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2. SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA

2.1 Sportprogramunk összefoglalása
A magyar Parlament által elfogadott és 2011. július 1-től alkalmazható új jogszabály szerint a

látványsportágak csapatait támogató társaságok az általuk nyújtott támogatás révén
adókedvezményt vehetnek igénybe. ez elehetővé teszi a kluboknak, hogy a korábbinál sokkal
jelentősebb forrásokat vonjanak be a támogatóiktól az egyesületek működésébe, a
létesítményfejlesztésekbe. Sajnálatos módon a sportszervezetek közül a hivatásos klubok,
mint az FTC, mely Magyarország legpatinásabb klubja csak korlátozottan élhetnek ezzel a
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történelmi lehetőséggel.
Az FTC Labdarúgó Zrt. a státuszából adódóan tárgyi eszköz
fejlesztés jogcímén belül kizárólag biztonságtechnikai fejlesztésre veheti igénybe ezt a
lehetőséget, míg a személyi jellegű jogcímek esetében az Európai Uniós „de minimis”
támogatási korlátokat kell figyelembe vennie. Ezzel együtt az utánpótlás-nevelés területén
így is jelentős forrásbevonási lehetőséget látunk, a Fradi utánpótlás igencsak rászorul arra,
hogy a gyerekek a zöld-fehér mezhez méltó körülmények között edzhessenek.

2.2 Sportprogram főbb elemei, ütemezés
A klub egy olyan, 327,9 millió Ft összegű sportprogramot kíván megvalósítani, melynek központi
elemei a következők:
Személyi jellegű költségek jogcím
A jelenlegi szabályozás lehetőséget ad, hogy a hivatásos egyesületek a sporttal közvetlenül foglalkozó
sportszakembereinek személyi jellegű ráfordításainak 50%-át a társaságok nyereségadójából
finanszírozzák. Az FTC esetében a „de minimis” támogatási összeghatárok és 285 HUF/euro árfolyam
(2011. szeptember 15.) figyelembe vételével kerültek meghatározásra azok a személyi költségek,
melyek az alábbi sportszakemberek bérét és járulékait tartalmazzák:
Nem EKHO-s sportszakemberek

Beosztás

Összesen

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

515 620

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

368 668

Fizioterápiás asszisztens, masszőr

355 778

Fizioterápiás asszisztens, masszőr

355 778

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

368 668

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító*

2 212 010

Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

368 668
4 545 190
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EKHO hatálya alá tartozó sportszakemberek
Beosztás
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Fizioterápiás asszisztens, masszőr
Fizioterápiás asszisztens, masszőr
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító
Szakképzett edző, sportszervező, -irányító

Összesen
6 047 979
2 990 799
142 170
15 767 619
4 610 739
4 610 739
7 485 219
4 610 739
46 266 003

A jogcím teljes összege 50,8 millió Ft, ennek 50%-át kaphatja meg a klub a támogatóktól.

Tárgyi eszköz jogcím- biztonságtechnikai fejlesztések
A Ferencváros esetében a biztonságtechnikai fejlesztések kiemelt prioritást élveznek a vezetés
stratégiájában. A mai magyar közvéleményt, a médiát és a sportvezetést a csapat eredményeivel
azonos mértékben foglalkoztatja az Üllői úti pálya biztonsági helyzete.
Az erőszak a pályákon, a futball-huliganizmus devalválja a sport alapértékeit, mert
-

a szabályok közötti fair küzdelem és szurkolás negatív alternatívájaként jelenik meg.

-

elijeszti a sport támogatóit.

-

rendbontásaival, rendzavarásaival - melynek szankciói eddig rendszerint elmaradtak –
törvényen kívüliséget sugároz, elbizonytalanítja a polgárokat, ha az állam nem tudja
érvényesíteni a társadalomnormáit és képtelen szankcionálni a jogsértéseket.

Sajnos a futball huliganizmus több mint húsz évvel ezelőtt elérte Magyarországot, addig a
kezelésükre kidolgozott komplex, modern nyugat-európai megoldások nem honosodtak meg nálunk,
vagy csak részben és döntően a fizikai erő (rácsok, több biztonsági személyzet, több rendőr)
alkalmazására koncentráltak. Az MLSZ által megfogalmazott, és a Ferencváros vezetése által teljes
mértékben követett biztonsági stratégiai elvárások azt célozzák, hogy a labdarúgó mérkőzés rácsok
nélküli stadionokban családi program legyen gyerekekkel. Ennek érdekében a biztonságra pénzt kell
költeni, amire a jelenlegi támogatási forma lehetőséget ad.
A legfontosabb célkitűzés, hogy a rendbontókat távol tartsuk a stadionoktól. A fő hangsúlyt a
rendbontások megelőzésére helyezzük. A stadionon kívüli és belüli rendbontások kezelésének gyors
5
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és hatékony rendszerét alakítsuk ki. A célok teljes körű megvalósításának feltétele, hogy a
kihívásoknak megfelelő biztonságfilozófiát dolgozzunk ki, vezessünk be és ennek a technikai hátterét
megteremtsük. Ennek összhangban kell lenni a magyar sajátosságokkal, a legjobb európai és UEFA
gyakorlattal. Ebben a filozófiában a biztosítás, a rendészeti erővel való kezelés dominanciáját felváltja
a megelőzés, az általános biztonsági infrastruktúra, ellenőrző eszközök és technológiák, közlekedési,
egészségügyi, menekítési, feltételek, biztosítási tervek hatékony, együttes alkalmazása.
A biztonság fejlesztése érdekében döntés született, hogy 2012 nyaráig minden klubnak be kell
vezetnie a Ferencvárosnál már bevezetett, külföldi példák alapján létrehozott szurkolói kártyát.
Lényege, hogy a kártyán szerepel a tulajdonos személyi adatai, vagyis minden szurkoló regisztrálva
lenne, ezáltal megszűntetve végérvényesen a futbalhuliganizmus melegágyát ,a szurkolói
anonimitást.
Ennek biztonságtechnikai alkalmazási peremfeltétele:
1. A szurkolói kártya fogadására, ellenőrzésére, adattárolásra és adatátvitelre alkalmas
beléptető rendszer megléte,
2. A sportrendezvények biztosításához szükséges terelő- és biztonsági kordonok megléte,
3. A rendbontásban résztevő személyek hitelt érdemlő, - jogi eljárások kezdeményezéséhez
szükség - beazonosítására, cselekményazonosítására alkalmas álló képi, mozgóképi felvételek
rögzítésére alkalmas eszköz beszerzése.

Ezek megléte nélkül a hatályos Sporttörvény és az ezzel kapcsolatos kormányrendeletek előírásai,
valamint az UEFA és MLSZ előírásai nem érvényesülnek. Sportrendezvény biztonságos lebonyolítása
nem megvalósítható!
Ennek ismeretében a már tavalyi évben megkezdett biztonságtechnikai fejlesztések, részben
megvalósult beruházások folytatásához kötődnek alábbi javaslataink, melyek a biztonság
infrastrukturális hátterének megteremtését célozzák:
jegyeladó és beléptető rendszer összehangolása
A Ferencvárosnál a jegyeladás jelenleg egy elavult, lassú DOS-os rendszeren fut, míg a beléptetés egy
WINDOWS alapú regisztrációs rendszerre épül. A kettő közötti kommunikáció bizonytalan, lassú, ami
biztonsági kockázatokat hordoz. A jelenlegi rendszer-háttér alkalmatlan arra, hogy ahhoz egyéb
biztonságtechnikai modulokat lehessen illeszteni: pl arcfelismerés, ami elsődleges fontosságú lenne.
A tárgyi eszköz beruházás teljes költségvetésének értéke bruttó 36.150.000.- Ft. A költségvetés
elkészítésénél a klub a korábbi kalkulációit, valamint az egyes feladatokra vonatkozó, nem kötelező
jellegű árajánlatokat vette figyelembe.
A tervezett beruházások elvégzésére vonatkozóan a FTC rendelkezik a létesítmény tulajdonosának
engedélyével.
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Az eszközbeszerzések esetében az klub nyilvános pályázatot ír ki. A beszerzés már a sportprogram
elfogadása után, elvileg már 2011-ben megkezdődhet.
A tárgyi eszközök esetében fontos szempont, hogy a beszerzésre kerülő eszközök mobilak legyenek,
mivel a stadion átépítése a tervek szerint hamarosan megkezdődhet. Az összes beszerzendő tárgyi
eszköz megfelel annak a kritériumnak, hogy egy új stadion esetében is használható.

Utánpótlás-nevelési jogcím
Az FTC utánpótlás-nevelése méltán híres.
Jelenleg U19-U7-ig bezárólag 13 utánpótláscsapatot működtetünk, kiegészítve egy előkészítő
csoporttal. A csapatokat az életmódi sajátosságoknak megfelelően, illetve a bajnoki versenyrendszer
szerint 3 szekcióba osztottuk: 1. szekció: U19-U16, 2. szekció: U15-U12, 3. szekció: U11-U7. A
szekcióknál folyó szakmai munkát szakmai koordinátorok felügyelik, valamint segítőedzők dolgoznak
a vezetőedzők mellett minden korosztálynál – így tudjuk biztosítani, hogy minden csapat mellett 2
edző dolgozzon az edzéseken. Ez a szerkezeti felépítés nagyban segíti azt a célunkat, hogy élvonalbeli
játékosokat neveljünk, elitképzést folytassunk – kifejezetten hangsúlyos ez a nagyobb
korosztályoknál.
A középiskolás (U15-U19) korosztályoknál bevezettük az akadémiai képzést is, ez heti plusz két edzést
jelent a játékosoknak a keddi és csütörtöki napokon délelőttönként, így heti 7 alkalommal képezzük a
játékosokat. Ezen kívül hétfőn reggel úszásoktatást is biztosítunk a számukra.
A kisebb korosztályok (U14-U7) hétfőnként és szerdánként járnak úszni a heti edzések mellett.
Foglalkozik a gyerekekkel koordinációs edző is (testnevelő tanár – atléta edzői végzettséggel),
valamint a két kisebb szekciónál egy holland szakembert is alkalmazunk, aki a Coerver-anyagot
oktatja nekik nagyon precízen. A legkisebb korosztályoknál szeretnénk egy újabb koordinációs
szakembert alkalmazni, hogy még specifikusabban tudjunk a gyerekekkel foglalkozni.
A sérült játékosokkal saját fizioterapeutánk dolgozik, aki a prevenció területén is fontos szerepet tölt
be. Kapusainknak külön edzéseket tart három kapusedzőnk is.
A 13 csapatban futballozó mintegy 250 labdarúgónk sport- és iskolai ügyeinek intézésével utánpótlás
koordinátor, technikai vezető, valamint titkár foglalkozik.
Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolákkal való szoros együttműködésre. Hat középiskolával van partneri
kapcsolatunk, szorosan együttműködve igyekszünk nem csak a labdarúgó, de az iskolai előmenetelt is
segíteni.
A játékosok képzésében fontos szerepet szánunk a nemzetközi mérkőzéseknek. Fontos, hogy a
gyerekek minél több nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Ennek érdekében a 2011/12.-es
szezonban minden korosztállyal hazai és külföldi rendezésű nemzetközi tornákon vettünk részt,
elutaztunk, többek között Portugáliába, Svédországba, kétszer Szlovákiába és Erdélybe. Mi is
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tervezünk nemzetközi, és hazai tornák szervezését különböző korosztályokban. A kis korosztályoknál
folyamatosan a partnercsapatokat bevonva tartunk korosztályonkénti kupákat és felkészülési
mérkőzéseket, valamint közös edzéseket.
A jelenleg is működő 3 szekcióban továbbra is szükségesnek tartjuk a megfelelő képzés érdekében az
edzésenkénti 2 edző jelenlétét megtartani. Ez a már említett szekcióvezetők és segédedzők
alkalmazásával lehetséges. Szükségesnek tartanánk további segítőedzők alkalmazását annak
érdekében, hogy a korosztályokban állandó edzők segítsenek, és ne legyen ide-oda mozgás a
korosztályok között.
A támogatás elnyerésével továbbiakban is folytatnánk az előkészítő csoportnak heti rendszerességgel
tartott játékos foglalkozásokat.
Az U7-U11 korosztályoknál dolgozik Walter Groen, holland szakember, aki az alap technikai
képzésben vállal nagy szerepet a Coerver-anyag oktatásával. A gyerekek heti rendszerű
úszásoktatását is kiemelten fontosnak tartjuk, azonban ennek költsége jelenleg a családokat terheli –
ezt a kiadást szeretné egyesületünk átvenni a szülőktől. Ezek a korosztályok heti 3-4 alkalommal
edzenek, természetesen az életkori sajátosságok figyelembe vételével. Téli időszakban tornatermet,
illetve műfüves csarnokot bérlünk nekik, amely jelenleg még nagyon nagy anyagi áldozattal jár az
Utánpótlásunk számára. Minden csapatunk folyamatosan több tornán vesz részt, ezekbe a téli tornák
is beletartoznak. Ezekre a tornákra az utazás, valamint a szállás-ellátás díját szeretnénk teljes
mértékben mi fizetni, azonban jelenlegi anyagi forrásaink ezt még nem teszik lehetővé.
Az U12-U15 korosztályoknál heti 4-5 edzés, kiegészítve koordinációs edzéssel, valamint úszás
szerepel a programban. Szeretnénk ezzel a korcsoporttal minél több tornára eljutni – beleértve a
nemzetköz megmérettetéseket is –, mert nagyon fogékonyak ebben a korban a gyerekek és sokszor
ekkor dől el, hogy ki lesz alkalmas az élsportra – mentális szempontból is.
A továbbiakban is szeretnénk az előző részben leírthoz hasonló tornákat rendezni, ahol ismét mi
látnánk vendégül a külföldi csapatokat, állva a szállásuk, étkezésük költségeit. Minden csapatunk
részt vett ebből a szekcióból nemzetközi tornákon, illetve játszottunk nemzetközi mérkőzéseket
vendégül látva a külföldi csapatokat – ezt az utat szeretnénk a jövőben is járni és még több ilyen
eseményen részt venni, illetve szervezni. A legnagyobb szekció (U16-U19) délelőtt egyéni képzésen
vesz részt heti 2 alkalommal, a partner középiskoláinkkal kötött megállapodás értelmében, akik
elengedik a tanulókat a foglalkozásokra. Minden csapattal külön foglalkozik koordinációs edzőnk,
valamint ezekben a korosztályokban van a legnagyobb szükség Ulicska Zoltán masszőr szakértelmére,
aki a nagyfokú terhelés alatt álló játékosok izomzatát segíti karban tartani. Az ő, valamint Guti Réka
fizioterapeutánk munkáját segítve szeretnénk az orvosi szobát továbbfejleszteni, melyre a támogatás
megnyerése által alkalmunk lenne. Ezeknél a korosztályoknál szintén tervezünk nemzetközi
mérkőzéseket, a csapatok meghívására a kapcsolatrendszerünk biztosított. Létfontosságú az ilyen
típusú mérkőzéseknek a megrendezése a jövőben is, vállalva az extra anyagi áldozatot is, amit az
utazás, illetve vendégül látás jelent. Minden évben kapunk meghívásokat elit tornákra, ahova annak
függvényében tudunk eljutni, hogy a szülők tudják-e vállalni az utazással járó költségeket. Ez
semmiképpen sem megtartható állapot, azonban jelenleg nem áll módunkban ezeket a költségeket
állni. Nyáron az U17-es korosztályunk elutazott Svédországba, ahol európai és dél-amerikai elit
8
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klubok képviseltették magukat. A Ferencváros csapata szülői támogatással tudta vállalni a részvételt.
Hasonlóan az U15-ös csapatunkhoz, akik nyáron Portugáliában voltak tornán. Reményeink szerint a
támogatásból erre a célra is meghatározó összeget fordítanánk.
A 13 utánpótláscsapatunk kapusaival három kapusedző foglalkozik, az ő megtartásuk feltétlenül
szükséges a kapusok magas száma, illetve nagy biológiai és élettani különbözőségük miatt. Jelzi e
területen végzett szakmai munka színvonalát, hogy jelenleg az U15-U19 korosztályokban jelenleg 4
korosztályos válogatott kapusunk szerepel!
Minden sérült játékosunkat Guti Réka fizioterapeuta veszi kezelésbe először, majd küldi tovább
sportorvoshoz, ha szükséges. Az ő munkájára is nagy szükség van – nem csak a kezelések, hanem a
prevenció területén is hasznosak tanácsai. Szeretnénk őt továbbra is alkalmazni, azonban a terült
specialitásai és ezzel járó magas költségei miatt ehhez szükségünk lesz az Önök anyagi támogatására.
A 13 csapat, 250 játékos, valamint az edző stáb adatainak kezelése, nyilvántartása komoly
informatikai rendszert igényel – ezen a területen komoly fejlesztésre szorulunk, amit további
számítógépek vásárlását, adatkezelő program megírását jelenti Az edzők számára is fontosnak
tartanánk szekciónként legalább 1-1 számítógép biztosítását, amit használhatnának adattárolásra,
legújabb szakmai anyagok nyomon követésére stb.
Régi álmunk egy Team Polar System beszerzése, amivel edzésen tudnánk mérni pontosan a terhelés
mértékét és jellegét – feltétlenül szükségesnek tartjuk a nagyobb korosztályoknál ennek az
alkalmazását, de eddig anyagi lehetőségeink nem engedték ezt meg.
Jelen pillanatban szakágunk a tagdíjbevételekből fedezi a szükséges sportfelszerelések és –eszközök
beszerzésének költségeit. Ezen a téren is szükségünk van támogatásra, hiszen a szülők számára így is
sokszor nagy terhet jelent a tagdíj megfizetése és ebből már nem futja megfelelő számú és minőségű
sporteszközre, arról nem is beszélve, hogy nekik kell megvásárolni a gyerekük sportruházatát is.
Meg kell említenünk a bajnoki mérkőzésre való elutazás okozta anyagi terhet is. A jelenlegi
üzemanyag-árak mellett olyan magas tarifával utaztatják a csapatainkat, hogy tagdíjbevételünk nagy
részét ez viszi el. Miután minden országos, kiemelt bajnokságban részt veszünk, éves szinten a 20112012-es szezonban ez a költség több millió forintot tesz ki.
Utolsó, ám nagyon is meghatározó tételként meg kell említenünk az UEFA licenc, licenc-újítás,
valamint egyéb továbbképzések költségeit – az edzők szakmai fejlődése érdekében szeretnénk ezen a
területen számukra támogatást nyújtani, mert erre eddig még nem volt lehetőségünk. Továbbá
szeretnénk számukra külföldi tanulmányutakat szervezni, ahol nagyon fontos, a napi munkában
alkalmazható tapasztalatokat szerezhetnének. Mindenképpen szeretnénk a kiváló szakmai munkát
végző, pedagógiailag és emberileg is erre a pályára méltó edzőinket megtartani és áldozatos
munkájukat megfelelő mértékben honorálni
A jobb körülmények megteremtése érdekében, az utánpótlás-nevelési program hatékonyságának
növelését célzó programunk költségszerkezete a következő:
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Utánpótlás 90 % TIM
Sportszer, sportfelszerelés összesen
Gyógyszer, diagnosztika
Személyszállítás
Nevezési ktg
Rendezési ktg
Verseny és játékengedély
Bérleti díj
Felkészülés, edzőtábor
Személyi jellegű ráfordítás
Logisztikai ktg-ek
ÖSSZESEN

44 913 307
11 357 465
16 700 000
349 000
6 700 000
700 000
14 056 250
37 900 000
59 680 000
7 000 000
199 356 022

A tervezett biztonságtechnikai tárgyi eszköz beruházások beruházásigénye 36,1 millió Ft, az
utánpótlás nevelési sportprogram összvolumene az előzetes becslések szerint 199,3 Ft, a személyi
jellegű költségekre 92,4 millió Ft-ot költenénk.
A sportfejlesztési programunk jogcímenkénti bontása, támogatási időszakonként a következő:
JOGCÍM (EZER FT)
SZEMÉLYI JELEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK
(biztonságtechnikai beruházások nélkül)
BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉS
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉSE
KÉPZÉS
ÖSSZESEN

2011/12

2012/13

92 411
0
36 150
199 356
0
327 917

2013/14

2014/15

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2.2 Hasonló létesítmények a környéken, a kiszorítás kérdése
A Ferencvárosnál a biztonságtechnikai tárgyi eszköz beszerzés jogcím esetében e kiszorítás nem
értelmezhető.

2.3 Finanszírozási terv, a finanszírozás forrásai és ütemezése
A tervezett tárgyi eszköz beruházások, felújítások teljes költségvetése 36,1 millió Ft. Ennek az
összegnek a 70%-a finanszírozható a vállaltok társasági adójából, a törvényi előírásoknak megfelelően
10

FTC SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAMJA
előfinanszírozással. A Ferencváros a szükséges önerőt, 10,1 millió Ft-t saját, más forrásaiból tudja
biztosítani.

2.4 Fenntartás finanszírozása, működési költségek
A tervezett biztonságtechnikai berendezések éves fenntartási összege, mely döntően karbantartás és
üzemeltetés, milliós nagyságrendet nem képvisel, így a Ferencváros költségvetése erre fedezetet
nyújt.

2.5 Közreműködői szervezetek a sportprogram megvalósításában
Az FTC a program biztonságos megvalósítása érdekében közreműködő tanácsadót vesz igénybe, erre
a feladatra a Player ei8ht Sportmanagement Konzorciumot választotta. A Konzorcium a következő
szolgáltatások nyújtását vállalta szerződésében, melyet csatolunk:
•

•
•
•
•

•


a Támogatás elnyeréséhez kapcsolódóan a vonatkozó jogszabályi feltételek teljesítése,
beleértve különösen a sportfejlesztési program előkészítése és a jóváhagyására vonatkozó
eljárás lefolytatása során történő tanácsadás; a jogszabályban előírt időszakra vonatkozó
éves költség-, és likviditási terv kidolgozása
a jogszabály szerinti támogatási igazolások kiállítására vonatkozó eljárás lefolytatása során
történő tanácsadás;
a lehetséges támogatókkal történő tárgyalások és egyeztetések során történő tanácsadás,
azzal, hogy a P8 kifejezetten nem vállal támogatás közvetítést;
a Támogatás elszámolása kapcsán felmerülő egyes adózási és számviteli kérdésekkel
kapcsolatos tanácsadás.
a
Beruházás
megvalósításával
kapcsolatosan
az
érintett
ingatlanok
tulajdonosával/tulajdonosaival történő tárgyalások és egyeztetések során történő tanácsadás
és igény szerinti képviselet;
a tárgyi eszköz beruházás előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos tanácsadás
részvétel a külső finanszírozó partnerekkel (pl. bankokkal) folytatott megbeszéléseken az
önerő és likviditásfinanszírozás tekintetében

Emellett a Player ei8ht Sportmanagement Konzorcium segítséget nyújt számunkra a programhoz
szükséges könyvvizsgálókkal való kapcsolatfelvételben, a könyvvizsgáló kiválasztásában. A
könyvvizsgáló feladata a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvvizsgálat végrehajtása,
azzal, hogy a könyvvizsgáló a szerződéskötés pillanatában igazolja, hogy rendelkezik a támogatási
összegnek - a jogszabályi korlátokat is figyelembe véve – megfelelő biztosítással.
A Player ei8ht Sportmanagement Konzorcium vezetője a Player ei8ht Sportmanagement Kft, aki a
korábbi években megszerzett sport-létesítmény fejlesztési tapasztalataira, valamint meghatározó
tulajdonosa, Dárdai Pál szakmai támogatására is támaszkodva kapcsolódott be az egyesületek
sportprogramjainak menedzselésébe.
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A tanácsadói konzorciumunk tagjai között a sportszakmai tapasztalatok mellett adótanácsadók,
jogászok és könyvelési szakértők vesznek részt. Csapatunk meghatározó tagja Hadas Ildikó
nemzetközi adószakértő, aki a sportfinanszírozás kérdéseinek egyik legismertebb magyarországi
szakértője. A jogi feladatok szakértője dr. Zamostny Zsolt jogász, aki a Yingke Várnai ügyvédi iroda
tagja, több évtizedes gyakorlattal rendelkezik gazdasági és ingatlanjogi területen. A konzorciumvezető Sport ei8ht Sportmanagement Kft szakértői között található sportszakember, Egressy Gábor
volt válogatott labdarúgó személyében, valamint ingatlanfejlesztéssel és sportcélú ingatlanok
fejlesztésével foglalkozó szakértő, Simon Péter.
A Konzorcium díjazása a jogszabálynak megfelelően az egyesületek által benyújtott és a Szövetség
által elfogadott sportszakmai programok támogatási összegének a jogszabályban meghatározott
mértékén, azaz bruttó 3 %-on alapul, csökkentve a könyvvizsgáló díjazásával. Ez a díjstruktúra
lehetővé teszi az egyesület számára, hogy „beleférjen” a törvényileg meghatározott keretbe, s ne
kelljen az egyesület saját költségvetéséből kiegészíteni a program megvalósításakor felmerülő
költségeket. A fenti díjazásért a Konzorcium a program megvalósítását az elszámolási és ellenőrzési
időszak végéig kíséri.
A közreműködői díjak alakulását jogcímenként és időszakonként az alábbi táblázat tartalmazza:
JOGCÍM (EZER FT)

SZEMÉLYI JELEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁSOK
(biztonságtechnikai beruházások nélkül)
BIZTONSÁGTECHNIKAI INFRASTRUKTÚRA
FEJLESZTÉS
UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉSI
KÉPZÉS
ÖSSZESEN
Közreműködők díja ideértve könyvvizsgálót is

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

TOTAL

Támogatásintenzitás

Közreműködők
díja ideértve
könyvvizsgálót is

50 811

-

-

-

50 811

50%

762

-

-

-

-

-

70%

-

36 150
199 356
286 317

-

-

-

36 150
199 356
286 317

70%
90%
25%
-

759
5 383
6 904

6 904

-

-

-

6 904

-

-
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