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Nemzeti Sport Intézet részére MINTA DOKUMENTUM 
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
 
 
 
Tárgy: Szakmai beszámoló1 
(Beadási határidő: 20132. július 30.) 

 
 
 
 

SPORTKLUB GUTORFÖLDEXY (sportszervezet) szakmai beszámolója 
A NEM KÍVÁNT RÉSZEKET KÉREM TÖRÖLNI SZÍVESKEDJENEK! 

 
 
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó ………………. Szövetség(e) 
be/SFPHP07-0103/2012 …………..számon vette nyilvántartásba. 
 
 
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, 
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének 
szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése értelmében a 
támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról a záró elszámolással együtt szakmai 
beszámolót nyújt be az ellenőrző szervezet (Nemzeti Sport Intézet) részére. A  szakmai 
beszámolóban tájékoztatni kell az ellenőrző szervezetet a jóváhagyott sportfejlesztési 
program megvalósulásáról, és az adott időszakra vonatkozó támogatási összeg 
felhasználásának szakmai hátteréről. 
 
 
Mindezekre figyelemmel az alábbiakban mutatjuk be sportszervezetünk sportfejlesztési 
tevékenységének 20121/20132-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési 
programunk eredményeit. 
 
 
A sportfejlesztési programunk az alábbi kiemelt stratégiai célokat tartalmazta (a pontos 
programot a jóváhagyott sportfejlesztési program és ahhoz kapcsolódó költségvetés 
tartalmazza, így a lenti felsorolás a teljesség igénye nélkül készült). 
 
 

 

                                                             
1
 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási 

időszak lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 

Formázott: Betűszín: Automatikus



2 

 

A MEGVALÓSULT SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM SZAKMAI EREDMÉNYEI 
 
1) Általános összefoglaló eredmények: 
 

a) Bajnoki helyezések:* 
 

Csapat 
(korosztály, nem) 

Bajnokság 
Helyezés 

20110/20121 20121/20132 

Felnőtt férfi M I. /M II./ 2. 15. 

U 19 férfi M I. /M II./ 5 13. 

U 16 férfi Megyei Észak _ 6. 

U 13 férfi Megyei Nyugat _ 7. 

Felnőtt női Női csökkentett 3. 4. 

Bozsik U7, U9, U11 Bozsik torna _ _ 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

b) Igazolt sportolói létszám változása: 
 
20110/20121-es bajnoki szezon: 62   20121/20132-es bajnoki szezon:95 
 
 
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO 
támogatást megelőző időszakhoz képest. 
 
 

 
3) Tárgyi eszköz beruházás/felújítás jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO 
támogatást megelőző időszakhoz képest. 
 
Szempontok: 
 

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások (amatőr felnőtt 
csapatok esetében): 

 
 

 Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások: 
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 Informatikai fejlesztések hatásai: 
 
 

 Személyszállítási eszközökbeszerzésével kapcsolatos hatások: 
 
 

 Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: 
 
 

 Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés 
megvalósulásának hatása: 
 

 

 Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása: a 
2012 évi sportfejlesztési programban folytattuk a létesítmény felújítását. A 
bajnokságban feljebb léptünk és a meglévő három  mellett még két korosztályban az 
U 16 és az U 13 indítottunk új csapatokat. Az edzéslehetőségek javítása érdekében 
bővítettük a pálya világítást és felújítottuk a villamos kapcsolótáblát. Az öltöző 
felújítási munkáit, festés, vakolat javítás, burkolás, nyílászáró végeztük el. A nagy 
igénybevétel miatt és a biztonságos használat érdekében a legszükségesebb 
munkálatok készültek. A létesítmény utcafronti kerítése hiányos és rossz állapotú volt, 
valamint nem volt kapu és így zárható sem. A kerítést felújítottuk és oszlopok, kapu 
készült így már zárható a pálya. 

 
 

 

 Honlapfejlesztés: 
 

 
4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét, a TAO 
támogatást megelőző időszakhoz képest. 
 
Szempontok: 
 

 Meglévő és az újonnan létrehozott munkakörben foglalkozatott sportszakember 
díjazásának hatása: Az előző 2011/2012 bajnoki évadban foglalkoztatott edző 
munkaviszonya 2012. május végén megszünt. Az Egyesület magasabb bajnoki 
osztályban szerepelt a 2012/2013 évadban és két új utánpótlás korosztályba U13 és 
U16 indítottunk csapatokat. Ez 30-32 új játékost jelentett. A csapatok szakszerű 
edzéseinek lebonyolításához augusztustól új edzőt vettünk fel főfoglalkozású 
alkalmazottként. A nagy tapasztalattal, NB I-es és vállogatott múlttal rendelkező 
edző foglalkozott az utánpótlás U13, U16, U19-es korosztályokkal heti két edzést 
tartva, valamint az Egyesületi és Intézményi Bozsik csapatokkal. A meglévő és új 
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játékosok is sokat fejlődtek a szakszerű edzésmunkának és a bajnoki szereplésnek 
köszönhetően. A különböző korosztályoknak biztosított a folyamatos előrelépés. 

 
 

 Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása: 
 
 

 Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: A 
csapatok és játékosok létszámának emelése miatt jelentős mennyiségű 
sportfelszerelést eszközöket kellett beszerezni. A rossz anyagi körülmények között élő 
csaladok nagy száma miatt a futtballcipő beszerzése is gondot jelent, ezért a 
támogatás segítségével hozzájárulást biztosítunk a cipők megvételéhez. Az öt csapat 
és bozsikosok szerepeltetéséhez több új garnítúra szerelést kellett beszerezni. A 
bajnokság a tavaszi időjárás miatt sűrű programot eredményezett volt, hogy egy 
héten belül két illetve három mérkőzést is kellett játszani, aminek feltételeit csak így 
tudtuk biztosítani. A nagy igénybevétel miatt labdákat, kapuhálót, sportszárakat is 
kellet vásárolnunk pótlásnak. A beszerzett eszközökkel már javultak a feltételek és az 
edzésmunka minősége. 
 

 

 Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása: 
 

 

 A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: 
 

 

 Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása: 
 

 

 Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása: A felkészüléshez és a 
versenyeztetéshez a helyi sportpályát illetve a település létesítményeit /tornaterem, 
ifjúsági tábor/ vesszük igénybe. A rendszeres versenyeztetés, mérkőzések után 
ásványvíz, üdítő és egy szelet pitzát kapnak a játékosok az energia pótlásra. 
 

 

 Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: 
 

 
5) Képzéssel összefüggő feladatok támogatása jogcím: (szöveges kitöltés) 
 
Kérjük mutassa be a programban igényelt és jóváhagyott feladatok eredményességét: 
 

 Szakemberek általános képzése:  
 

 

 Szakemberek szakmai képzése: 
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A BEÉRKEZŐ FORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA 
(MINDEN ESETBEN AZ ÖNERŐVEL NÖVELT TÁMOGATÁSOKROL SZÍVESKEDJENEK 

ADATOKAT SZOLGÁLTATNI) 
 

1) A támogatás kapcsán az alábbi számlaszámokkal rendelkezem: 
 

Bankszámlaszámhoz kapcsolódó jogcím Bankszámlaszám 

Főszámla 74000243-10000551-00000000 

Személyi jellegű ráfordítások  

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 74000243-11005322-00000000 

Utánpótlás-nevelés 74000243-11005339-00000000 

Képzés  

 
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím 
 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a 
táblázatot:  
 

Személyi jellegű ráfordítás 

Szempont 
Ráfordítás 

összege 
(Ft) 

Foglalkoz-
tatottak 
száma 
(db) 

Ebből Ekho-s (db) 

Meglévő munkakörben 
foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

   

Újonnan létrehozott 
munkakörben foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

   

 
3) Tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím* 
 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekkel összhangban töltse ki a 
táblázatot az ide vonatkozó, megvalósult beruházás/felújítás/beszerzés pontos összegével. 

 
Példa:  Kisbusz (12+1 személyes) – 6.000.000,- Ft - 1 db 

   Fénytechnikai beruházás – 3.500.000,- Ft - 1 db 
Laptop – 1.500.000,- Ft – 8 db 
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Műfüves labdarúgópálya – 19.000.000,- Ft – 1 db 
 

Beszerzés 
megnezvezése 

Mennyiség 
(db) 

Ráfordítás összege 
(Ft) 

 
 
 

 

   

   

   

   

   

Összesen:   

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 
 

Ingatlanfejlesztés esetén 

Beruházás, felújítás megnezvezése 
Ráfordítás összege 

(Ft) 

pályavilágítás bővítése, villamos szekrény 
felújítása 

203200 

kerítés felújítása, kapu építése 257136 

öltöző épület felújítása 412750 

Összesen: 873086 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 
 
4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím 
 
Szempontok: 
 

 Sportfelszerelésre, sporteszköz vásárlására fordított összeg:* 
(Kérjük, csoportokra bontva, tételesen töltse ki a táblázatot.) 
 
Példa:  Kosárlabda mez - 75.000,- Ft – 10 db 

   Kosárlabda gyűrű - 200.000,- Ft – 4 db 
 

Formázott: Balra zárt

Formázott: Balra zárt

Formázott: Balra zárt

Formázott: Balra zárt

Formázott: Balra zárt
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Sporteszköz, sportszer beszerzése 

Sporteszköz, sportszer 
megnevezése 

Ráfordítás összege 
(Ft) 

Vásárolt mennyiség 
(db) 

futballcipő 104100 17 

kapus felszerelés 18000 3 

komplett szerelés 519836 4 

futballabda, sportszár  64230 8-19 

futball kapuháló 36208 2 

Összesen: 742374 - 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

 Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:* 
(Kéjük, pontos összeget írjon) 
 

Eszköz neve 
Mennyiség 

(db) 
Egységár 

(Ft) 
Összesen 

(Ft) 

    

    

    

Összesen: - - 
 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

 Létesítménybérletre fordított összeg:* 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 
Alapinfrastruktúra (pl. jégkorong esetében jégpálya) 
 

Létesítmény neve 
Bérleti díj/óra vagy 

alkalom 

Igénybe vett órák 
vagy alkalmak 

száma 

Bérleti díj 
összesen (Ft) 
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Összesen:    

 
 
Kiegészítő infrastruktúra (pl. edzőterem, uszoda bérlet) 

Létesítmény neve 
Bérleti díj/óra vagy 

alkalom 

Igénybe vett órák 
vagy alkalmak 

száma 

Bérleti díj 
összesen (Ft) 

    

    

    

Összesen: 
   

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

 Nevezési díjra fordított összeg:* 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 
 

Esemény neve 
Nevezési díj összege 

(Ft) 

  

  

  

Összesen: 
 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 

 Szállásra/étkezésre fordított összeg: 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a 
táblázatot: 
 

Szállás/étkezés költségei 

Szempont 
Ráfordítás összege 

(Ft) 

Szállás   Formázott: Balra zárt
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Étkezés 373150 

 

 Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó 
sportszakemberek esetében: 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a 
táblázatot: 
 

Személyi jellegű ráfordítás 

Szempont 
Ráfordítás 

összege 
(Ft) 

Foglalkoz-
tatottak száma 

(db) 
Ebből Ekho-s (db) 

Meglévő munkakörben 
foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

   

Újonnan létrehozott 
munkakörben foglalkozatott 
sportszakemberek díjazása 

988803 1 - 

 

 Személyszállításra fordított összeg: 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 
 
Összeg:269689 Ft……………………………. 

 

 Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg: 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 

 
Összeg:……………………………. 

 

 Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg: 
(Kérjük, pontos összeget írjon) 

 
Összeg:……………………………. 

 

 Versenyrendezésre fordított összeg:* 

Versenyrendezés 

Esemény/verseny/torna megnevezése 
Ráfordítás összege 

(Ft) 
Mennyiség 

(nap) 
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Összesen:   

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 
5) Képzés jogcím* 

 

Képzés 
megnevezése 

Szakképzés / 
Általános képzés 

Résztvevők száma Ráfordítás összege 

    

    

    

Összesen:    

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint 
a 20132. június 30. napjáig engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és 
azok pénzügyi teljesítését, valamint felhasználását a melléklet táblázat tartalmazza (lásd 3. 
melléklet). 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és 
annak mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak 
és hitelesek. 
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Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 
 
Gutorfölde…………………………………., 20132. 07. 31.…………………….. 
 

Tisztelettel: 
 

…………………………………………… 
képviselő 

p.h. 


