
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Vasas Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve  Vasas SC

Gazdálkodási formakód  521

Bajnoki osztály:  NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Bruttó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)

Adószám  19806574-2-41

Bankszámlaszám  18203332-06012965-40010037

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1139  Város  Budapest

Közterület neve  Fáy  Közterület jellege  utca

Házszám  58  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1139  Város  Budapest

Közterület neve  Fáy  Közterület jellege  utca

Házszám  58  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 329 40 74  Fax  +36 1 329 60 73

Honlap  www.vasassc.hu  E-mail cím  elnokseg@vasassc.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Markovits László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 968 12 00  E-mail cím  l.markovits@vasassc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó-Pap Gergely +36 20 943 96 86 g.szabopap@vasassc.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény tulajdonosa Létesítmény üzemeltetője Átlagos heti használat (óra) Használat célja

Fáy utcai kézilabda csarnok Magyar Állam Vasas Sport Club 14 Felk. és versenyeztetés

Fáy utcai kézilabda edzőcsarnok Magyar Állam Vasas Sport Club 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1911-03-16

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1911-03-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  -

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 1139
Budapest
Rozsnyai u.
4

szakmai együttműködés az alsóbb korosztályok vonatkozásában

Nemzeti Kézilabda Akadémia (NEKA) 1146
Budapest
Istvánmezei út
1-3

A Vasas kiemelt stratégiai partnere.
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 44 MFt 41 MFt 45 MFt

Állami támogatás 878 MFt 317 MFt 617 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 200 MFt 200 MFt 220 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 294 MFt 324 MFt 360 MFt

Egyéb támogatás 183 MFt 197 MFt 270 MFt

Összesen 1 599 MFt 1 079 MFt 1 512 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 514 MFt 563 MFt 600 MFt

Működési költségek (rezsi) 21 MFt 11 MFt 125 MFt

Anyagköltség 122 MFt 130 MFt 160 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 435 MFt 480 MFt 580 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 250 MFt 140 MFt 47 MFt

Összesen 1 342 MFt 1 324 MFt 1 512 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 565 MFt 655 MFt 725 MFt

Működési költségek (rezsi) 21 MFt 11 MFt 125 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)

43 663 180 Ft 873 264 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 36 744 123 Ft 734 882 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 124 761 Ft 2 495 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2016/17-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:

A női kézilabda a Vasas SC második legeredményesebb csapatsportága: 16 bajnoki és 12 MK címmel, és 1982-es BEK-győzelemmel. A TAO-támogatás egy
lehetőség, ami kiválóan segíti az utánpótlást és olyan bővített szakmai programok menedzselését, amelynek következtében reálisan teljesíthető cél lett az I. osztályba
történő visszajutás a 2009-es kiesést követően. A program lényege az up. és a felnőtt csapat egymásra épülése, amit az ASI DSE-vel hosszú évek óta folytatott
együttműködés, valamint a NEKA-val kialakított átfogó partnerség is segít, és amelynek keretében a klub fő feladata az NB/IB-s versenykiírás előírásainak teljesítése,
ill. az up.csapatok működtetése. Ezen felül a junior játékosok alacsonyabb bajnoki osztályban (NB/II) is versenyzési lehetőséghez jutnak, mialatt a serdülő és a
fiatalabb korosztályok felkészítését és versenyeztetését az ASI vállalja magára. A képzési rendszert szakképzett edzők irányítják. A stáb mellett támogató személyzet
is működik: orvos, masszőr, gyógytornász, pszichológus, intéző. Minden stábtag munkaviszonyban van foglalkoztatva, ebből 5-en főállásúak. A szakosztályban folyó
szakmai munkát a szakmai igazgató (2015.07.01-től Csík János) felügyeli és koordinálja, de a program megvalósításában – szakosztályvezetés hiányában – az
ügyvezetés is operatívan részt vesz. A fenti stábok közreműködnek az ASI szakmai fejlődésének menedzselésében is, ami kapcsán fontos előrelépés, hogy 2015-ben
közös edzőtáborozásra is sor került a két szervezet utánpótlása között és a klub támogatni tudta a serdülő csapat indulását a Partille Cup-on. Utóbbi intézkedések
különösen jó hatással vannak az ASI és a Vasas képzési rendszere közötti átmenetre és a tehetségek megtartására, gondozására. A fentieken túl ki kell térnünk a
létesítményhelyzetre is. Ezen a téren ugyanis döntés született a Vasas SC esetében és a kormány megszavazta a szükséges támogatást, ami alapján egy éven belül
megvalósulhat a meglévő sportcsarnok felújítása. Ez nagymértékben hozzájárulhat a fenti kézilabdacsapatok szakmailag és pénzügyileg hatékony működtetéséhez,
hiszen a beruházás révén egy sokkal jobban kihasználható, modern multifunkcionális létesítmény születik meg, ami akár feljutás esetén is szolgálni tudja a klub NB/I-
es tagságát és ezáltal a Vasas-hagyományoknak megfelelő szereplést. A 2012-ben TAO-támogatással megépített edzőcsarnokkal együtt így olyan infrastruktúra
jöhet létre, ami az edzéslehetőségek mellett a hivatalos mérkőzésék rendezésének is maximálisan kedvez. 

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

Nem lesz ingatlan beruházás 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A projekt időterve a 2016/2017-es versenyszezonhoz igazodik, 2016. július 1-től 2017. június 30-ig terjed. 

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 Vasas SC programja, összhangban az MKSZ sportágfejlesztési stratégiájával, fő célként a képzés feltételrendszerének további javítását határozza meg. A főbb
azonosulási pontok: 1.egységes up.-nevelési rendszer: folyamatos az előrelépés, fontos szempont a korosztályok bővülése, figyelemmel a fennálló
együttműködéseinkre 2.up.bázis bővítése: növeljük a taglétszámunkat, és ezzel párhuzamosan terjesztjük ki versenyzési lehetőségeinket 3.képzés minősége:
edzőtáborok szervezésével és a képzési módszerek, ill. eszközök további fejlesztésével járulunk hozzá az eredményes szerepléshez, az NB/I-es tagság
megszerzésével az up.csapatokat is az I.osztályú bajnokságba juttatnánk 4.NB II-es bajnokságban való részvétel: figyelmet fordítunk a kevésbé tehetséges, az NB/I B
követelményekhez még nem eléggé érett sportolók előmenetelére, ezért indítjuk a juniorokat az NB/II felnőtt bajnokságban 5.sporteü.-i és doppingellenes
tevékenység megerősítése: az ASI-val közösen tervezzük szakemberek alkalmazását, korszerű gyógyító-megelőző és rehabilitációs intézkedések bevezetését, ehhez
kapcsolódóan folyamatos az eszközfejlesztés 6.kooperatív folyamatok létrehozása és menedzselése: hosszú évek óta együttműködünk az ASI-val, az angyalföldi klub
biztosítja a Vasasnak a legfőbb up.bázist mialatt kölcsönösen segítjük egymás szakmai munkáját, a NEKA-megállapodás értelmében a legtehetségesebb fiatalok
pedig átkerülve az Akadémiára a legmagasabb szintű tehetséggondozásban részesülhetnek 7.szakemberháttér szélesítése: folyamatos a rekrutáció és a bérek
fejlesztése 8.szakemberképzés: ilyen téren is együttműködünk az ASI-val, rendszeres szakmai párbeszédeket tartunk, mindamellett szorgalmazzuk edzőink
továbbtanulását, amelynek hátterét a NEKA adja 9.nemzetközi versenyek és nemzetközi kapcsolatok: idén jelentős szakmai előrelépés volt, hogy bekapcsolódtunk a
nemzetközi versenyrendszerekbe (lásd Prague Cup, Partille Cup), ezért szeretnénk a jövőben is elindulni külföldi tornákon 10.sportlétesítmények helyzetének
javítása: a Vasas SC legfontosabb küldetése, számtalan sportcélú beruházást valósítottunk meg, ebből kiemelendő a Fáy utcában megépült edzőcsarnok A korábbi
és a jelen program közötti kapcsolat: hagyományőrzés, sportág népszerűségének megőrzése, utánpótlás-nevelés színvonalának növelése, szakemberbázis
szélesítése, versenyeztetés hatékonyságának növelés, munkakörülmények javítása, létesítményháttér fejlesztése. 

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

Programunk összköltségvetése alapvetően a tárgyi eszköz és utánpótlás fejlesztés költségeiből áll, amelyhez a szükséges önerőt az anyaegyesület teszi hozzá. A
fent megjelölt célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club új szakembereket alkalmaz, ezzel új munkahelyeket teremt, amellyel kedvező gazdasági hatásokat ér el.
A programunk előnyeként kiemeljük az előző támogatási időszakokban elindított pozitív folyamatok fenntartását és következetes javítását, a meglévő és az újonnan
létrehozott szakmai együttműködések szélesítését. Ezen felül további előnyt hosszú távon elsősorban a létesítményfejlesztéstől várunk, ami által a szakosztály
működését modernizálni leszünk képesek és edzői-versenyzői-szurkolói igények együttes kiszolgálása a jelenleginél jóval magasabb színvonalon történhet meg.
Legnagyobb kockázati tényezőnek a fővárosi élsport finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni
leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az NB/I-es tagság megszerzése és megőrzése terén. További
kockázatnak látjuk más sportág térnyerését, ill. elszívó erejét, valamint a válogatott eredménytelensége esetén bekövetkezhető népszerűség csökkenést, ami az
érdeklődés visszaesésével okozhat létszámproblémákat a kiválasztásnál.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Születési
dátum

Kategória Lic. Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkál-
tatói

járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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

2016/17 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
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 30 7 500 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 30 7 500 Ft 225 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 4 12 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 4 12 000 Ft 48 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) szett 17 20 000 Ft 340 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 34 5 000 Ft 170 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 34 1 500 Ft 51 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 17 9 000 Ft 153 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 20 9 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz labda db 20 20 000 Ft 400 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 17 35 000 Ft 595 000 Ft

Sportfelszerelés kabát db 17 30 000 Ft 510 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 34 9 000 Ft 306 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 10 6 500 Ft 65 000 Ft

Egyéb Öltöző szekrény és pad db 20 29 990 Ft 599 800 Ft

Egyéb Öltöző szekrény és pad db 28 40 500 Ft 1 134 000 Ft

Egyéb Öltözőpad db 8 185 223 Ft 1 481 784 Ft

Egyéb Öltöző szekrény db 10 101 333 Ft 1 013 330 Ft

Egyéb Jégszauna db 1 12 001 500
Ft

12 001 500 Ft

Egyéb Oktatótermi szék db 50 16 129 Ft 806 450 Ft

Egyéb Oktatótermi asztal db 25 25 019 Ft 625 475 Ft

Egyéb Oktatótermi tábla db 1 78 740 Ft 78 740 Ft

Egyéb Tanári laborasztal db 1 52 781 Ft 52 781 Ft

Egyéb Kézilabda iroda tárgyalószék db 8 17 145 Ft 137 160 Ft

Egyéb Kézilabda iroda tárgyalóasztal db 1 38 500 Ft 38 500 Ft

Egyéb Kézilabda iroda forgószék db 3 48 260 Ft 144 780 Ft

Egyéb Kézilabda iroda íróasztal polcokkal db 3 36 980 Ft 110 940 Ft

Egyéb Elsősegély szoba vizsgáló asztala db 1 74 000 Ft 74 000 Ft

Egyéb Elsősegély szoba orvosi íróasztal db 1 79 900 Ft 79 900 Ft

Egyéb Elsősegély szoba orvosi forgószék db 2 36 400 Ft 72 800 Ft

Egyéb Dopping ellenőrző helység várószék db 4 12 600 Ft 50 400 Ft
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2016/17 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 megnevezése Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Egyéb Gyógyszertároló szekrény db 1 170 840 Ft 170 840 Ft

Egyéb Gyógyszertároló faliszekrény db 1 31 390 Ft 31 390 Ft

Egyéb Mozgássérült öltöző öltözőpad db 2 25 145 Ft 50 290 Ft

Egyéb Mozgássérült öltöző alacsony öltöző szekrény db 4 55 000 Ft 220 000 Ft

Pályatartozék Beltéri védőháló nm 450 1 776 Ft 799 200 Ft

Egyéb Fali kiállító vitrin db 4 115 150 Ft 460 600 Ft

Egyéb Tower kiállító vitrin db 4 205 210 Ft 820 840 Ft

Pályatartozék Eredményjelző db 1 16 306 800
Ft

16 306 800 Ft

Pályatartozék Mobil hangosítás db 1 2 488 946
Ft

2 488 946 Ft

Sportfelszerelés kézitáska db 17 15 000 Ft 255 000 Ft

Egyéb Csavar nélküli polcrendszer kézilabda
szertárak/raktárak

csom 1 3 719 830
Ft

3 719 830 Ft

Pályatartozék Belső hangosítási rendszer db 1 8 000 000
Ft

8 000 000 Ft

Egyéb VIP szoba szék db 30 60 000 Ft 1 800 000 Ft

Egyéb VIP szoba asztal db 2 120 000 Ft 240 000 Ft

Egyéb VIP szoba bárpult méter 8 200 000 Ft 1 600 000 Ft

Egyéb VIP szoba könyöklő db 8 35 500 Ft 284 000 Ft

Egyéb VIP szoba kanapé db 2 300 000 Ft 600 000 Ft

Egyéb VIP szoba fotel db 8 150 000 Ft 1 200 000 Ft

Egyéb VIP szoba dohányzóasztal db 2 100 000 Ft 200 000 Ft

61 066 076 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

kézilabda mez (meccs) A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kézilabda nadrág (meccs) A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kapusmez A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kapusnadrág A felnőtt csapat sportfelszerelése.

szabadidő melegítő (alsó-
felső)

A felnőtt csapat sportfelszerelése.

szabadidőpóló A felnőtt csapat sportfelszerelése.

zokni A felnőtt csapat sportfelszerelése.
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2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

sporttáska nagy A felnőtt csapat sportfelszerelése.

wax A felnőtt csapat sportfelszerelése.

labda A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kézilabda cipő A felnőtt csapat sportfelszerelése.

kabát A felnőtt csapat sportfelszerelése.

rövidnadrág A felnőtt csapat sportfelszerelése.

wax lemosó A felnőtt csapat sportfelszerelése.

Öltöző szekrény és pad A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Öltöző szekrény és pad A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Öltözőpad A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Öltöző szekrény A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Jégszauna A hidegterápiás eljárás egy nagyon hatásos, az egész testre jótékony hatással bíró kezelési mód. Különösen jó eredmény, gyors
gyógyulás érhető el nagy fájdalommal járó gyulladásos mozgásszervi betegség, ízületi gyulladás, izomhúzódások, és
sportsérülések esetén. A krioszauna működési elve, hogy ellenőrzött körülmények között rövid időre extrém alacsony
hőmérsékletértéket idézzünk elő és a szervezetet rábírjuk a szélsőséges hőmérsékleti hatás kiegyenlítésére. A szervek ilyenkor
fokozott működésbe kezdenek, amely magas fokozatra kapcsolja az immunrendszert és beindítja a test öngyógyító
mechanizmusait. A tervezett csarnokrekonstrukció lehetővé teszi, a hidegszauna feltételrendszerének kiépítését, így a szauna
technológia megvásárlásával a korábbinál eredményesebben folyhat a játékosoknál előforduló testi problémáinak felszámolása,
pl. a gyógyulási idő lerövidülése által.

Oktatótermi szék A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Oktatótermi asztal A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Oktatótermi tábla A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Tanári laborasztal A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Kézilabda iroda tárgyalószék A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.
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Kézilabda iroda
tárgyalóasztal

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Kézilabda iroda forgószék A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Kézilabda iroda íróasztal
polcokkal

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Elsősegély szoba vizsgáló
asztala

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Elsősegély szoba orvosi
íróasztal

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Elsősegély szoba orvosi
forgószék

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Dopping ellenőrző helység
várószék

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Gyógyszertároló szekrény A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Gyógyszertároló faliszekrény A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Mozgássérült öltöző
öltözőpad

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Mozgássérült öltöző alacsony
öltöző szekrény

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Beltéri védőháló A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Fali kiállító vitrin A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Tower kiállító vitrin A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
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létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Eredményjelző A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Mobil hangosítás Az ország első TAO-s finanszírozásban megvalósuló csarnokberuházásaként 2012-ben elkészült és átadásra került a Vasas SC
Fáy utcai edzőcsarnoka, benne egy szabvány méretű kézilabdapályával. A jövőben ezen a pályán is szeretnénk hivatalos
mérkőzéseket és tornákat rendezni az utánpótlás korosztályok részére. Ehhez már rendelkezünk mobil eredménykijelző
berendezéssel, de szükségesnek tartjuk mobil hangosító eszköz vásárlását is, amire korábban nem pályázatunk.

kézitáska A felnőtt csapat sportfelszerelése.

Csavar nélküli polcrendszer
kézilabda szertárak/raktárak

A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

Belső hangosítási rendszer A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba szék A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba asztal A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba bárpult A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba könyöklő A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba kanapé A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba fotel A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

VIP szoba dohányzóasztal A Vasas SC sportegyesület 2016 II. félévében megkezdi a meglévő Fáy utcai kézilabdacsarnok teljes körű rekonstrukcióját. A
beruházás célja, hogy olyan új szabványos méretű pályát és kiszolgáló egységeket hozzunk létre, ami alkalmassá teszi a
létesítményt első osztályú bajnoki mérkőzések, valamint korosztályos világesemények befogadására, a szakmai és a szurkolói
igények magas fokú kielégítése mentén. A tervezett fejlesztések sportszakmai programjának megvalósítását a Magyar Kézilabda
Szövetség is támogatja (lásd csatolmány). A TAO-támogatás a csarnoképület (pálya) felszereléséhez és a főépület (öltözők,
szakosztályi irodák, előadóterem) berendezéséhez nyújtana jelentős mértékű anyagi segítséget.

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

42 353 284 Ft 436 632 Ft 873 264 Ft 43 663 180 Ft 18 712 792 Ft 61 939 340 Ft 62 375 972 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Nem

2016/17 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

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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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem
rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U7 0 0 0 Nincs

U8 0 0 0 Nincs

U9 10 0 1 Megyei

U10 0 0 0 Nincs

U11 0 0 0 Nincs

U12 0 0 0 Nincs

U13 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

Serdülő/ifjúsági 0 0 0 Nincs

Junior 32 0 2 Országos

U23 0 0 0 Nincs

Összesen 42 0 3
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2016/17 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés szabadidő melegítő (alsó-felső) szett 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda cipő pár 25 30 000 Ft 750 000 Ft

Sportfelszerelés zokni pár 40 1 500 Ft 60 000 Ft

Sportfelszerelés szabadidőpóló db 20 9 000 Ft 180 000 Ft

Sportfelszerelés edzőpóló db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda mez (meccs) db 20 12 700 Ft 254 000 Ft

Sportfelszerelés kézilabda nadrág (meccs) db 20 10 000 Ft 200 000 Ft

Sportfelszerelés kapusmez db 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sportfelszerelés kapusnadrág db 2 17 000 Ft 34 000 Ft

Sportfelszerelés sporttáska nagy db 10 17 500 Ft 175 000 Ft

Sportfelszerelés rövidnadrág db 31 9 000 Ft 279 000 Ft

Sporteszköz wax doboz 20 9 000 Ft 180 000 Ft

Sporteszköz labda db 15 15 000 Ft 225 000 Ft

Sporteszköz stopperóra db 2 15 000 Ft 30 000 Ft

Sporteszköz nagy taktikai tábla/csapat db 1 19 000 Ft 19 000 Ft

Sporteszköz wax lemosó liter 10 6 500 Ft 65 000 Ft

2016/17 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

Diagnosztikai eszköz orvosi táska felszerelve db 10 20 000 Ft 200 000 Ft

Vitamin Táplálékkiegészítő csom 352 7 500 Ft 2 640 000 Ft

Gyógyszer Tape db 150 1 400 Ft 210 000 Ft

Diagnosztikai mérés Teljesítmény diagnosztika db 10 60 000 Ft 600 000 Ft

2016/17 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezé
s

Kor-
osztály

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj összesen
(Ft)

Csarnok edzéshez Junior 15 000 Ft 15 10 150 2 250 000 Ft

Csarnok
mérkőzésekhez

Junior 25 000 Ft 4 10 40 1 000 000 Ft

Edzőtábor Junior 25 000 Ft 40 1 40 1 000 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Név Kategória Adózás
módja

N.
ó.

Kif.
hó

Bruttó juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Berán Antal Masszőr EKHO 4 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Kovácsné Balogh Judit Edző EKHO 4 12 110 000 Ft 22 000 Ft 1 584 000 Ft

Komjáti Zsuzsanna Edző EKHO 2 10 42 000 Ft 8 400 Ft 504 000 Ft

Venczkó Ferenc Technikai vezető Egyéb 8 12 400 000 Ft 87 770 Ft 5 853 240 Ft

Varga Márta Edző Egyéb 8 12 440 000 Ft 95 770 Ft 6 429 240 Ft

Csík János Sportmunkatárs EKHO 8 12 350 000 Ft 70 000 Ft 5 040 000 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Születési idő Licensz Foglalkoztatott korosztály

Berán Antal 1962-12-02 Nem rel. Junior

Kovácsné Balogh Judit 1967-12-26 C Junior

Komjáti Zsuzsanna 1964-08-21 C Junior

Venczkó Ferenc 1964-09-10 Nem rel. Junior, U9

Varga Márta 1970-10-27 B Junior, U9

Csík János 1946-12-20 A Junior, U9

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 805 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 3 650 000 Ft

Személyszállítási költségek 4 500 000 Ft

Nevezési költségek 100 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 350 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 75 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 4 250 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 20 994 480 Ft

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

Összesen 39 724 480 Ft

2016/17 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

35 641 800 Ft 367 441 Ft 734 882 Ft 36 744 123 Ft 4 082 680 Ft 40 459 362 Ft 40 826 803 Ft

be/SFP-04013/2016/MKSZ

2016-05-02 12:09 16 / 28



Általános Képzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

0 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés 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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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi

költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben
résztvevők várható
utazási és szállás

költségei (Ft)

Egyéb
várható

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

Edzőképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 495 300 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 495 300
Ft

495 300
Ft

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

121 018 Ft 1 248 Ft 2 495 Ft 124 761 Ft 374 282 Ft 497 795 Ft 499 043 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 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)

873 264 Ft 873 264 Ft 436 632 Ft 1 309 896 Ft

Utánpótlás-nevelés 734 882 Ft 734 882 Ft 367 441 Ft 1 102 323 Ft

Szakképzés 2 495 Ft 2 495 Ft 1 248 Ft 3 743 Ft

Összesen 1 610 641 Ft  2 415 962 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Elszámolások jogi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Utánpótlás-nevelés Elszámolások jogi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.

Szakképzés Elszámolások jogi véleményezése, kimutatások készítése, elszámolás ellenőrzése, kérelmek készítése.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, 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, 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: Budapest, 2016. 05. 02.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Markovits László (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 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. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02.
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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 2016. július 1. - 2017. 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 2016. július 1. és 2017. 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 támogatás(ok)

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

2014 15 594 665 Ft HUF TAO 50% 19 416 807 Ft

2015 25 754 249 Ft HUF TAO 50% 6 750 873 Ft

2016 13 500 000 Ft HUF TAO 50% 7 551 086 Ft

54 848 914 Ft 33 718 766 Ft

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 09:12:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 09:12:35

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 09:12:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 12:25:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 26
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 11:06:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 13
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:13:27

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 09:30:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:13:48

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:13:51

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:14:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:14:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:14:14

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:14:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 14:14:33

Mellékletek

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)

(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez
kapcsolódó költségtervek

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-05-02 09:31:05

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

Kelt: Budapest, 2016. 05. 02.
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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 Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 8 8 0%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő 4 4 0%

Edzőtáborok száma db 2 4 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

Felsőfokú végzettséggel rendelkező
szakemberek száma

4 4 0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő U8 0 0 0%

U18 fő U9 0 10 0%

U17 fő U10 0 0 0%

U16 fő U11 0 0 0%

U15 fő junior 32 32 0%

Egyéb indikátorok

Felnőtt NB/I B helyezés 3 1 -67%

Junior NB/I B helyezés 1 1 0%

0%
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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 42 353 284 Ft 436 632 Ft 873 264 Ft 43 663 180 Ft 18 712 792 Ft 61 939 340 Ft 62 375 972 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

42 353 284 Ft 436 632 Ft 873 264 Ft 43 663 180 Ft 18 712 792 Ft 61 939 340 Ft 62 375 972 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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

35 641 800 Ft 367 441 Ft 734 882 Ft 36 744 123 Ft 4 082 680 Ft 40 459 362 Ft 40 826 803 Ft

Képzés 121 018 Ft 1 248 Ft 2 495 Ft 124 761 Ft 374 282 Ft 497 795 Ft 499 043 Ft

- ebből általános képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből szakképzés 121 018 Ft 1 248 Ft 2 495 Ft 124 761 Ft 374 282 Ft 497 795 Ft 499 043 Ft

Összesen 78 116 102 Ft 805 321 Ft 1 610 641 Ft 80 532 064 Ft 23 169 754 Ft 102 896 497
Ft

103 701 818 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 7 000 Ft 32 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (52 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)

markovits-laszlo-andras-alairasi-ny_1461827555.pdf (Szerkesztés alatt, 354 Kb, 2016-04-28 09:12:35)
18bcfd774452551e1345f2fc29cf071cf0b2926a6f12b90dbfcefc5119708b48

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

vasas-sc-nyilatkozat-berleti-dij-ke_1462174249.pdf (Szerkesztés alatt, 295 Kb, 2016-05-02 09:30:49)
92a9f2aaa2d0319fc003a7bc258f8c4d3d0fd44cfc6bb8af498e17cb5704bbb0

Egyéb dokumentumok

arajanlat-elsosegely-szoba-vizsgalo_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 161 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
a287b24030b5ec4d86917967972c7ebe5166cfdb1adbb64eaf6fa7fecd536ac8

arajanlat-kezilabda-iroda-iroasztal_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
767035a2ffc5d491a52163ad999651ab9e1e2453d31014fd56e05b0bdcd81151

kezilabda-megfelelosegi-nyilatkozat_1461932100.pdf (Szerkesztés alatt, 51 Kb, 2016-04-29 14:15:00)
64c593582fa11e9b3a4dea48353c4e969adb1e989c7076efcfa3535ebfb1082e

arajanlat-eredmenyjelzo_1462174234.pdf (Szerkesztés alatt, 19 Kb, 2016-05-02 09:30:34)
058496d2e86c1b82b5c4fcc4a7a5a7c1579dbf3f50c5b8159337e6dadf629aeb

arajanlat-csavar-nelkuli-polcrendsz_1462174234.pdf (Szerkesztés alatt, 652 Kb, 2016-05-02 09:30:34)
4a162264cf3217aca5baa14de392002abcd139769ae1ea07ea7d2ce88fbb5289

vasas-sc-nyilatkozat-szivacs-kezila_1462174286.pdf (Szerkesztés alatt, 290 Kb, 2016-05-02 09:31:26)
8359ee62e970c497a6716387155768b1873604024d90ea268d0631feee283d7f

arajanlat-kezilabda-iroda-targyaloa_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
ff76af13df8a3bab7f9a9acc829313d8191b65efaef2c62e9eb6427d76d337f5

arajanlat-kezilabda-iroda-targyalos_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 46 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
34c784d309068351b485fa5203af4d0a983b99589e7d9b6db17ef5b991c417dd

arajanlat-kezilabda-iroda-forgoszek_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 63 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
11a4cfd7879cf2d83328120ef21cb6d4d2c64e054713b6295807489f58adc28e

arajanlat-tanari-laborasztal_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 78 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
8db2721712db5201589447473cf43dc7eb76a91aa280f3eed17783316d7e4dc4

arajanlat-oktatotermi-szek-asztal-t_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
4457986c77dbc732862c523b3621597d0c214a1c286ad384877e2910a6f98614

arajanlat-oltozoszekrenyek_1461931961.pdf (Szerkesztés alatt, 83 Kb, 2016-04-29 14:12:41)
6342c5ac0add6f8d5c3a07be79575173907b10cadca2997c2909bb5cde4d1c1d

arajanlat-oltozopad_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 193 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
97a70d994eed10b43c4a61f0af210f3c961be8ef9cb1d798881ca94d6f043c4e

arajanlat-oltozoszekreny-paddal2_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 265 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
d5bf703350eb264e702486bacdc1360af83b6fd2c22e573f499784bf719c46db

arajanlat-oltozoszekreny-paddal_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 299 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
efd2a27f43894416244b559d5372b8511ee2893783d677342c1b00204d5cb25c

arajanlat-cryo-szauna_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 381 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
a854d61ff6e042eaf1379bc7c45b4b43d4791ca95aee4a56ac3e6205f8523663

arajanlat-mobil-hangrendszer_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 122 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
d5a509e2fde85af1db631e1ac83f4c787ce6a6561523c8a62d50005857645c26

arajanlat-tower-vitrin-es-fali-vitr_1461931962.pdf (Szerkesztés alatt, 211 Kb, 2016-04-29 14:12:42)
bdf857372f3cec9fd0ef54cba925f481eec269c19b06f538605c7919257fecfc

arajanlat-vedohalo_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
b5281102242f00227e87c8a8f24e42556a3a2fda0339dc265c7f4ffdc9d1b7bd

arajanlat-mozgasserult-oltozo-oltoz_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 136 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
ee466d65333b315c508dfae6c3018b8eca858eb18a2f5758e3857ad959238a89

nyilatkozat-eredmenyjelzo-arajanlat_1462179977.pdf (Szerkesztés alatt, 29 Kb, 2016-05-02 11:06:17)
3682176c25e48e60ba8f961de504262e4a7f31be254e983b4d48e83c59245931

arajanlat-gyogyszerszekreny-fali_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
4f2e514a9d0f0abd9f54ff388b6a1b82fb75c473c6388fc35947351f350d7f85

arajanlat-gyogyszertaroloszekreny_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
eceb2662d63ae28f887fb3e91cf428be4dc5dff397bb0b683b13d8fc840bc064

arajanlat-dopping-ellenorzo-helyseg_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 152 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
c43e3cadfc619f6aa7a9e9aeeccb73b8f7cc4537bb94aa6e52a2fa86ed40f0ac

arajanlat-elsosegely-szoba-orvosi-f_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 157 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
df262c682745378229488d434f83f0a590080b2a050e3e6673f0066afe51bfc8

arajanlat-elsosegely-szoba-orvosi-i_1461931963.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2016-04-29 14:12:43)
56a5ec7ad273249a3a32ad7d1b7e0ced48d1ad22ebe76fb4fa05d183ed99d430

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-gyogyszer_1461932031.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-29 14:13:51)
e15f011b2bba125e856c6d017c00a8cc35828017f679600ed771a335f30ff9be

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

vasas-sc-fovarosi-torvenyszekek-kiv_1461827544.pdf (Szerkesztés alatt, 630 Kb, 2016-04-28 09:12:24)
0aadc5ca17301ec0a3ffa8a2a342f5147af33b6680d8c8498fa4bf0f835ce69d
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(32 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

igazgatasi-szolgaltatasi-dij_1461925553.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2016-04-29 12:25:53)
6f11ab8f5148c454f0e968e30f3f4ead28e9001715b95958c0eb775f30805556

Képzés jogcímmel kapcsolatos mellékletek

vasas-sc-nyilatkozat-kepes-kezilabd_1462174265.pdf (Szerkesztés alatt, 244 Kb, 2016-05-02 09:31:05)
eea8f6484f2ce47c12909a23e3298e9e270a3c0a75c936bb37a14e79587ba473

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

koztartozasmente-adozoi-igazolas_1461827564.pdf (Szerkesztés alatt, 39 Kb, 2016-04-28 09:12:44)
10b4d302f7c981dc48e1e3c71a646eff51d6b505a3450c6332864c3316b63f5c

Nevezési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-nevezesidij_1461932046.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 14:14:06)
7d8a830828fe32a96d313a4e836c94592b9d729a5eda0f5ac7cdca14272aa881

Rendezési, felkészítési, képzési költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-rendezesikoltsegek_1461932054.docx (Szerkesztés alatt, 14 Kb, 2016-04-29 14:14:14)
e9f14e5536ac8989ccc517825bba282cb6d3da48b241dd6da415315caad85c0d

Sporteszköz sportfelszerelés aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-sportfelszerelesek_1461932028.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-29 14:13:48)
41a745f32ff6edd3246804277adbd8b158bfab287c3938d153fca051c228f921

Sportszakemberekre vonatkozó dokumentumok (edzői licensz, munkaköri leírás, munkaszerződés,megbízási szerződés stb)

beran-antal-vasas-sc-munkaszerzodes_1461931992.pdf (Szerkesztés alatt, 154 Kb, 2016-04-29 14:13:12)
47cd20b75a322e6996ef8cbba5032f913de53ae4f5a6fea7eb85b4e7d45621c0

csik-janos-vasas-sc-munkaszerzodes-_1461931992.pdf (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2016-04-29 14:13:12)
00cd432908fa35927bcc133d7d6dcb1a308bd71059d807e5664d06bef0931cc7

kovacsne-balogh-judit-vasas-sc-munk_1461931993.pdf (Szerkesztés alatt, 20 Kb, 2016-04-29 14:13:13)
7d7bf2aa5bbeffc75813949f1a7e9fd0baa5205fa0ed35a35bae925c3987fae5

varga-marta-vasas-sc-munkaszerzodes_1461931993.pdf (Szerkesztés alatt, 141 Kb, 2016-04-29 14:13:13)
d16891b7f54635b01b3f4ebf26df98a201d332f8f1f157ec5f6c91d98539e3f6

(1)varga-marta-vasas-sc-munkaszerzodes_1461931993.pdf (Szerkesztés alatt, 114 Kb, 2016-04-29 14:13:13)
6cb4419814b66bdfa6948e5cb91851b37ce7ceb086c932135eae6d7e21bc985f

venczko-ferenc-vasas-sc-munkaszerzo_1461931993.pdf (Szerkesztés alatt, 74 Kb, 2016-04-29 14:13:13)
e5b24fbb31f665b5a6e70105b8eb8fb6937beb6d4c18c4f9e331ee06a46b68b1

beran-antal-oklevel-sportmasszor_1461932005.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2016-04-29 14:13:25)
1fa65e33a557c65a915e0c8ca749cd25075d02db66709a23fd37d171d8b4da10

csik-janos-bizonyitvany_1461932006.pdf (Szerkesztés alatt, 519 Kb, 2016-04-29 14:13:26)
fe248d911d130edce356ddd041f7a961254f91d1c168e62e71a81305be027b80

csik-janos-edzoi-licensz_1461932006.jpg (Szerkesztés alatt, 246 Kb, 2016-04-29 14:13:26)
0ff51d0ba7837601fac90891654af552540209b72c4374a615393b4c72b22663

komjatizsuzsanna_1461932006.pdf (Szerkesztés alatt, 21 Kb, 2016-04-29 14:13:26)
942696f614eb46508599012688f1a23e8a411f0c7583b8530c1e8910a273cdb3

kovacsnebalogh_1461932006.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2016-04-29 14:13:26) 186d7516d81af25f60f87857502727d6ae27e56c81f2ccba5c068bc43a17e850

vargam.kovacsneb.j.licensz_1461932006.pdf (Szerkesztés alatt, 94 Kb, 2016-04-29 14:13:26)
40aba71d6faae643e326a7db309b164c0416b4b2ea1ddac809511147a209274e

venczkoferencvegzettseg_1461932007.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2016-04-29 14:13:27)
ff1615ec7b9d1c051f410d2d763e4a52b3275d345f6cd26937e6c354e92705fe

Személyszállítási költségek aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-szemelyszallitas_1461932042.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-29 14:14:02)
c4a4a882abeae84589338be6ea9d7cc541fa1246fbf78b2d1dc2a2b54aebd92b

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-szallasetkezes_1461932064.docx (Szerkesztés alatt, 15 Kb, 2016-04-29 14:14:24)
9edea2ec023201162bed63600c091b31ef7934b9ee0df0eaa45628ab0605a83e

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímhez kapcsolódó költségtervek

koltsegterv-berek_1461932073.docx (Szerkesztés alatt, 16 Kb, 2016-04-29 14:14:33)
4100a9ad3c080e45dfbacb543dab57c737a85d84a4ef5db78414d8663936829f
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