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Egyesületünk 2011. évi megalakulásának elsődleges célja, hogy meghonosítsuk és népszerűsítsük a 

labdarúgás futsal szakágát Veszprémben, Veszprém megyében. Egyesületi alapon működve, amatőr 

viszonyok között kívánjuk lerakni a sportág alapjait. A sportág népszerűségére és a kispályás 

labdarúgás szabadidős jellegére építve dolgoztuk ki a rövid – közép – és hosszú távú koncepciónkat 

és ehhez igazítottuk a jogcímek szerinti támogatási igényeinket. 

 

Jelen: 

 Veszprém városában hagyományokkal, szép múlttal és biztató jövővel rendelkezik a világ 

legnépszerűbb sportága a labdarúgás. A nagypályás, „profi” férfi labdarúgócsapatunk az országos 

bajnokság 2. vonalában szerepel. Az utánpótlás nevelés országos viszonylatban jól működik. 

Veszprém felnőtt női labdarúgócsapata szintén a második osztályban szerepel, az utánpótlás 

nevelése nem számottevő. A labdarúgás szabadidős jellege a városi kispályás bajnokság formájában 

jelenik meg, mely városunkban igen nagy tömegbázissal rendelkezik. A bajnokság lebonyolítási 

rendszere országos viszonylatban is kiemelkedő, bár a további fejlődés érdekében változásokat 

igényel.  

 

Rövid távú (éves) koncepció: 

A bajnoksághoz szükséges feltételeket szeretnénk megteremteni és szakítani kívánunk a bevált rossz 

szokással, hogy év közben rakjuk össze a költségvetésünket. A stabil háttér megteremtésével amatőr 

alapokon kívánunk elindulni a másodosztályú bajnokságban és lehetőségeink szerint a legjobb helyen 

végezni. Fontosnak tartjuk a helyi kötődésűek csapatba integrálását, illetve a fiatalok bevonását. A 

megfelelő szakmai továbbképzésekre szakmai stábunkat elküldjük, ezzel biztosítjuk a folyamatos 

fejlődés lehetőségét. Kiemelt szerepünk rövid távon, hogy minél több nézőt csalogassunk ki a 

mérkőzéseinkre. Ennek érdekében „családbarát” programokkal és szolgáltatásokkal igyekszünk 

kiegészíteni a mérkőzéseket. Koncepciónk ezen szakaszához tartozik elindítani egy megfelelő arculat 

kialakítását, mely jellemző egyesületünkre és képviselhető számunkra. Fontos, hogy a sportolás 

előnyeit mutassa meg a legfontosabb célcsoportunknak, a fiataloknak. Kialakítjuk az egyesület 

működéséhez szükséges megfelelő háttércsapatot. Szakmai résszel egy szakmai vezető mellett, több 

edző foglalkozik. A háttérmunkában az ügyvezető munkáját segíti egy technikai vezető, egy 

marketing munkatárs, egy könyvelő, egy ügyvéd. Figyelembe véve a sportág specialitásait az 

egészségügyi alapellátás érdekében foglalkoztatni kívánunk egy masszőrt és egy csapatorvost.  

Költségeinket nagy részben csökkenti a társasági adó adta lehetőség, mellyel korrekt keretek között 

igyekszünk gazdálkodni.  

 

Közép távú koncepció:  

Egyesületünk utánpótlás lehetőségeit kihasználva, első körben iskolai szinten igyekszik kialakítani. 

Ennek hatékony módszere, hogy a meglévő labdarúgó sportköröket igyekszünk bevonni magunk alá 

és a labdarúgásban jártas testnevelők bevonásával (motiválásával) elkezdjük a tömegbázis kiépítését. 

Úgy gondoljuk, ez egy jó perspektíva az ambiciózus és szakképzet testnevelőknek, illetve egy 

lehetőség a fiatalok motiválására, sporthoz vonzására. Anyagi megfontolásból első körben megyei 

bajnoki rendszer kiépítését tűztük ki célul, mely ideális alapot képezhet számunkra a magasabb szintű 

utánpótlásképzéshez. Ennek érdekében felvesszük a kapcsolatot az oktatási intézményekkel és 



vázoljuk feléjük az együttműködés lehetőségét. Fontos a megfelelő környezet kialakítása, mivel a 

családok rendezett, normális viszonyok között szívesen áldoznak gyermekükre. Ennek érdekében 

felújítási terveket fogalmaztunk meg jelenlegi helyünkön, a városi stadion csarnokában. Utazási 

feltételeink érdekében tervezzük egy kisbusz beszerzését, mely a felnőtt csapatot és az utánpótlás 

csapatokat egyaránt költséghatékonyan tudja szállítani a mérkőzésekre. 

 

Hosszú távú koncepció:  

Az egyesület stabil működésének megteremtése mellett, mertünk nagyot álmodni és egy saját 

csarnok építésével szeretnénk a bevételeinket is növelni. Úgy gondoljuk, hogy megfelelő helyszínen, 

megfelelő konstrukcióban lehetséges pozitívan üzemeltetni egy ilyen létesítményt. Ennek kidolgozása 

komolyabb és hosszabb időt vesz igénybe. Ezen elképzelés valós realitását az első év tapasztalatai 

adják meg számunkra. 

 

A társasági adókedvezmény adta lehetőségeket az idei évben az alábbi területeken kívánjuk 

felhasználni: 

 versenyeztetéssel összefüggő kiadásokra 

 felszerelések vásárlására 

 szakembereink képzésére 

 tárgyi eszköz beruházásra 

 

Jogcímek szerinti felbontás: 

Személyi jellegű kiadások: 

A társasági adó adta lehetőséget kihasználva szeretnénk stabil háttércsapatot kialakítani, akik 

elvégzik az egyesület mindennapi munkáját és garantálni tudják megfelelő működését. Több hasonló 

egyesületet megvizsgálva, az alábbi pozíciókban foglalkoztatunk szakembereket.  

Ügyvezető elnök, aki az alapszabályban megfogalmazottak szerint az egyesület egészéért felel, 

elszámolási kötelezettsége van az egyesület elnöksége és a támogatók felé. Képviseli az egyesületet 

minden szükséges fórumon. Felel a szakmai, a személyi és a pénzügyi feladatokért.  

Az ő munkáját hívatott segíteni a technikai vezető, aki a csapat napi feladataival (igazolások, 

mérkőzések szervezése, beszerzések, kapcsolattartás) foglalkozik. Munkája nagyban hozzájárul a 

csapat munkájához, hiszen nem terhelődik másra (edző, ügyvezető).  

A szakmai munkáért egy fő szakmai vezető mellett három edző felel. A felnőtt csapattal két fő, illetve 

az utánpótlással két fő foglalkozik a szakmai vezető koordinálása mellett. Egymással egyeztetve 

végzik a napi munkájukat. Beszámolási kötelezettséggel tartoznak a szakmai vezetőnek. A kidolgozott 

koncepció alapján az egyesület hosszú távú szakmai megalapozása a feladatuk. 

Az ügyvezető további munkáját segíti egy ügyvéd, egy könyvelő és egy marketingfelelős. Ők a 

szakmájuk specialitása végett látnak el fontos feladatot az egyesületnél. Az ügyvéd a szerződések és 

hivatalos dokumentumok elkészítésekor, illetve jogi kérdésekben van segítségünkre. A könyvelőnk 

végzi a pénzügyi feladatokat és felel az egyesület szabályos gazdálkodásáért, illetve közreműködik a 

pályázatokban, a társasági adó elszámolásában. Marketingfelelősünk, új feladatkörként azon 



dolgozik, hogy az egyesületet és annak arculatát kialakítsa és eladhatóvá tegye. Az ő feladata a 

sajtóval való kommunikáció, a weblapunk szerkesztése, illetve lehetséges új támogatók felkutatása. 

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás: 

Ezen jogcím alapján egyesületünk elsősorban a versenyeztetéshez szükséges felszereléseket igyekszik 

beszerezni. Mezek, melegítők, cipők, labdák, táskák és kiegészítő felszerelések (kondicionáló gépek, 

jelzőbóják, megkülönböztető mezek, bemutató táblák, kompresszor) vásárlásával igyekszünk amatőr 

sportolóinkat segíteni azzal, hogy megfelelő körülmények között, megfelelő felszerelésben 

sportoljanak. A felnőtt csapat mellett kettő utánpótlás csapatot is ellátunk a megfelelő 

sportszerekkel. Úgy gondoljuk a mai világban ezek már alapkövetelmények a sportoláshoz. Ezekkel a 

lehetőségekkel igyekszünk magunkhoz csalogatni a fiatalokat és a sporton, a futsalon keresztül az 

egészséges életmódra nevelni őket. 

Nagyobb volumenű beruházásunk egy kisbusz vásárlása lenne esetleg plusz egy alacsonyabb 

kategóriás személy autó, mellyel utaztatnánk csapatainkat. Ezek megvásárlásával jelentősen 

csökkentenénk kiadásainkat. 8+1 fős kisbusz és egy személyautó vásárlásával könnyebben 

megoldanánk a mérkőzésekre való eljutást, hiszen a bajnoki mérkőzésekre 12 főt nevezhetünk. 

Képzéssel összefüggő: 

Edzői stábunk szakmai fejlődését szeretnénk segíteni és kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. 

Elsősorban sportág specifikus képzésekre küldenénk őket, de a sporttal, sportággal kapcsolatos más 

jellegű továbbképzések is hasznosak lehetnek számukra és az egyesület számára. 

Közreműködői díj: 

Egyesületünk a kezdők rutintalansága és az új lehetőségek végett úgy döntött, hogy a források 

leghatékonyabb felhasználása érdekében külső segítséget vesz igénybe. Az ő segítségükkel célzottan 

és eredményesen tudjuk felhasználni a megszerzett támogatásokat. A törvényben meghatározott 

közreműködési díjjal számoltunk ezen a jogcímen. 

Versenyeztetéssel összefüggő költségek: 

Átfedéseket véltünk felfedezni ezen jogcím és a tárgyi eszköz beruházás elnevezésű jogcímek között. 

Értelmezésünkben az alábbi kedvezményeket szeretnénk igényben venni. A bajnokságban való 

induláshoz szükséges költségeket (nevezési díj, tagsági díj, játékengedély díjak, játékvezetői díjak). 

Nem egyértelmű, ezen díjakat az MLSZ központilag rendezi-e és nekünk nem kell igényelnünk ebben 

a formában. További jelentkező költségek a bajnokság alatti utazási, étkezési költségek, illetve 

esetleges szállás költségek. A mérkőzés rendezéshez kapcsolódó költségeket, elsősorban a rendezői 

díjakat is ezen jogcímből kapott támogatásból kívánjuk csökkenteni. 


