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Magyar Labdarúgó Szövetség részére  
1112 Budapest, Kánai út 2/D 
LEVÉLCÍM: 1386 BUDAPEST 62. PF. 906/1 
 
 
Tárgy: Szakmai beszámoló1 

 
 

Türjei Sportegyesület szakmai beszámolója 
 
 
Egyesületünk sportfejlesztési programját a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-5897/2014 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 
(Magyar Labdarúgó Szövetség) 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 2014/2015-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). 
 

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

a) Bajnoki helyezések:* 
 

Csapat 
(korosztály, nem) Bajnokság 

Helyezés 

2013/2014 2014/2015 

Férfi Felnőtt Zala megyei II. osztály (északi csoport) 7. 1. 

U 19 Zala megyei II. osztály (északi csoport) 12. 5. 

U 15 Zala megyei U15 (IV csoport) Csak tavasztól 2. 

 
 
 

   

                                                            
1 A jóváhagyott sportfejlesztési programmal rendelkező sportszervezetek részére kötelező. A támogatási időszak 
lezárultával, a záró elszámolás benyújtásával egyidejűleg benyújtandó. 
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b) Igazolt sportolói létszám változása: 
 

2013/2014-es bajnoki szezon: 59 fő  °   2014/2015-es bajnoki szezon: 111 fő 
  

° Megjegyzés: U7-U9-U11-U13 nélkül 
 
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím: Nem pályáztunk 
 

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

• Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésével kapcsolatos hatások Nem pályáztunk 
 

• Edzéselemzés technikai feltételeinek megvalósulására vonatkozó hatások: Nem pályáztunk 
 

• Informatikai fejlesztések hatásai: Nem pályáztunk 
 

• Személyszállítási eszközökbeszerzésével kapcsolatos hatások: Nem pályáztunk 
 

• Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: Nem pályáztunk 
 

• Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés megvalósulásának 
hatása: Nem pályáztunk 

 
• Megvalósult sportcélú infrastruktúra fejlesztés (felújítás és/vagy új építés) hatása:  

o Megvaósut az eőminősített pályázat alapján a sportötöző fűtéséne korszerűsítése, így az 
őszi, tavaszi  és téli időszakban egyaránt megfelelő körülmények biztosíthatók a játékosok 
öltözése során. Emellett beépítésre kerüt egy tároló egység is, mely a folyamatos melegvíz-
ellátást biztosítja. 

o Megvaósut az eőminősített pályázat alapján a sportpáya öntözésének fejlesztése, így a 
pálya öntözését foyamatosan biztosítani tudjuk. 

 
 

• Honlapfejlesztés: Nem pályáztunk (Az egyesület az előírásoknak megfelelően rendelkezik - saját 
készítésű - honlappal) 
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4) Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása jogcím:  
 
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: A 2014/15-ös évadban a - korábbi évektő eltérően – végre sikerült az edzők munkájának 
anyagi elismerését is biztosítanunk, ezzel pedig szinvonaasabb edzéseket várhattunk el. Az elért 
eredmények (felnőtt 1. hely, U19 5. hely, U15 2. hely és a Bozsik tornákon való sikeres részvétel) 
mind az éves munkát tükrözik vissza. 
 

• Utánpótlás korú versenyzők kiválasztásának, felkészítésének, képzésének hatása: 
o Az utánpótlás nevelés - az iskolával együttműködve – a Bozsik Program keretében zajlik 

továbbra is. Az U7-U9-U11 korcsoportok évek óta működnek.  
o A 2013/14-es szezon tavaszától U 13-as csapatot is indítottunk a Bozsik Programban. Ezzel 

megteremtettük a lehetőségét, hogy a gyerekek fejlődése folyamatos legyen. 
o  További eredményt jelent, hogy sikerült U15-ös csapatot is indítanunk. Ezzel teljessé vált 

az utánpótlás nevelés.  
 

• Beszerzett, új sporteszközök felhasználásának hatása az edzésmunkára mérten: 
o Az év folyamán szinte minden sportolónk kapott új futball cipőt (utánpótlás: 57 pár) 
o A csapataink egységes megjelenése érdekében melegítők, mezek kerültek beszerzésre: 

 Az utánpótlás korú (U19-U21) játékosok  egységes edzőfelszerelést kaptak 
(14 db) 

 Az újonnan érkezők és a felkerülő játékosok részére biztosítottuk az utazó 
melegítőt (8db) 

 A Bozsik Program (U7-U13) csapatainak tagjai is egységes utazó melegítőt 
kaptak (39 db) 

 Beszerzésre került egy mez garnítúra (16 db) és egy komplett szerelés (18 
db) az U15 és U19-es csapatok részére, illetve 16 db-os szereléssel 
bővítettük a korábbi évad U7-U13-as csapatainak garnitúráját. 

 A mérkőzések idejére szélkabátokat vásároltunk a cserepadon helyet 
foglalók számára (5 db) 

 1 komplett kapus felszerelés és további sportszárak (10 db pótlás)vásárlása 
történt még. 

o Az edzések színvonalának növeléséhez 20+10 db labda került beszerzésre. Illetve 6 db 
meccslabdát is vásároltunk. 

o Szintén az edzések színvonalának emelését szolgálják a koordinációs eszközök és egyéb 
edzésfelszerelések. 

o A szezon végén beszerzésre került 2 db 5*2m-es kapu is (2 pár hálóval) 
 

• Infrastruktúra rendelkezésre állásának (pályabérlet, csarnokbérlet) hatása:  
o Nem vettük igénybe a pályázott összeget (módosítási kérelem). A helyi tornaterem ebben 

a szezonban még ingyen rendelkezésünkre állt, így a téli edzésmunka folyamatos volt. A 
téli műfüves bajnokságon részt vettünk (vegyes csapatokkal), így pályabérletre nem 
költöttünk- Az enyhe tél az idei szezonban lehetővé tette a kinti edzéseket.  

 
• A bajnokságban való szerepléshez kapcsolódó költségek finanszírozásának hatása: Nem 

pályáztunk 
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• Tornák, felkészülési mérkőzések költségfinanszírozásának hatása: Nem pályáztunk 

 
• Edzőtábor, felkészülési tábor költségfinanszírozásának hatása:  

Az idei évben az iskola befejezése után került sor a sporttábor megszervezésére napközis 
jelleggel. A táborról külön beszámoló is készült, melyet eljuttattunk az MLSz részére, illetve a 
beadott anyag tartalmazza. A tábor eredménye, hogy több játékosnak is felkeltettük az 
érdeklődést. A gyerekek Coerver edzésen vettek részt, Jártunk Sümegen, ahol minitornát 
rendeztünk, ellátogattunk a Puskás Akadémiára, s részt vettün Ausztriában egy nemzetközö 
tortán is. Az utolsó nap pedig a szülők segítésével elkészített vacsorán beszéltük meg az 
élményeinket.  

 
• Diagnosztikai, gyógyászati eszközök beszerzésével kapcsolatos hatások: Teljesen feltöltött orvosi 

táska került beszerzésre 
 

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

• Szakemberek általános képzése: Nem pályáztunk 
 

 
• Szakemberek szakmai képzése: Az edzők részére Coerver-módszer megismerésére irányuló 

elméleti és gyakorlati képzés került megszervezésre 
 
 

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 75500296-11022468 

Személyi jellegű ráfordítások - 

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás 75500296-11035099 

Utánpótlás-nevelés 75500296-11035109 

Képzés - 

 
2) Személyi jellegű ráfordítás jogcím 
 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot:  
Nem pályáztunk 
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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 
Műfüves labdarúgópálya – 19.000.000,- Ft – 1 db 

 

Beszerzés 
megnezvezése 

Mennyiség 
(db) 

Ráfordítás összege 
(Ft) 

   

   

   

Összesen: -  

 
 

Ingatlanfejlesztés esetén 

Beruházás, felújítás megnezvezése Ráfordítás összege 
(Ft) 

Sportöltöző fűtés korszerűsítés 2.440.000.- 

Pályaöntöző fejlesztése 732.320.- 

  

Összesen: 3.172.320.- 

 
Mindösszesen: 3.172.320.-Ft 
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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 
 

Sporteszköz, sportszer beszerzése 

Sporteszköz, sportszer megnevezése Ráfordítás összege 
(Ft) 

Vásárolt mennyiség 
(db) 

Futball cipő (U7-U21) 439.500.- 57 db 

Edzőszett (U19-U21) 124.460.- 14 db 

Utazó melegítő (U19-U21) 107.880.- 8 db 

Mez nadrággal, sportszárral (U15-ig) 115.200.- 16 db 

Mez nadrággal, sportszárral (U19) 250.200.- 18 db 

Mez (U19) 101.600.- 16 db 

Utazó melegítő (U15-ig) 438.200.- 39 db 

Labda edzésre (4-es) 47.500.- 10 db 

Labda edzésre (5-ös) 95.000.- 20 db 

Meccslabda 68.700.- 6 db 

Kapus szett 10.959.- 1 szett 

Sportszár 12.700.- 10 db 

széldzseki 26.670.- 5 db 

Kapu 5*2 m 228.854 2 db 

Kapuháló 5*2 44.543.- 4 db 

Ezésfelszerelés (kkordináció stb) 251.931.- 1 össz 

Összesen: 644.407.- - 

*a táblázat sorai bővíthetőek! 
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• Gyógyászati-, diagnosztikai eszközök vásárlására fordított összeg:* 

(Kéjük, pontos összeget írjon) 
 

Eszköz neve Mennyiség 
(db) 

Egységár 
(Ft) 

Összesen 
(Ft) 

Orvosi táska feltöltve 1 össz 40.000.- 40.000.- 

Összesen: - - 40.000.- 
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Létesítménybérletre fordított összeg:* 
Módosítási kérelem alapján nem vettük igénybe 

Létesítmény neve Bérleti díj/óra vagy 
alkalom 

Igénybe vett órák 
vagy alkalmak 

száma 

Bérleti díj 
összesen (Ft) 

- - - - 

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: - - - 

 
• Nevezési díjra fordított összeg:* 

Nem pályáztunk 
 

Esemény neve Nevezési díj összege 
(Ft) 

- - 

Összesen: - 

 
• Szállásra/étkezésre fordított összeg: 

Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: 
 

Szállás/étkezés költségei 

Szempont Ráfordítás összege 
(Ft) 

Sporttábor (étkezés, személyszállítás, belépő, 
kézműves anyagok, üdítő, csoki) 276.622.- 

Összesen 276.622.- 

 



4. számú melléklet 

9 

 

 
• Személyi jellegű ráfordításra fordított összeg utánpótlással foglalkozó sportszakemberek 

esetében: 
Kérjük, hogy a fentebb bemutatott szakmai eredményekre vonatkozóan töltse ki a táblázatot: 
Nem pályáztunk 

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 

758.160.- 3 fő - 

 
• Személyszállításra fordított összeg: 

(Kérjük, pontos összeget írjon) 
Bozsik U11-U13 2014/15 ősz Hévíz 4 alkalom 143.002.- 
Bozsik U13-U15 2014/15 tél Hévíz (Futsal) 2 alkalom 71.501.- 
Bozsik U11-U13 2014/15 tavasz Hévíz 3 alkalom + U19 3 alkalom 202.150.- 
Ausztria U14 torna 1 alkalom 26.569.- 
Összeg:443.222.- 

 
• Versenyengedélyek, játékengedélyek kiállítására fordított összeg: 

(Kérjük, pontos összeget írjon) Nem pályáztunk 
Összeg: -  

 
• Versenyeztetésre, felkészítésre fordított összeg: 

(Kérjük, pontos összeget írjon) Nem pályáztunk 
Összeg:- 

 
• Versenyrendezésre fordított összeg:*  

 

Versenyrendezés 

Esemény/verseny/torna megnevezése Ráfordítás összege 
(Ft) 

Mennyiség 
(nap) 

Sümeg (üdtő, csoki) 10.655.- 1 nap 

Összesen: 10.655.- 1 nap 

 
Utánpótlás nevelés  mindösszesen: 1.004.209.- Ft 
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4) Képzés jogcím* A sporttábor keretében Sümeggel közösen rendeztünk tornát (Üdítő és csoki) 

 
Képzés 

megnevezése 
Szakképzés / 

Általános képzés Résztvevők száma Ráfordítás összege 

-Coerver -Szakmai 5 fő 50.800.- 

Összesen: - 5 fő 50.800.- 

 
 
Utánpótlás nevelés összesen: 3.943.356.- 
 
 
Az igényelt és igénybe vehető engedélyezett támogatások mértékét  jogcímenként, valamint az 
engedélyezett támogatásokat (támogatási igazolások alapján) és azok pénzügyi teljesítését, valamint 
felhasználását a mellékelt táblázatok tartalmazzák. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen szakmai beszámolóban és annak 
mellékletében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek. 
 
 
Kérem a Tisztelt Ellenőrző Szervezetet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjen. 
 
 
Türje, 2015. július 27. 
 
 

Tisztelettel: 
 

…………………………………………… 
képviselő 

p.h. 


