKÉSZÍTŐ EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Egyéb BOZSIK CSOPORTVEZETŐ EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Akadémiai
igazgató

AKADÉMIA IG. EKHO 160 12 900 000 Ft 175 500 Ft 12 906 000 Ft

Egyéb AKADÉMIA SZAK IGAZGATÓ EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Edző TANAE1301-033 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Egyéb TECHNIKAI VEZ. V.A. EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Egyéb ERŐNLÉTI EDZŐ EKHO 160 12 350 000 Ft 68 250 Ft 5 019 000 Ft

Edző 0223 EKHO 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Egyéb MASSZŐR ZS.K. EKHO 160 12 350 000 Ft 68 250 Ft 5 019 000 Ft

Egyéb MASSZŐR H.P. EKHO 160 12 350 000 Ft 68 250 Ft 5 019 000 Ft

Edző 3646 EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Edző KPTANA1401-657 EKHO 80 12 152 000 Ft 29 640 Ft 2 179 680 Ft

Edző HU-250 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Edző HU-251 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Edző 586 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Edző 0196 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Edző KPTANA1401-655 EKHO 160 12 400 000 Ft 78 000 Ft 5 736 000 Ft

Egyéb 2857 - pályaedző EKHO 160 12 300 000 Ft 58 500 Ft 4 302 000 Ft

Edző 0122 EKHO 80 12 100 000 Ft 19 500 Ft 1 434 000 Ft

Edző 3192 EKHO 160 12 240 000 Ft 46 800 Ft 3 441 600 Ft

Egyéb EGYÉNI KÉPZÉS VEZETŐ EKHO 80 12 175 000 Ft 34 125 Ft 2 509 500 Ft

Egyéb TECHNIKAI VEZETŐ M.K. EKHO 160 12 210 000 Ft 40 950 Ft 3 011 400 Ft

Edző UEFA B besz.alatt EKHO 80 12 181 000 Ft 35 295 Ft 2 595 540 Ft

Edző 2631 EKHO 80 12 176 000 Ft 34 320 Ft 2 523 840 Ft

Edző UEFA ’’C’’ Románia, 2300 EKHO 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző KPTANC1622-02562 EKHO 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Edző UEFA’’C’’ Románia 2303
Grassroots

EKHO 160 12 200 000 Ft 39 000 Ft 2 868 000 Ft

Egyéb V.ZS - női bozsik EKHO 80 12 40 000 Ft 7 800 Ft 573 600 Ft

Egyéb SZ.T. - női bozsik EKHO 80 12 40 000 Ft 7 800 Ft 573 600 Ft

Egyéb MASSZŐR V.T. OKJ
51500801

Normál 80 12 90 000 Ft 18 900 Ft 1 306 800 Ft
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2019/20 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése Indoklás

BOZSIK FELKÉSZÍTŐ Bozsik korosztályú csapatok felkészítése, edzőinek szakmai támogatása, táborok, tornák megszervezése, lebonyolítása, szakmai támogatás az
edzők számára.

BOZSIK CSOPORTVEZETŐ Bozsik csoportvezető feladata, a Bozsik korosztályos csapatok, azok edzői feladatainak összefogása, szakmai egyeztetések végrehajtása, táborok,
tornák megszervezése, lebonyolítása.

AKADÉMIA IG. Akadémia stratégiájának kialakítása, játékos megfigyelés, edzőkkel szakegyeztetés, edzés program összeállítása, jövőbeni vízió megtervezése,
edzők menedzselése, motiválása.

AKADÉMIA SZAK IGAZGATÓ Akadémia igazgató munkájának támogatása.

TECHNIKAI VEZ. V.A. UP női és fiú csapatoknál technikai vezető. A korosztályos csapatok szervezési feladataiért felel. Az alapfokú sportmenedzser képesítése folyamatban
van.

ERŐNLÉTI EDZŐ Az erőnléti edző feladata, hogy a sportoló kondicionális és koordinációs képességeit az adott időszaknak (alapozási vagy versenyidőszak)
megfelelően fejlessze vagy szinten tartsa. Felel azért, hogy a sportoló alap kondicionális képességei (erő, állóképesség, gyorsaság) a kívánt szintet
elérjék, továbbá a koordinációs képességek (általános és futás mozgáskoordináció) fejlesztéséért és szinten tartásáért, a test stabilizációjáért
(megfelelő stabilizációs izmok fejlesztéséért), és az izomzat rugalmasságáért. Az erőnléti edző gondoskodik a sportághoz szükséges megfelelő fizikai
állapotról. Ezeket a feladatai az UP lány szakágnál végzi el.

MASSZŐR ZS.K. A betegek funkcionális mozgásának sérülése, betegsége vagy valamilyen egészségügyi károsodása esetén – gyógytornász irányításával, esetleg
más egészségügyi szakemberekkel együttműködve – fizioterápiás kezeléseket végez. Az izmok lazítása, a fájdalmak csökkentése, a szervek
működésének és az életfunkciók befolyásolása érdekében különböző masszírozási technikákat alkalmaz. A masszőr a tapintásával érzékeli az izmok
helyzetét és állapotát, valamint a masszírozás következtében beálló változásokat

MASSZŐR H.P. A betegek funkcionális mozgásának sérülése, betegsége vagy valamilyen egészségügyi károsodása esetén – gyógytornász irányításával, esetleg
más egészségügyi szakemberekkel együttműködve – fizioterápiás kezeléseket végez. Az izmok lazítása, a fájdalmak csökkentése, a szervek
működésének és az életfunkciók befolyásolása érdekében különböző masszírozási technikákat alkalmaz. A masszőr a tapintásával érzékeli az izmok
helyzetét és állapotát, valamint a masszírozás következtében beálló változásokat

2857 - pályaedző Utánpótlás korosztályú csapatoknál a korosztályos vezetőedző munkájának segítése, edzések előtt, közben a pálya előkészítése a feladatoknak
megfelelően.

EGYÉNI KÉPZÉS VEZETŐ

TECHNIKAI VEZETŐ M.K. UP női és fiú csapatoknál technikai vezető. A korosztályos csapatok szervezési feladataiért felel. Az alapfokú sportmenedzser képesítése folyamatban
van.

V.ZS - női bozsik Bozsik leány csapatoknak edzéseket tart.

SZ.T. - női bozsik Bozsik leány csapatoknak edzéseket tart.

MASSZŐR V.T. OKJ 51500801 A betegek funkcionális mozgásának sérülése, betegsége vagy valamilyen egészségügyi károsodása esetén – gyógytornász irányításával, esetleg
más egészségügyi szakemberekkel együttműködve – fizioterápiás kezeléseket végez. Az izmok lazítása, a fájdalmak csökkentése, a szervek
működésének és az életfunkciók befolyásolása érdekében különböző masszírozási technikákat alkalmaz. A masszőr a tapintásával érzékeli az izmok
helyzetét és állapotát, valamint a masszírozás következtében beálló változásokat
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2019/20 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám Oklevél beszerzés alatt Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyerekek száma

7310 UEFA B U8 6 16

3556 UEFA B U7 5 28

3475 UEFA B U8 6 16

TANCPRO15-01458 MLSZ Grassroots C U11 6 16

648 UEFA B U9 6 18

2623 UEFA B U10 6 16

TANAE1301-033 UEFA Elite A U19 9 20

0223 UEFA A U16 8 22

3646 UEFA B U12 8 20

KPTANA1401-657 UEFA A U15 8 20

HU-250 UEFA A U14 8 20

HU-251 UEFA A U15 6 20

586 UEFA A U16 9 22

0196 UEFA A U17 10 18

0122 UEFA B U16 9 14

3192 UEFA B U13 8 20

UEFA B besz.alatt UEFA B U19 5 18

2631 UEFA B U19 8 16

UEFA ’’C’’ Románia, 2300 Külföldi UEFA U14 5 18

KPTANC1622-02562 MLSZ Grassroots C U16 5 18

UEFA’’C’’ Románia 2303 Grassroots Külföldi UEFA U11 6 16

KPTANA1401-655 UEFA A U19 8 16

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 33 732 050 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 15 364 609 Ft

Személyszállítási költségek 11 720 973 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 0 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 10 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 137 235 660 Ft

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

Összesen 208 053 292 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

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

186 670 631 Ft 1 924 439 Ft 3 848 879 Ft 192 443 949 Ft 21 382 661 Ft 211 902 171 Ft 213 826 610 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

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

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése Képzésben résztvevők száma (fő) Oktatás várható költségei (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2019/20-os időszakban.

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    Sportcélú ingatlan üzemeltetés   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

792 173 Ft 792 173 Ft 396 087 Ft 1 188 260 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 848 879 Ft 3 848 879 Ft 1 924 439 Ft 5 773 318 Ft

Összesen 4 641 052 Ft  6 961 578 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos
szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljeskörű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása
során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a
támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt
vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető
projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási
és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a
kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a

Utánpótlás-
nevelés

A közreműködői költségek a programhoz közvetlenül kapcsolódnak, igazolhatóak és arányosak. A sportszervezet nem rendelkezik az adott tevékenységgel kapcsolatos
szaktudással, és nem rendelkezik elegendő erőforrással. A megbízott külsős cég az elvégzett munkáért teljeskörű felelősséget vállal, és a program teljes megvalósítása
során együttműködik a sportszervezettel. A vállalkozás a sportszervezet részére a sportág támogatásával összefüggő sportfejlesztési program elkészítésében, a
támogatás megszerzésében, felhasználásában, az elszámolásban szakértői együttműködési tevékenységet, illetve feladatot lát el. Szakértői munka keretében részt
vesz a következő tevékenységekben: Részvétel és koordináció a sportfejlesztési program előkészítésében és elkészítésében; részvétel egyeztető
projektmegbeszéléseken; projekt előrehaladási jelentés(ek) elkészítésében való közreműködés; részvétel a program megvalósításában; részvétel az adatszolgáltatási
és jelentéstételi kötelezettség teljesítésében; közreműködés a felhasznált támogatás elszámolási dokumentációjának összeállításában. A vállalkozói díj összege a
kérelmező sportszervezet sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás jogcímenként és évente számított összegének 2%-a
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Nyilatkozat 1

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: Győr, 2019. 12. 11.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Soós Imre (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 az adatlapon feltüntetett mértékben
ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

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

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

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

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

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

15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ
versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú
csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2019/20 bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott
működési támogatást arányosan csökkenti;

16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben
bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási
évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat
számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási minimumra vagyok jogosult a
működési típusú támogatások tekintetében.

Kelt: Győr, 2019. 12. 11.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti

látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra) tett adó-felajánlás (a
továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Soós Imre, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos
sportszervezetnek.] 

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós
közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel
összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: Reklám és szponzorációs tevékenységekből származó bevételekből.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet (ideértve a hivatásos

sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a

támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú

ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos

sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori

szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel kapcsolatos

összeszámítás feltételei a 3. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák sporttevékenység céljára
szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben
gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és
diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és
támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6
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Alulírott Soós Imre, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a Tao tv. 30/I. § (3)
bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó
használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás
útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik,
látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi
jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

 a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem lehet helyi
jelentőségűnek tekinteni.

 az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
 az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok alapján, és a Tao tv. 4. §

40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti

jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint

visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és

amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Győr, 2019. 12. 11.

..........................................................
aláírás

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott sportoló azzal, hogy az

általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére

sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és

szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet

kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr sportszervezetnek, vagy

alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény és annak szolgáltatásai

tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a

külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet)

meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben a Kérelmező

által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak

megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2019. július 1. - 2020. június 30-ig tartó támogatási időszakban a

társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély

összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de minimis) támogatás jelenértéke

nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti támogatási időszakban igényelt

csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi évben e támogatás összegének figyelembevételével nem

veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

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

Sportszervezet által kapott De minimis TAO támogatás(ok) korábbi években az MLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programok alapján

Év Összeg

17/18 4 546 599 Ft

18/19 47 306 650 Ft

51 853 249 Ft

Sportszervezet által kapott egyéb forrásból származó De minimis támogatás(ok) 

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

2019 10 000 000 Ft HUF EMMI 0 Ft

10 000 000 Ft 0 Ft

Kelt: Győr, 2019. 12. 11.
Soós Imre 
ügyvezető 
ETO Futball Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

be/SFPHPM01-29375/2019/MLSZ

2019-12-11 10:12 33 / 37



Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 10:21:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 16:09:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 10:22:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-10-11 14:49:42

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 16:52:41

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 16:57:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 5
Utolsó feltöltés:

2019-09-17 11:41:37

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-29 16:50:05

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 18
Utolsó feltöltés:

2019-04-30 17:29:16

Mellékletek

Tisztelt Sportszervezet!
Kérjük, hogy a pályázat mellékleteként feltöltött dokumentumok elnevezése minden esetben egyezzen, illetve utaljon a dokumentum tartalmára. Köszönettel: Pályázati Iroda

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)

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

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

Egyéb dokumentumok

Külföldön szerzett képesítésű edző diploma másolata

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és
részletes műszaki leírás.

Kelt: Győr, 2019. 12. 11.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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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 Mértékegység Megjegyzés Kiindulási érték (jelenlegi) Célérték (támogatási időszak vége) Változás a bázisév %-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen támogatás Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes támogatás Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

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

Tárgyi eszköz beruházás 38 420 404 Ft 396 087 Ft 792 173 Ft 39 608 664 Ft 16 975 142 Ft 56 187 719 Ft 56 583 806 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

38 420 404 Ft 396 087 Ft 792 173 Ft 39 608 664 Ft 16 975 142 Ft 56 187 719 Ft 56 583 806 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

186 670 631 Ft 1 924 439 Ft 3 848 879 Ft 192 443 949 Ft 21 382 661 Ft 211 902 171
Ft

213 826 610 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

Összesen 225 091 035 Ft 2 320 526 Ft 4 641 052 Ft 232 052 613 Ft 38 357 803 Ft 268 089 890
Ft

270 410 416 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj (Fizetendő az MLSZ 10300002-10473718-49020341 számú bankszámlájára)

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (33 darab)

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)

alairas-minta_1556546991.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-29 16:09:51) 9e98211c07de9d01c64350ce2bab1c70df10a9200f8a4e2e8263f384dc64f170

De minimis nyilatkozat ( Aláírandó nyilatkozat letöltése )

deminimisnyilatkozat_1556549845.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2019-04-29 16:57:25) 00bea8a59d22ae1fdf80575ef4f42f8ea68674602c4d2bc367962426812a1ae7

Külföldön szerzett képesítésű edző diploma másolata

goderbrigitta_1556549400.pdf (Szerkesztés alatt, 602 Kb, 2019-04-29 16:50:00) 52ba726f9cdd64c27baf2bc8922f92175f6102f499dc2a50726cd52e07f77624

sarosicsilla_1556549405.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2019-04-29 16:50:05) e1c995f18e21449904f20493641ab1626b949bbb8c4bbf032af1e2e2e485c772

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat2019_1556549561.pdf (Szerkesztés alatt, 955 Kb, 2019-04-29 16:52:41) bc6bc70ad96b57256501130f916d2b50571c98579f7e7444b2398e8d743d708e

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

cegbirosaginyilvantartas_1556612460.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2019-04-30 10:21:00) cf6bd5726e49cd3c9ce2ba6e540439a6ed75e57007a90dd26b679b6f9d705252

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

igazgatasidijmegfizetese.jp_1570798182.jpg (Kér. kieg. szerk., 43 Kb, 2019-10-11 14:49:42) 0b1f29c024d8b45cf3ec937c7b76d1b68f2302d6c9fe748fb2210e9f5174fa9c

igazgatasidijmegfizetese.jp_1556613191.jpg (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2019-04-30 10:33:11) 0b1f29c024d8b45cf3ec937c7b76d1b68f2302d6c9fe748fb2210e9f5174fa9c

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

nav0igazolas2019.04.18_1556549698.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2019-04-29 16:54:58) b54ac391120ae864d03a3c8115615403bae837b27a7d9d2475f52e992cac3738

koztart_opten_kerelem_001_29375_201_1556612544.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2019-04-30 10:22:24) 7cb050712b00688c5fdc03d53f25dfd17ee00305c57f1e9e3128f08c70032e96

Külföldi labdarúgó szerepeltetése esetén mentesítő dokumentum

kulfoldijatekosnyilatkozat_1556638046.pdf (Szerkesztés alatt, 237 Kb, 2019-04-30 17:27:26) d311128e881bd549c639c156a9deb968a59ecbc64b959b3110903638b0cfab92

vashkebavasylhonositasikerelem_1568713236.pdf (Hiánypótlás melléklet, 824 Kb, 2019-09-17 11:40:36) 754bc4b569aa535d0df72a457079f49eb9629dbd47dbbe0cbfed38353211d5ca

vashkebavasyltartengedely_1568713240.jpg (Hiánypótlás melléklet, 115 Kb, 2019-09-17 11:40:40) 12ac263faae55f1ac619bf0421a125b97806f472256b445f3b0f34d0fef7b96b

vaskhebavasyl_passport_1568713248.pdf (Hiánypótlás melléklet, 401 Kb, 2019-09-17 11:40:48) 4e80e27ac48c3111a26f614c354f48bd1a661b78b25e643bfffc68e77fec8968

vashkebavasyltartozkodas_1568713297.pdf (Hiánypótlás melléklet, 710 Kb, 2019-09-17 11:41:37) 565ec862bbb8b5ceda3375ba7cf344f8f926dc3ee6af66575773bfbebd0be9b0

500.000 Ft egyedi bekerülési értéket meghaladó projektelemekhez kapcsolódó hivatalos belföldi márkakereskedői ajánlat és részletes műszaki leírás.

sportfelsz_diamond_1556638144.pdf (Szerkesztés alatt, 336 Kb, 2019-04-30 17:29:04) abc30bd899b39a100e2ff6a5c4f4b80cb911b8ac674de5c861efec30ee5d60ac

sportfelsz_katona_1556638149.pdf (Szerkesztés alatt, 415 Kb, 2019-04-30 17:29:09) 6c0945db7b131a6d4670c1e69cceda9a2c0af7464c0efdb59ab4a4adcaaf1786

sportfelsz_szertar_1556638156.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2019-04-30 17:29:16) ac1b76cd052b3131ff66168120058142b1fe1472db8b0972a8c2d77de76a08e2

egyebgyogyszertotal_medishop_1556629218.pdf (Szerkesztés alatt, 560 Kb, 2019-04-30 15:00:18) c9c0a459e73a010f6fcaf4606cfc1004a4e08be769b21cc60bde6d85e558644e

egyebgyogyszertotal_renko_1556629222.pdf (Szerkesztés alatt, 274 Kb, 2019-04-30 15:00:22) 443cba1a34c0e5fc11d17b52fa3e8318116a747d6cdbb2df60d6de3c1e19e1d7

egyebgyogyszertotal_vasiduoker_1556629230.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 15:00:30) df805d692b316a833454b12d6531e6e662be3ebdd0363bba0c6a04571a5dadf2

gyogyszercsomag_szentimre_1556629240.pdf (Szerkesztés alatt, 885 Kb, 2019-04-30 15:00:40) 77ba5ccd5f17bc9e5fe980c3ffbeff631c7dbb7f541fc44f5ddfccd087fc923f

gyogyszercsomag_szentivan_1556629247.pdf (Szerkesztés alatt, 836 Kb, 2019-04-30 15:00:47) 8a7248f2be9384e840d7f298c83f1e7d824e266de6e416a987dcf85f8673e311

halo_diamond_1556636824.pdf (Szerkesztés alatt, 291 Kb, 2019-04-30 17:07:04) 89da96973841b625c2b04154279daf0b099c636ebb8e3e1925370389e07baccc

halo_szertar_katonakinga_1556636838.pdf (Szerkesztés alatt, 210 Kb, 2019-04-30 17:07:18) 07fb5e8ec7df2fca63e66777c890d881c66fd8e8e9f89b2290edbb5750843596

upsport_diamond_1556625607.pdf (Szerkesztés alatt, 323 Kb, 2019-04-30 14:00:07) 885d49bfe3166fe70abf2d1e03a12ae4e1c6b38f253f7355d36852ee08757335

upsport_katona_1556625611.pdf (Szerkesztés alatt, 283 Kb, 2019-04-30 14:00:11) 5d104069e0f0f6e6f5dbce673f55e0f3eb9ceab1779fbf0c1744d5b72fb8194c

upsport_szertar_1556625616.pdf (Szerkesztés alatt, 247 Kb, 2019-04-30 14:00:16) 4834168a0b8c71273b5ba24762c4a7fa39f68ad3a27aa40b6cdc63c05a0cc8df

gyogyszercsomag_helio_1556637230.pdf (Szerkesztés alatt, 950 Kb, 2019-04-30 17:13:50) 34404645f77daaef92b180f55d0c3220ebdef3326805b04425defcaf8e4dcdea

szivattyu_helikon_1556637361.pdf (Szerkesztés alatt, 214 Kb, 2019-04-30 17:16:01) da28fa5771358477b2d3de59ce07b90ca0034d45734940c65f0034f153102816

szivattyu_szemtech_1556637367.pdf (Szerkesztés alatt, 4 Mb, 2019-04-30 17:16:07) 5f04b4270c97dd0fc3affccf621cd6eba65c4c69406ae6e21fe709a4ae271c24

szivattyu_techmont_1556637371.pdf (Szerkesztés alatt, 423 Kb, 2019-04-30 17:16:11) 5c4927f0addda6f588154519c77135b723373316687c52bfbe7a52d26c13e4f5

toca_1556637414.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2019-04-30 17:16:54) e26a416006982bb4162c483689ffa57976fbbe0e82107f9d6f59e393e8d0ac18
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