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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

VASAS SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve

VASAS SPORT CLUB

Gazdálkodási formakód

521

A kérelmező szervezet státusza:

Amatőr

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Nincs

Utánpótlás csapat:

Van

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Alanya az ÁFA-nak

Adószám

19806574-2-41

Bankszámlaszám

18203332-06012965-40010037

Alkalmaz hivatásos sportolót?

Nem

Önerő biztosítása személyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez:
Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
Hitel
Egyéb forrás
Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:
Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

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

E-mail cím

l.markovits@vasassc.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Markovits László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 968 12 00
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Szabó-Pap Gergely

E-mail cím

+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

Folyondár Sport és Táncközpont
Magyar Állam és Budapest Főváros
Folyondár
III. kerültSportközpont
Óbuda-Békásmegyer
KFT.
Önkormányzata
25

Felk. és versenyeztetés

Újlaki Általános Iskola

Közép-Budai Tankerületi Központ 11

Felk. és versenyeztetés

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
4

Felkészülés

Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula
Magyar
Angol-Magyar
Állam
Két Tanítási Nyelvű
Észak-Budapesti
Általános Iskola
Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Budapest III. Kerületi Zipernowsky
Magyar
Károly
Állam
Általános Iskola

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási
MagyarNyelvű
Állam Általános Iskola

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Fodros Általános Iskola

Magyar Állam

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Óbudai Nagy László Általános Iskola
Magyar Állam

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Csillaghegyi Általános Iskola

Észak-Budapesti Tankerületi Központ
3

Felkészülés

Magyar Állam

Budapest III. Kerületi Kerék Általános
MagyarIskola
Államés Gimnázium

Magyar Állam

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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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2016/17 évi gazdálkodásának és a 2018. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2016

2017

2018

Önkormányzati támogatás

59

33

30

Állami támogatás

750

1200

1250

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

320

425

400

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

310

400

450

Egyéb támogatás

370

150

200

Összesen

1809

2208

2330

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

760

960

1000

Működési költségek (rezsi)

120

130

150

Anyagköltség

200

215

250

Igénybe vett szolgáltatás

790

980

1050

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

70

150

100

Összesen

1940

2435

2550

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége
Kiadás
Működési költségek
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27.67
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében”
oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

67622574

1352451

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0

0

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0

0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

96106759

1922135

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés

0

0

Versenyeztetés

0

0

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2018/19-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása:
A 107 éves Vasas SC-n belül ma 24sportág működik, melyek közül évek óta az egyik legeredményesebb, mind utánpótlás mind pedig felnőtt szinten, a röplabda
szakosztály. A szakosztály központja a Folyondár Sport és Táncközpont, ahol napi szinten közel 100 gyerek folytat röplabda sporttevékenységet, 3 db minden igényt
kielégítő szabvány méretű 9x9m röplabdapályán és 1 db 7x7m röplabdapályán (U13-ig). A pályák számát már idén bővíteni szeretnénk. Rövidtávon erre a meglévő
csarnokban való terjeszkedés kínálhat megoldást. Hosszú távon pedig a tavaly elindított csarnokberuházástól várhatunk további növekedést. A hatályos versenykiírás
értelmében minden korosztályban vannak versenyzői csoportjaink, melyek rendre szép eredményeket érnek el az országos döntőkben. Szakosztályunknál a kiemelt
versenyzés mellett nagy hangsúlyt fektettünk a tömegsport jellegű foglalkozásokra is. Ezen tanfolyamos csoportok edzései a Folyondár mellett az Ürömi úti Újlaki
általános iskolában vannak, mely röplabdázásra kiválóan alkalmas, ezért az elmúlt szezonban többször a versenyzői csoportoknak is voltak ott edzések. Folyamatos
szakmai építkezésünk szempontjából nagy figyelmet fordítunk a 6éve életre hívott iskola programunknak. Óbudán jelenleg 6 iskolában népszerűsítjük a
röplabdasportot szervezett keretek között és keressük a bővülési lehetőségeket. Az elmúlt tanév során nagyjából 120 kisiskolás ismerkedhet meg a sportággal,
vasasos edzők által. Fontos elvünk az egységes szakmai koncepcióra épülő képzés, h így a jövőben folyamatosan biztosított legyen a kiemelt csoportok megfelelő
szintű utánpótlása. Szeretnénk, ha ez egy hosszútávon jól működő rendszer lenne, melynek fő kulcsa: állandó szakmai felügyelet és a megfelelően felkészült
szakemberek foglalkoztatása. A szakmai stáb jelenleg 17 főből áll, melyből 8 főállású szakember. A folyamatos fejlődés érdekében a programban szerepelő röplabda
edzők mellett elengedhetetlen a támogató személyzet bevonása is, mint például erőnléti edző, masszőr, gyógytornász vagy táplálkozási tanácsadó. Ezen
szakemberek mellett egyre nagyobb jelentőséggel bír az ún. háttérstáb, ami elsősorban a szervezési és támogatás miatt megnövekedett adminisztratív részben
érintett, ezzel is elősegítve a hatékony működést. A TAO-támogatás kiváló lehetőség továbbra is arra, h egyrészről tovább erősítsük a szakosztálynál elvégzett – lásd
fentebb – szakmai munkát, másrészről, h a működés feltételeinek fejlesztése révén tovább javítsuk eredményességi mutatóinkat.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Ezen jogcímen nem pályázunk.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
Az MRSZ sportágfejlesztési programján belül a professzionális sport területe mellett kiemelt törekvésként a sportág tömegsport jellegének erősítését, utánpótlás bázis
kiszélesítését tűzték ki célul. Hasonlóan a szövetségi elképzeléshez, mi is szeretnénk, ha a kiemelt versenyzői csoportjaink mellett egyre többen maradnának meg a
sportág mellett szabadidős jelleggel, ezért minden évben indítunk ún. tanfolyami csoportokat. Ezen csoportoknak heti 2-3 alkalommal tartunk edzéseket, ahol főleg a
röplabda alapjainak megismertetéséről és a játékosságról szólnak. Az elsődleges cél eme csoportoknál a sportolás széles körű megszerettetése a beiratkozó
gyermekeknél. Az utánpótlás bázis szélesítése folyamatos, melyet elsősorban az iskolaprogramunkon keresztül valósítunk meg. Óbudán már 6 iskolában vagyunk
jelen, mint a Vasas röplabda. A program 6 éve működik és már a kiemelt versenyzői csoportjaink is profitáltak belőle. Fontos, h a program csak az 1-4 osztályos
gyerekek számára biztosítja az edzés és versenyzés lehetőségét, ezt követően választhatnak a kiemelt versenyzői csoportunk vagy más tanfolyami csoportjaink
között. Utóbbi esetben azokat szólítjuk meg, akiket nem vonz a versenysport és a tanfolyamos csoportok segítségével tudjuk biztosítani az edzés lehetőséget és a
sportág mellett való megmaradást. Élversenyzői csoportjainknál az elmúlt évekhez hasonlóan cél a legmagasabb szintű szakmai képzés és h minél több játékost
tudjunk a felnőtt csapatba beépíteni. Szeretnénk, ha a játékosok a korosztályuknak megfelelő technikai és taktikai tudással rendelkeznének, ehhez minden
támogatást igyekszünk megadni a szakmai stáb által. Évről évre vannak tehetséges játékosok, akiknek sikerül felkerülni a felnőtt csapatunkhoz. Amennyiben a
folyamatos felfelé versenyeztetés nyitva áll a tehetségesnek vélt játékosok előtt, akkor az eredményesség, valamint a játékosok motivációja is hosszútávon
fenntartható. Ezt az átjárhatóságot a szakmai stáb közös döntése alapján az elmúlt évek során nem kizárólag az U21 és a felnőtt csapat között alkalmazta, hanem
több korosztálynál is elérhető. Az idei szezonban az U17es korosztályú csapatunk magját U15ös játékosok alkotják, de az U13 és U15ös csapat között, valamint az
U17 és U21es csapataink között is folyamatosan biztosított tehetségeink számára az edzéseken és mérkőzéseken való részvétel. Ez nagy segítséget jelent a
játékosok egyéni fejlődése terén, melyből nem utolsó sorban a korosztályos válogatottak is nagy hasznot húzhatnak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Az elmúlt szezonban megtapasztalhattuk annak azon pozitívumokat, mely a sportág bekerülésével jár a látványcsapatsportok támogatási rendszerébe. Ennek
segítségével elkezdtük a felzárkózást a többi TAO-ban érintett labdajátékkal szemben. A sportág és a röplabdával foglalkozó egyesületek (szakosztályok)
versenyképessége és anyagi helyzete lényegesen elkezdett javulni. A többlettámogatásnak köszönhetően lehetőség adódik több edző foglalkoztatására és ezen
szakemberek főállású státuszban való alkalmazására. Ezek hatására megkezdődött a sportolói létszám emelkedése, nagyobb lett érdeklődés a sportág iránt. A több
szakember, több szakmai területet tud egyszerre lefedni, szervezettebben és hatékonyabban tudja az edzéseket vezetni és a kiválasztást felügyelni. Így hosszabb
távon reális esély nyílhat a szakmai színvonal emelkedésére is. A TAO-támogatás hatására megnyíltak a lehetőségek a nemzetközi trendek elsajátítására, a
létesítmények fejlesztésére, modern eszközök és technikai megoldások beszerzésére, az alkalmazott szakmai megoldások, metodikák fejlesztésére. Ezen pozitív
hatásoknak együttes eredményeképp folyamatosan növekedhet a bajnokságok színvonala, amely az egész sportág népszerűségét is pozitív irányba befolyásolhatja.
Ha a sportág népszerűbb, azzal együttesen nagyobb lesz a média megjelenés és a gazdasági alapú szponzorok megjelenése is reálisabb, mint a támogatás előtti
időszakban. Viszont kockázatként mindenképp megemlítendő, hogy a hirtelen megnövekedett beérkező források nem megfelelő felhasználása negatív
következményekkel is járhat. A megugró költségvetésekből fakadó értékaránytalanságok és az eltúlzott mértékű növekedési elvárások a szakma felé már az első évet
követően tapasztalhatóak és ez előnytelenségekhez vezethet. A röplabdasport professzionalizálódásából adódóan a hosszú távú eredményesség fenntartására több
figyelmet kell fordítania a kluboknak és a szakosztályoknak, amennyiben ezt nem sikerül állandósítani az a későbbiek folyamán akár működési nehézségekhez is
vezethet.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adózás módja

Havi
munkaóra

0

Kif.
hó

0

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó
)
0 Ft

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)
0 Ft

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

0 Ft

2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Név

Adóazonosító

Születési dátum

Munkakör

Végzettség

Indoklás

Melléklet

2018/19 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-11-05 14:58

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 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

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Informatikai
eszköz

Irodai nyomtató (multifunkciós)

db

1

150000

150000

Informatikai
eszköz

Videokamera (állvánnyal, memóriakártyával)

db

2

150000

300000

Személyszállítási
eszköz

Kisbusz 8+1 fős

db

1

13000000

13000000

Egyéb

Wellsystem Medical (Egyedi)

db

1

8200000

8200000

Egyéb

SensoPro Trainer (Egyedi)

db

1

7900000

7900000

Egyéb

Seca 285 Magasságmérő és mérleg (Egyedi)

db

1

450000

450000

Egyéb

CogniPlus Kognitív mérőrendszer (Egyedi)

db

0

22000000

0

Egyéb

GPEXE vezetéknélküli sportdiagnosztikai monitoring
rendszer inerciális érzékelővel (Egyedi)

db

0

27000000

0

Egyéb

Globalspeed SpeedCourt Reakcióidőmérő (Egyedi)

db

1

61000000

61000000

Egyéb

LIFEPAK CR Defibrillátor készülék (Egyedi)

db

2

1100000

2200000

Egyéb

OXY 5 Felszerelt sürgősségi táska (Egyedi)

db

2

250000

500000

Pályatartozék

Asztal versenybírói

db

3

35000

105000

Pályatartozék

Szék versenyhez/db

db

36

15000

540000

Pályatartozék

Kézi eredményjelző

db

2

15000

30000

Pályatartozék

Cseretábla készlet (2 garnitúra)

db

1

200000

200000
94 575 000 Ft
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2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Irodai nyomtató (multifunkciós) A megnövekedett adminisztráció megfelelő szintű elvégzéséhez elengedhetetlen a jelenleg állományban lévő nyomtatónk
korszerűsítése. Bízunk benne, hogy ezen beruházás megvalósulásával még hatékonyabbá a válik a szakosztályon belül a
szakmai stábot segítő szervezési és adminisztratív munka.
A mai modern röplabda részévé vált a statisztika és a különböző mérkőzések rögzítése és elemzése.Ezt a munkát már
Videokamera (állvánnyal, memóriakártyával)
utánpótlás korban is célszerű elkezdeni, ehhez azonban szükségünk lenne a mérkőzések rögzítésére alkalmas videokamerákra.
Azért lenne célszerű 2 db megvásárlása, mivel többször is előfordul, hogy több korosztály különböző helyszíneken lép pályára.
Kisbusz 8+1 fős

A szakosztálynál kiemelt feladat a hazai és nemzetközi versenyeztetés megszervezése. A tehetségek támogatása kapcsán
jelentős forrásokat biztosítunk a kétoldalú szakmai kapcsolatok építésére, ill. ápolására vidéki és külföldi nevelőműhelyekkel. Ez a
tevékenység nagyon sok utazással jár együtt, mint ahogyan a hazai bajnoki rendszerben való részvétel is jellemzően sok
szállítást igényel. Annak érdekében, hogy még gazdaságosabbá tegyük működésünket, szeretnénk idén pályázni egy kisebb
befogadó képességű kisbusz (8+1 fős busz) megvásárlására, amellyel a jelenleginél minden szempontból hatékonyabban
tudnánk a különböző tornákra, edzőtáborokba, (edző)mérkőzésekre való utazásokat lebonyolítani. A buszbeszerzés további
előnye lenne, hogy az iskolai programunk keretein belül is lehetőségünk nyílna szállítási feladatok ellátására, ráadásul ez a
típusú busz B kategóriás jogosítvánnyal is vezethető lenne, a méretéből adódóan.

Wellsystem Medical

A Wellsystem Medical egyedülálló módon kínál ’’száraz vízmasszázs’’ terápiás lehetőséget hát- és ízületi fájdalmak,
izomfeszültség, izomkárosodás, stressz-függő izomfeszültség, cervicalis migrén esetén. A Wellsystem Medical egyszerre
jelenthet kiváló prevenciós és terápiás megoldást ezekre a sportban is gyakran előforduló és gyakran krónikussá váló
panaszokra. Az eszköz kezelése egy vezérlőpulton keresztül történik, puha érintő billentyűzet segítségével. A vízzel töltött
„ágyon” különböző masszázstípusok végezhetőek a test megjelölt területein, mely során a nyomás erőssége, a masszázs
területek és a masszázsidő egyénileg szabályozható minden alkalmazáshoz. Megítélésünk szerint az eszköz beszerzése jelentős
mértékben javítaná az egyesület sportegészségügyi tevékenységének eredményességét.

SensoPro Trainer

A Senso pro trainer egy olyan koordináció fejlesztésére irányuló koncepció, amit sporttudományos kísérletek segítségével
alkottak meg Svájcban. Az eszköz fő funkciója a szenzomotoros képzés. A használat előnye, hogy komplex mozgási anyag
végrehajtása során terhelés ellenére sem sérül az ízületi rendszer, ellenben az edzés szórakoztató és ösztönzőleg hat az elérni
kívánt teljesítményre. Az eszköz a sérült sportolók egészségének visszaállításában is fontos szerephez jut. Ebből kifolyólag a
szerkezet megvásárlása kettős célt szolgálna: képességfejlesztés és mozgásszervi rehabilitáció.

A rendszeres magasság- és súlymérés elengedhetetlen része a sporttevékenység végzésének. A Seca 285 precíziós készüléke
Seca 285 Magasságmérő és mérleg
kiemelt teherbírású: edzett Frankfurt üveg platform, továbbá magas minőségű alumínium mérőoszlop biztosítja a készülék
stabilitását. Az integrált sarok és fej pozicionálónak köszönhető az eszköz kiemelkedő precizitása, amely az egyedülálló mérésintervallummal párosítva professzionális felhasználóknak nélkülözhetetlenné teszi a mérőeszközt. Digitális kijelzőjén a mérést
követően azonnal lát- hatóvá válnak a testsúly, magasság és az automatikusan kalkulált BMI adatok. A kijelzőn keresztül
manuális adatfelviteli funkcióval az adatok kiegészíthetők az életkori, nemi és fizikai aktivitási mutatókkal, amelyek segítségével a
nyugalmi metabolikus arány és a teljes energiafogyasztás is automatikusan megjeleníthető. A Seca 360° vezeték nélküli
adatátviteli technológia lehetővé teszi a mérési adatok azonnali nyomtatását, illetve a Seca elemző szoftverbe vagy saját medikai
adatbázisba importálását is. Az eszköz hatékonyan támogatná a sportolók kiválasztásának folyamatát.
A CogniPlus a kognitív funkciókat erősítő hatékony, digitális tréningrendszer, amely a legfrissebb pszichológiai kutatásokon
Schuhfried CogniPlus Kognitív mérőrendszer
alapul. A tréningek a legapróbb részletek a páciensre szabhatók. Minden tréning egy specifikus problémára fókuszál. A módszer
motiváló ereje annak is köszönhető, hogy a tesztek és tréningek mind a mindennapi élethelyzeteknek megfelelő szituációkat
használ, és optimálisan, a páciens aktuális állapota szerint határozza meg a kihívás szintjét. A rendszer az egyesület
sportpszichológiai programjának részeként nyújtana támogatást a sporttehetségek fejlesztése terén.
GPEXE PRO
2 rendszer
edzés
vagy akár
hivatalos mérkőzések alatt a sportolók teljesítményét (helyzet, sebesség, gyorsulás)
GPEXE vezetéknélküli sportdiagnosztikai
monitoring
rendszer
inerciális
érzékelővel
képes mérni. Az összegyűjtött adatok egy vagy több eszközön keresztül kerülnek átvitelre nagy sebességű vezeték nélküli
kapcsolat segítségével, majd azokat automatikusan a GPEXE Cloud-ban rögzíti a rendszer. A felhasználók applikáción (PC, Mac,
iOS) keresztül tekinthetik meg a rögzített adatokat, összefoglalókat egy edzésről, vagy akár az egész szezonról is. A GPEXE
alkalmas a valós idejű nyomon követésre, a pillanatnyi értékek (sebesség, pulzus, teljesít- mény) megjelenítésére, valamint a
metabolikus folyamatok lekövetésére is. Az eszköz nagyfrekvenciás inerciális szenzorai (giroszkóp, gyorsulásmérő) segítségével
aposzt specifikus mozgások pontosan követhetők és objektív módon mérhetők. Metabolikus teljesítmény és mechanikai erő
alapú, egyedi számítási módszer, amely a di Prampero-Osgnach kutatás eredményeképpen az energiaköltség-becslést, aerob /
anaerob energia számítást, az acc/dec aktív izomenergia vagy excentrikus index mérését és az oxigénfogyasztás becslését a
sportoló egyedi VO2max szintje alapján, személyre szabottan teszi lehetővé. A rendszer beüzemelése nagy segítséget jelentene
a különböző sportteljesítmények objektív megközelítésében, a különböző edzésteljesítmények mérhetővé tételében, a
kiválasztott sportolók teljesítményének optimalizálásában, valamint fokozásában.
A SpeedCourt® a GlobalSpeed® GmbH vállalat szabadalmaztatott, interaktív mérési és edzési rendszere. Innovatív
Globalspeed SpeedCourt Reakcióidőmérő
koncepciójának köszönhetően a sportolók mérhető fejlődést érnek el a robbanékony indulás, a dinamikus irányváltoztatás, a
koordináció és különösképpen a kognitív észlelés területén. A SpeedCourt® felhasználóra szabottan használható, és lehetővé
teszi a sportteljesítmény rövid és hosszú távon való javítását nemcsak az élsport területén, de a mozgási hatékonyságot, az
információ felvételt és feldolgozást tekintve a betegellátásban is. A SpeedCourt® egy szabadalmaztatott, 7 m x 7 m-es
matracrendszert jelent. A homlokzati oldalon egy monitor található, amely sémaszerűen ábrázolja a mérési és edzési felületet, és
kijelzi a sportolónak az elvégzendő gyakorlatot. A hordozható változatú SpeedCourt® sportmatraccal áll rendelkezésre. A
hardvert a kifejezetten erre a célra kifejlesztett SpeedPro® szoftver irányítja. A tréner edzés közben táblagépen kezelheti a
SpeedCourt®-ot. Az edző számos beprogramozott teszt, illetve egyedien összeállított teszt és klasszikus mérési eljárás (pl.
Tapping-teszt vagy fel- és leugrálás) közül választhat. A teszteket teljes mértékben igény szerint állíthatják össze a szakemberek.
A gyakorlatok magukba foglalják a vizuális és akusztikus jelekre való reagálást, a számsorok és kombinációk meg-jegyzését,
valamint a színkombinációs, képes feladatokra való gyors válaszadást is. A videók segítségével utánozhatók és gyakorolhatók a
játék során jellemző helyzetek. A rendszer által automatikusan feljegyzett mérési eredményeket bármikor meg lehet tekinteni az
adatbázisban. A SpeedCourt® használatával egyrészt felmérhető a sportolók pillanatnyi teljesítményszintje, másrészt hosszú
távon is tanulmányozhatók a releváns adatok, pl. a rehabilitáció során az aktuális állapot és a meghatározott referenciaértékek
összehasonlításához. Többféle paraméter felmérésére is lehetőség van: A klasszikus diagnosztika során kijelezhető a
lapérintéses teszt összeredménye, a fel- és leugrálásnál pedig az ugrási magasság. A további teszteknél a rendszer méri az
összidőt, az egyes, érintkezővel ellátott matracokon töltött időt, a kumulált időt és a sportoló átlagos fordulási idejét. A teszt
típusától függően időegységenként is mérhető a megérintett érintkezős matracok száma. A mérési eredmények ezred
pontosságúak. A teszt után közvetlenül táblázatos formában vagy grafikus ábrán tekinthetők meg az összes sportoló vagy egyes
sportolók eredményei. Közvetlenül a mérés után meg lehet beszélni a sportolókkal az erősségeket és a fejlesztendő pontokat. A
rangsorolás által a sportolók interindividuális összehasonlítására is lehetőség van. Rendkívüli sokoldalúsága, variálhatósága
miatt a SpeedCourts® tényleges spektruma, lehetőségei szinte határtalanok. Képességfejlesztésre ideális eszköz.
A hirtelen halálesetek azonnali újraélesztésére tervezett Lifepak CR Plus félautomata (AED) defibrillátor használata olyan
LIFEPAK CR Defibrillátor készülék
egyszerű, hogy még azok is használni tudják életmentésre, akik korábban még soha nem láttak ilyen készüléket. Kiemelt
jelentőségű hogy a sportegyesületek a legmodernebb defibrillátor készüléket használják, hiszen a dinamikus fizikai terhelés
során, sporttevékenység vagy edzés közben fokozódik a hirtelen szívhalál kockázata. A félautomata defibrillátor igen
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biztonságos, a készülék EKG-része érzékeli a szívhalál bekövetkeztét, és ha az kamrafibrilláció, akkor leadja az áramütést. Az
eszköz használata könnyű és egyértelmű. A sportlétesítmények nélkülözhetetlen kelléke.
Sürgősségi táska, felnőtt vagy gyerekellátás részére. Az OXY 5 sürgősségi táska az alábbi eszközöket tartalmazza: acél
OXY 5 Felszerelt sürgősségi táska
oxigénpalack (0,5l, üres állapotban) autoklávozható újraélesztő ballon, 2 db (felnőtt, gyerek) autoklávozható maszk, 3 db Guedel
tubus, spirál szájterpesztő, nyelvfogó, laringoszkóp szett 3 fejjel, intubációs tubus, órás vérnyomásmérő, sztetoszkóp, univerzális
olló, kézi váladékszívó, Magill fogó, pupillalámpa, stranguláló gumi, oxigénmaszk. Az OXY 5 sürgősségi táska sportcsapatok
részére is ideális eszköz.
Asztal versenybírói

Az utánpótlás korú Nemzeti Bajnokságok versenyszabályzatai előírják a hivatalos jegyzőkönyvvezetést. Ennek biztosításához
szeretnénk versenybírói asztalokat vásárolni. Több hitesített helyszínen folynak majd a Nemzeti Bajnokság mérkőzései, ezért
több asztalra van szüksége a szakosztálynak.

Szék versenyhez/db

Az utánpótlás korú Nemzeti Bajnokságok versenyszabályzatai előírják a cserepadot, amelyen a röplabdázás hivatalos
játékszabályi által meghatározott személyek foglalhatnak helyet. A kiírás szerint a cserepad lehetséges alternatívája a megfelelő
számú egyforma szék. Az ajánlott, csapatonként 12 db-ot kiegészítenénk további székekkel, amelyeket a statisztikusok,
jegyzőkönyvvezetők használhatnak.

Kézi eredményjelző

Korábbiak elhasználódtak, cseréik indokoltak a magasabb színvonalú utánpótlás versenyek rendezéséhez.

Cseretábla készlet (2 garnitúra) Korábbiak elhasználódtak, cseréik indokoltak a magasabb színvonalú utánpótlás versenyek rendezéséhez.

2018/19 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
65593897
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Ell. szerv. fiz. díj

676226

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

1352451

67622574

Önrész (Ft)

28981103

Elszámolandó
összeg
95927451

Teljes ráfordítás
(Ft)
96603677
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

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

2018/19 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői dí
j

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0

0

0

0

0

0

0

Utóf.

0

0

0

0

0

0

0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
Ha van terem- és strandröplabdában is igazolt játékosa, akkor csak a terem-nél szerepeltessék.
U10 és U11 korosztályok esetében az összes (férfi, női, vegyes) csapat számát kell feltüntetni a Női 17/18 indított csapat és a indítandó és a Női 18/19 indítandó
csapat oszlopokban!

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok
Korosztály

Női

Női 17/18
indított csapat

Női 18/19
indítandó csapat

Férfi

Férfi 17/18
indított csapat

Férfi 18/19
indítandó csapat

Csapatok
összesen

U10 - manó

22

5

5

0

-

-

5

U11 - szupermini

34

3

5

0

-

-

5

U13 - mini

24

2

3

0

0

0

3

U14 (csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U15

19

2

2

0

0

0

2

U16 - serdülő
(csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U17 - serdülő

16

1

2

0

0

0

2

U18 - ifjúsági
(csak strand)

0

0

0

0

0

0

0

U19 - ifjúsági

9

1

1

0

0

0

1

U20 - junior (csak
strand)

0

0

0

0

0

0

0

U21 - junior

9

1

1

0

0

0

1

U22 - junior (csak
strand)

0

0

0

0

0

0

0

Egyetemi/főiskolai

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

133

15

19

0

0

0

19

A teljes igazolt UP játékosok számának
nincs strandröplabda UP játékosom

Részvétel StartUP eseményen

Igényelhető összeg a teljes igazolt létszámra

-

-

min. 1 eseményen

400 000 Ft/fő

min. 2 eseményen

460 000 Ft/fő

min. 3 eseményen

490 000 Ft/fő

min. 4 eseményen

520 000 Ft/fő

min. 5 eseményen

550 000 Ft/fő

Teremröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Az U13-as korosztályban megadott csapatok közül mennyi indult országos bajnokságban: 1
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány rendelkezik érvényes versenyengedéllyel strandröplabdában is
(vegyes igazolások száma): 0
2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok száma: 3

Strandröplabda UP után járó támogatást módosító tényezők
Az alábbiakban megadott, igazolt játékosok számából hány u14-u22 korosztályú játékosa van, akik 5*-os versenyen (a 2017-es Magyar Bajnokság) főtáblán (1-16.
hely), vagy válogatott szintűversenyrendszerben indulnak: 0
StartUP programnak megfelelő versenyek rendezésének száma: 0
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Hány UP játékos végzett a Magyar Bajnokság 1-4. helyek valamelyikén? 0
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Utánpótlás-nevelésben igazolt/vállalt csapatok után járó támogatás
Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (terem):

133 fő

Vegyes igazolások száma teremröplabdából:

0 fő

Versenyengedéllyel rendelkezők száma összesen (strand):

0 fő

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (terem):

15

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (terem):

19

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (terem):

4

17/18-ban indított csapatok csapatok száma (strand):

0

18/19-ben indítandó csapatok csapatok száma (strand):

0

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok száma különbözete (strand):

0

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma

8

U10, U11, U13-as OMK 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

8 csapat * 1 500 000 Ft/csapat = 25 500 000 Ft

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

1

U13 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

1 csapat * 3 500 000 Ft/csapat = 3 500 000 Ft

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

4

U15, U17, U19-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

4 csapat * 5 000 000 Ft/csapat = 20 000 000 Ft

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma:

1

U21-es 17/18-as bajnokságban indított csapatok száma alapján jutó támogatás:

1 csapat * 6 500 000 Ft/csapat = 6 500 000 Ft

Teremröplabda UP játékos után járó támogatás:

400 000 Ft/fő

Igazolt játékosok után járó támogatás (terem):

133 fő * 400 000 Ft/fő = 53 200 000 Ft

Vegyes igazolás után járó plusz támogatás:

0 fő * 400 000 Ft/fő * 0.2 = 0 Ft

17/18-ban indított csapatok után járó támogatás:

85 500 000 Ft

17/18 indított és 18/19 indítandó csapatok számának különbözete alapján jutó támogatás:

4 * 1500000 = 6 000 000 FT

2017/2018-as U21-U19-U17 bajnokságban az 1-6. helyezést elért csapatok után járó plusz támogatás

3 csapat * 1 000 000 Ft/csapat = 3 000 000 Ft

Teremröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

147 700 000 Ft

Strandröplabda UP játékos után járó támogatás:

0 fő * 0 Ft = 0 Ft

5*-os/válogatott versenyen indult U14-U22-es játékos után járó plusz támogatás:

0 * 60 000 Ft = 0 Ft

StartUP program versenyrendezésért járó plusz támogatás

0 * 2 000 000 Ft = 0 Ft

Magyar Bajnokság 1-4. helyén végzett UP játékosok után járó plusz támogatás

0 * 200 000 Ft = 0 Ft

Strandröplabda UP játékosok és csapatok után járó teljes támogatás:

0 Ft

Maximum igényelhető teljes támogatás utánpótlás jogcímen:

147 700 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
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2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

Pályatartozék

Verseny Oszlop /pár/ hüvelyes

db

1

600000

600000

Pályatartozék

Antenna készlet (tokkal)

db

4

20000

80000

Pályatartozék

Oszlop /pár/ mobil (ellensúlyos)

db

2

500000

1000000

Sporteszköz

Koordinációs létra

db

4

10000

40000

Sporteszköz

Labdatartó zsák/háló

db

3

10000

30000

Sporteszköz

Labdatartó kocsi

db

4

50000

200000

Sporteszköz

Medicinlabda

db

12

15000

180000

Sporteszköz

Ugrókötél

db

15

3000

45000

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

120

1700

204000

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

2

4490

8980

Sportfelszerelés

Gumiszalagok

db

2

3490

6980

Sporteszköz

Dynair (Egyedi)

db

4

4990

19960

Sporteszköz

Bosu (Egyedi)

db

5

49980

249900

Sportfelszerelés

Gumiszalag erős (Egyedi)

tekercs

1

17495

17495

Sportfelszerelés

Gumiszalag közepes (Egyedi)

tekercs

1

14500

14500

Sportfelszerelés

Gumikötél erős (Egyedi)

db

5

3499

17495

Sportfelszerelés

Gumikötél közepes (Egyedi)

db

5

3253

16265

Sporteszköz

Fitball (Egyedi)

db

10

19000

190000

Sporteszköz

VipR (Egyedi)

db

12

45900

550800

Sporteszköz

Catslide (Egyedi)

db

8

13990

111920

Sporteszköz

Procedos szőnyeg (Egyedi)

db

4

54900

219600

Sportfelszerelés

Röplabda (terem, strand hivatalos
versenylabda)

db

60

25000

1500000

Sportfelszerelés

Röplabda (edzéslabda, könnyített, iskolai,
speciális labda)

db

25

10000

250000

Sportfelszerelés

Mérkőzésgarnitúra

db

160

18000

2880000

Sportfelszerelés

edző póló

db

264

5500

1452000

Sportfelszerelés

utazó póló

db

80

8000

640000

Sportfelszerelés

sporttáska nagy

db

30

25000

750000

Sportfelszerelés

Hátizsák

db

45

12000

540000

Sportfelszerelés

szabadidő melegítő (alsó-felső)

db

80

20000

1600000

Sportfelszerelés

Edzőmelegítő

db

80

17000

1360000

Sportfelszerelés

térdvédő /pár/

pár

100

15000

1500000
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Sportfelszerelés

alkarvédő (Egyedi)

db

80

10000

800000

Sportfelszerelés

Cipő (Egyedi)

pár

20

45000

900000

Sportfelszerelés

Rövidnadrág

db

80

9000

720000

Sportfelszerelés

Utazókabát

db

80

25000

2000000

Sportfelszerelés

Sportzokni

pár

264

2500

660000

2018/19 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Korosztály

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Diagnosztikai mérés

Terheléses vizsgálat
(Egyedi)

Gyógyszer

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

U15, U16, U17, U18,
U19, U20, U21

db

30

27000

810000

gyógyszercsomag *

U21

csom

2

50000

100000

Gyógyszer

Tape BSN 2,5 cm

U17

db

40

1150

46000

Gyógyszer

Tape BSN 4 cm

U15

db

30

1400

42000

Gyógyszer

Tape BSN 5 cm

U15

db

20

1900

38000

Gyógyszer

Nasara kinesio tape
(Egyedi)

U17

db

50

2500

125000

2018/19 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan típusa

Korosztály

Terem

U17

Budapest/megyei
jogú város

6000

36

9

324

1944000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

16

9

144

576000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

12

9

108

432000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

12

9

108

432000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

12

9

108

432000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

12

9

108

432000

Terem

U10

Budapest/megyei
jogú város

4000

12

9

108

432000

Sportcsarnok
1000 főig

U21

Budapest/megyei
jogú város

5000

100

11

1100

5500000
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Bérlés helye

Bérleti díj / óra
(Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Név

Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Oláh Nikolett

Egyéb

160

12

289000

56355

4144260

Benedek Csilla

Egyéb

160

12

195000

38025

2796300

Gintner Domonkos

Egyéb

160

12

207000

40365

2968380

Halász Márta

Egyéb

100

12

350000

69030

5028360

Karácsonyi Júlia

EKHO

80

12

136000

26520

1950240

Kerekes Kinga

Egyéb

80

10

171000

33345

2043450

Kőnig Gábor

EKHO

160

12

289000

56355

4144260

Kovács Tibor

Egyéb

160

12

266000

51870

3814440

Deák Ferenc

EKHO

80

11

212000

41340

2786740

Szappanos Máté

Egyéb

160

12

454000

88530

6510360

Jenei Andrea

EKHO

80

10

59000

11505

705050

Boronkai Magdolna

Egyéb

80

10

48000

9360

573600

Kulcsár Petra

EKHO

80

10

136000

26520

1625200

Lángi Csilla

Egyéb

80

10

61000

11895

728950

Dr. Kotsis Attiláné

EKHO

40

12

57000

11115

817380

Dr. Szoboszlai Gábor

EKHO

20

11

118000

23010

1551110

Dienes Csilla

Egyéb

68

12

53000

10335

760020

Dr. Pelle Judit

Egyéb

40

12

59000

11505

846060

Dobos Viktor

Egyéb

32

10

25000

4000

290000

Dr. Fischer Miklós

EKHO

80

11

207000

40365

2721015

Egyéni képzést tartó edző

EKHO

80

11

207000

40365

2721015
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Név

Adóazonosító

Születési
dátum

Munkakör

Licensz

Foglalkoztatott
korosztály

Indoklás

Oláh Nikolett

8445470507

1988-12-19

Technikai vezető

Nem
rel.

U17

Technikai vezető

Benedek Csilla

8361402586

1965-12-13

Edző

B

U11

U11 Szupermini edző

Gintner Domonkos

8442070206

1988-01-14

Vezetőedző

A

U13

U13 Vezetőedző

Halász Márta

8381763975

1971-07-11

Vezetőedző

A

U15

U15A Vezetőedző

Karácsonyi Júlia

8443810920

1988-07-06

Edző

B

U10

U10 edző - iskolaprogram

Kerekes Kinga

8394472761

1975-01-02

Erőnléti edző

C

U19

Erőnléti edző U11, U13, U15,
U17, U21

Kőnig Gábor

8429742093

1984-08-29

Vezetőedző

B

U21

U21 Vezetőedző

Kovács Tibor

8345822517

1961-09-07

Vezetőedző

B

U15

U15B Vezetőedző

Deák Ferenc

8454412840

1991-06-01

Edző

A

U11

Deák Ferenc

Szappanos Máté

8450590663

1990-05-15

Vezetőedző

B

U19

U19 Vezetőedző

Jenei Andrea

8451540597

1990-08-18

Edző

B

U10

U10 edző - iskolaprogram

Boronkai Magdolna 8359581487

1965-06-14

Edző

C

U11

U10 edző - iskolaprogram

Kulcsár Petra

8461530462

1993-05-13

Edző

B

U11

U10 edző - iskolaprogram

Lángi Csilla

8332902649

1958-02-23

Edző

C

U11

U10 edző - iskolaprogram

Dr. Kotsis Attiláné

8224301125

1928-05-31

Másodedző

A

U21

U21 Másodedző

Dr. Szoboszlai Gábor8446203588

1989-03-02

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U14, U15, U16

Táplálkozási tanácsadó U11,
U13, U15, U17, U21

Dienes Csilla

8410741946

1979-06-17

Masszőr

Nem
rel.

U15

Masszőr U15, U17, U21

Dr. Pelle Judit

8348322639

1962-05-15

Sportszervező,
sportmunkatárs

Nem
rel.

U17, U21

Orvos U17, U21

Dobos Viktor

8463612857

1993-12-07

Statisztikus

Nem
rel.

U21

Dr. Fischer Miklós

8328062968

1956-10-27

Pszichológus

Nem
rel.

U21

Mentáltréner az U21
korosztálynál

Egyéni képzést tartó edző
8446203588

1989-03-02

Edző

A

U19

U15-U21 Játékosokkal egyénligeg
foglalkozó szakember
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

21354895

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

1161000

Személyszállítási költségek

7800000

Nevezési költségek

1420000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1000000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

10180000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

11460000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

49526190

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

103902085

2018/19 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása
Közvetlen
támogatás
93223556

2018-11-05 14:58

Ell. szerv. fiz. díj

961068

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

1922135

96106759

Önrész (Ft)

10678529

Elszámolandó
összeg
105824220

Teljes ráfordítás
(Ft)
106785288
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános
képzés
megnevezése

Oktatók
várható
személyi
költségei
(Ft)

Oktatók és a
képzésben
résztvevők
várható utazási
költségei (Ft)

Egyéb
várható
költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások
(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei
(Ft)

Megváltozott
munkaképességű
munkavállalók képzés
idejére szükséges
szállás költsége (Ft)

Összesen

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-11-05 14:58

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Szakképzés
2018/19 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

0 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-11-05 14:58

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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Versenyeztetés
2018/19 évad - Versenyeztetés költségei
Jogcím

Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj

0

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja

0

Összesen

0

2018/19 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása
Közvetlen
támogatás
0

2018-11-05 14:58

Ell. szerv. fiz. díj

0

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

0

0

Önrész (Ft)

0

Elszámolandó
összeg
0

Teljes ráfordítás
(Ft)
0
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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
Versenyeztetés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

Összesen

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1352451

1352451

676226

2028677

Utánpótlás-nevelés

1922135

1922135

961068

2883203

Összesen

3274586

4911879

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

Utánpótlás-nevelés

Elszámolások jogi és pénzügyi 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, 2018. 11. 05.
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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. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm.
rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési
határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog
gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. 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;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem
teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. 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);
13. 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;
14. 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;
15. 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 - a jogszabályban meghatározott esetben - 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 évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak 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.
g. 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;
16. 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.
17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;
19. 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, 2018. 11. 05.
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén
1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról
Alulírott Markovits László, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult
képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VASAS SPORT CLUB (kedvezményezett neve)
☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.
☑ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely
☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz
☑ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán
korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő
(indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]
☐ a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:
☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz
[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]
2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2
jogcím

önerő

önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő,
☐hitel,
☐egyéb forrás: ..........

képzéssel összefüggő feladatok

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások

☑ 50 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet
(ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi
eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott mértékű gazdasági célú létesítmény feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-e)
pontja szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet
részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni.
3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3
☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.
☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.
[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]
☐korlátozott mértékű gazdasági célú használat.
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján,ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]
☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.
[Az infrastruktúra pl. hivatásossporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok
alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.
Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao. tv.
30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével 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 köteles elszámolni.
Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti
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nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Budapest, 2018. 11. 05.

..........................................................
aláírás

1 Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos
sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a
sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének
legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenülattól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).
2 Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagyalapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet folytató
szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.
3 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat
Alulírott Markovits László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.
Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.
Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában
bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2018. 11. 05.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület
vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).
Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:
a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.
Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos
sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti
versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat
Kérelmező képviseletében eljárva, a 2018/2019-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem
tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.
Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím

Bruttó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása

X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása

X

Képzési feladatok támogatása

X

Versenyeztetés támogatása

X

Nettó*

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, arról a Magyar Röplabda
Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett
vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet
alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Röplabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a
Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Röplabda Szövetség az
általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2018. 11. 05.
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Markovits László
elnök
VASAS SPORT CLUB
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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 2018. július 1. - 2019. 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 2018. július 1. és 2019. 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)

2016

7411614

HUF

TAO 50%

54572386

2017

20710051

HUF

TAO 50%

34414335

2018

20629219

HUF

TAO 50%

13319116

48 750 884 Ft

102 305 837 Ft

Kelt: Budapest, 2018. 11. 05.
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Mellékletek
Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez

Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 09:06:20
Feltöltés / Megtekintés

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)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-21 12:31:26
Feltöltés / Megtekintés

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

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-16 09:05:25
Feltöltés / Megtekintés

(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 09:10:22
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 09:00:54
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-05-02 09:51:50
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 09:00:57
Feltöltés / Megtekintés

ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Fájlok száma: 12
Utolsó feltöltés:
2018-08-22 14:44:01
Feltöltés / Megtekintés
Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-04-25 15:46:55
Feltöltés / Megtekintés

DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Oláh Nikolett (Technikai vezető) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Benedek Csilla (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:20:30
Feltöltés / Megtekintés

Gintner Domonkos (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:21:11
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Feltöltés / Megtekintés

Halász Márta (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:21:37
Feltöltés / Megtekintés

Karácsonyi Júlia (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 10:59:18
Feltöltés / Megtekintés

Kerekes Kinga (Erőnléti edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:22:53
Feltöltés / Megtekintés

Kőnig Gábor (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:23:14
Feltöltés / Megtekintés

Kovács Tibor (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:23:36
Feltöltés / Megtekintés

Deák Ferenc (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 10:51:48
Feltöltés / Megtekintés

Szappanos Máté (Vezetőedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:23:57
Feltöltés / Megtekintés

Jenei Andrea (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 11:02:58
Feltöltés / Megtekintés

Boronkai Magdolna (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 14:19:36
Feltöltés / Megtekintés

Kulcsár Petra (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 11:03:21
Feltöltés / Megtekintés

Lángi Csilla (Edző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-26 15:04:38
Feltöltés / Megtekintés

Dr. Kotsis Attiláné (Másodedző) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:24:45
Feltöltés / Megtekintés

Dr. Szoboszlai Gábor (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Dienes Csilla (Masszőr) melléklete

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2018-04-19 16:25:14
Feltöltés / Megtekintés

Dr. Pelle Judit (Sportszervező, sportmunkatárs) melléklete

Fájlok száma: 0
Dobos Viktor (Statisztikus) melléklete
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Feltöltés / Megtekintés

Dobos Viktor (Statisztikus) melléklete

Fájlok száma: 0
Feltöltés / Megtekintés

Dr. Fischer Miklós (Pszichológus) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-02 09:52:41
Feltöltés / Megtekintés

Egyéni képzést tartó edző (Edző) melléklete

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:
2018-10-02 09:53:00

Kelt: Budapest, 2018. 11. 05.

2018-11-05 14:58
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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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

Edzőtáborok száma

db

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

Egyéb indikátorok:

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

Mértékegység

Megjegyzés

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

fő

U17

fő

U16

fő

U15

fő

Egyéb indikátorok

2018-11-05 14:58
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatá
s

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

Tárgyi eszköz beruházás

65593897

676226

1352451

67622574

28981103

95927451

96603677

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

65593897

676226

1352451

67622574

28981103

95927451

96603677

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0

0

0

0

0

0

0

- ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

93223556

961068

1922135

96106759

10678529

105824220

106785288

Képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből általános képzés

0

0

0

0

0

0

0

- ebből szakképzés

0

0

0

0

0

0

0

Versenyeztetés

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

158817453

1637294

3274586

163729333

39659632

201751671

203388965

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
0

2018-11-05 14:58

Tárgyi
25000

Utánpótlás
10000

Képzés
0

Versenyeztetés
0

Összesen
35000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (48 darab)
ÁFA Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mrsz-afa-nyilatkozat_1524639654.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-25 09:00:54)
8eabab57af11b5262f94df4e65f81b7d176633c141d0e0edef4b25215c29d7f7
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)
alairasi-nyilatkozat-20171110_1524306686.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2018-04-21 12:31:26)
50db21c0c0449abcac94ab30c8ff4aaa1f046fab0f477d61a5e4fa096815001a
DE Minimis Nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
nyilatkozat-de-minimishez-kiegeszit_1524664015.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-25 15:46:55)
fa526991987cc49f1b9cfe42d1fbbf9778813705acc8e672e78e552d0dabda9d
mrsz-deminimis_1524664015.pdf (Szerkesztés alatt, 65 Kb, 2018-04-25 15:46:55) 0bdb9494055ec966eb993e42989821c65f811c8156b2dc0bd5ca102608df6411
Egyéb dokumentumok
arajanlat_nasarakineziotape_1534427629.jpg (Hiánypótlás, 502 Kb, 2018-08-16 15:53:49)
9d66c51d19906d5a272a05c1a0ead4eed4c3c18698b75a08e6255af074dd9a5a
nyilatkozat-sportszakemberekadatai_1525252570.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2018-05-02 11:16:10)
2cf2b3fd6eb0f68c59138d7b54505dc9e6aece2bc67b35b8d8c02153eef8fa64
nyilatkozat-taplalekkiegeszito_1534934756.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-08-22 12:45:56)
41013d20d275e354449148d7794d98007ffecab374211fa364c038ad6860477d
arajanlat-indoklas-terheleses-vizsg_1534934756.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2018-08-22 12:45:56)
af48d3af0241f10f774335bfbcdfca5dacea701e11fa00e013fe07c1bcd98abf
vasas-roplabda-strukturalis-felepit_1534939642.pdf (Hiánypótlás, 112 Kb, 2018-08-22 14:07:22)
964457fbd67defed4b4e8fddf97e21f53a515109780728f36d056ac1b3296d35
langine-gal-csilla-mrsz-edzoi-igazo_1534941840.pdf (Hiánypótlás, 187 Kb, 2018-08-22 14:44:00)
b137fe5499e805d79a3396aafacdd76b5b6e479344ae7faf1746be2deecf0a5f
kulcsar-petra-mrsz-edzoi-igazolvany_1534941840.pdf (Hiánypótlás, 190 Kb, 2018-08-22 14:44:00)
79d41a3403d44d4922913f581179aefa86db61b6d338218e7e8e00c330a5361d
kerekes-kinga-mrsz-edzoi-igazolvany_1534941840.pdf (Hiánypótlás, 187 Kb, 2018-08-22 14:44:00)
ad357f75fd157dcf691ab5a23ae47ed851d913d165d48017177075b88125d81e
boronkai-magdolna-mrsz-edzoi-igazol_1534941840.pdf (Hiánypótlás, 186 Kb, 2018-08-22 14:44:00)
a377beaf5704acf367c5c1889eb1032d690e7f977c2f77e068fcf56d43926ee8
karacsonyi-julia-mrsz-edzoi-igazolv_1534941841.pdf (Hiánypótlás, 192 Kb, 2018-08-22 14:44:01)
8829b6837e6e2f03550bc56e38fc9d5cb51b5b80bc3f9121e33cb63d802728e9
arajanlat-vasas-sc-medical-20180425_1524663989.pdf (Szerkesztés alatt, 306 Kb, 2018-04-25 15:46:29)
19a083ff57500b5faea822f60e4e6e67da15503433950661ebdc18d896435b93
arajanlat-wellsystem-medical-es-sen_1524226192.pdf (Szerkesztés alatt, 254 Kb, 2018-04-20 14:09:52)
f7f0e3f3b333377e6cdb1027d98a72a7e1689f1dc0bc66cb9358540e3c0e6b5e
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mrsz-emmi-nyilatkozat_1525247510.pdf (Szerkesztés alatt, 101 Kb, 2018-05-02 09:51:50)
9cd0ee202400ec9ad9c2137b7fa2c6b6327f2d2b6a40a678ae2fb85edf9a7916
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
kivonat_20180405_1523862380.pdf (Szerkesztés alatt, 481 Kb, 2018-04-16 09:06:20)
47887e065d6a2b853766dce4d40af6edf1fadb7d0c4a984af38042e6d804ac31
(35 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-1056490549020184)
mrszigazgatas_1525245022.pdf (Szerkesztés alatt, 34 Kb, 2018-05-02 09:10:22) 14d04d8b374e6f0354ce7058cf02dc7ce48309884993ef6699d78003ac51f237
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_001_00237_201_1523862325.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2018-04-16 09:05:25)
260520dee23963c6ed8e3699ab29639c36147fc63e5817c9a47d511150e4a853
2. számú nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
mrsz-nyilatkozat-2_1524639657.pdf (Szerkesztés alatt, 118 Kb, 2018-04-25 09:00:57)
54d2d258eef55674c2a8285cf3babc70052a1f0eb306516c6eba5c1e053a6912
tamasiistvan_1534426228.pdf (Hiánypótlás, 129 Kb, 2018-08-16 15:30:28) f3b2410207222c97167fb7419b331a21895fa2296951a2bd8c8a29c5ea043139
tamasiistvan_1534426228_1538466702.pdf (Hiánypótlás, 129 Kb, 2018-10-02 09:51:42)
f3b2410207222c97167fb7419b331a21895fa2296951a2bd8c8a29c5ea043139
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tamasiistvan_1524564421.pdf (Szerkesztés alatt, 129 Kb, 2018-04-24 12:07:01) f3b2410207222c97167fb7419b331a21895fa2296951a2bd8c8a29c5ea043139
dr-fischer-miklos-vegzettseg_1533192076.pdf (Hiánypótlás, 308 Kb, 2018-08-02 08:41:16)
4d19be9c8d649831d1051026973be0c073d610ff976e4d2b27e488919033bdf0
nyilatkozat-sportszakemberekadatai_1525248097.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2018-05-02 10:01:37)
2cf2b3fd6eb0f68c59138d7b54505dc9e6aece2bc67b35b8d8c02153eef8fa64
nyilatkozat_1524750598.pdf (Szerkesztés alatt, 95 Kb, 2018-04-26 15:49:58) 3e0bf7ded39d26d2cda237571decd2f3b78a680b876889ff0341365f15ca6188
koltaicsanad.jp_1524733278.jpg (Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2018-04-26 11:01:18) 7dc9b8ff2c092d18c3dd522f1a43e2ea323b86d7757f388985d102b4dc39cadb
Deák Ferenc (Edző) melléklete
deakferencedzoivegzettseg_1524732708.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 10:51:48)
8ed3affb05ec63229f77fc076e6161f87880e971308db764cdaba24a67c95b16
Karácsonyi Júlia (Edző) melléklete
karacsonyijuliaedzoi_1524733158.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 10:59:18) 235ba5efeffa8d82758b4e01158714790aaca632af51e9fa291afe61e5b31fa1
Jenei Andrea (Edző) melléklete
jeneia_12647932035369052_1524733378.jpeg (Szerkesztés alatt, 248 Kb, 2018-04-26 11:02:58)
c83292c68351d6af94f9789602e9d44a78531ff3b60763677dfb3f6058ffff6b
Kulcsár Petra (Edző) melléklete
kulcsarpetraedzoi_1524733401.jpg (Szerkesztés alatt, 119 Kb, 2018-04-26 11:03:21)
5aa51f11ff4142ac2eca29891ea841c4982352d217481cb652df4ca7e9b0e4f8
Egyéni képzést tartó edző (Edző) melléklete
nyilatkozat-sportszakemberekadatai_1534934115.pdf (Hiánypótlás, 98 Kb, 2018-08-22 12:35:15)
2cf2b3fd6eb0f68c59138d7b54505dc9e6aece2bc67b35b8d8c02153eef8fa64
nyilatkozat-sportszakemberekadatai_1538466780.pdf (Hiánypótlás, 98 Kb, 2018-10-02 09:53:00)
2cf2b3fd6eb0f68c59138d7b54505dc9e6aece2bc67b35b8d8c02153eef8fa64
Dr. Fischer Miklós (Pszichológus) melléklete
dr-fischer-miklos-vegzettseg_1534934236.pdf (Hiánypótlás, 308 Kb, 2018-08-22 12:37:16)
4d19be9c8d649831d1051026973be0c073d610ff976e4d2b27e488919033bdf0
dr-fischer-miklos-vegzettseg_1538466761.pdf (Hiánypótlás, 308 Kb, 2018-10-02 09:52:41)
4d19be9c8d649831d1051026973be0c073d610ff976e4d2b27e488919033bdf0
Benedek Csilla (Edző) melléklete
benedekcsilla_edzoi.jp_1524147630.jpg (Szerkesztés alatt, 694 Kb, 2018-04-19 16:20:30)
a7216218986720af6e7605be2fa3bc2e6084865d338b9805dc2fe89234db064c
Gintner Domonkos (Vezetőedző) melléklete
gintnerdomonkospaledzoi_1524147671.jpg (Szerkesztés alatt, 555 Kb, 2018-04-19 16:21:11)
a5a3a012f96db1fa8f0d062c9ab02b4ff22ba7363a2316f88b1ef5e16d05969f
Halász Márta (Vezetőedző) melléklete
halaszmartaszakedzoi_1524147697.pdf (Szerkesztés alatt, 475 Kb, 2018-04-19 16:21:37)
37ccda59e6307e08d86569c9ee66b6c9b45da29da7c7a4ba3bc90c2bca1b1b0d
Kerekes Kinga (Erőnléti edző) melléklete
kerekkingaszemelyiedzo.jp_1524147772.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-19 16:22:53)
211bd5e5fd28ad1a46e120f876c2a6b419c9802aabc14accf160588c5a1dd431
Kőnig Gábor (Vezetőedző) melléklete
koniggaborvegzettseg_1524147794.jpg (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-19 16:23:14)
f18f48a3364bca3e35df79e0f83b1eff36c6f0690e75dccb5370a22d84f9d9f8
Kovács Tibor (Vezetőedző) melléklete
kovacstiboredzoi_1524147816.jpg (Szerkesztés alatt, 623 Kb, 2018-04-19 16:23:36)
b77ea0c02590dd2179a00752a11321e635a6a501f0d5ab7946bd7a5ffa7da05d
Szappanos Máté (Vezetőedző) melléklete
szappanosmatediplomaedzoi_1524147837.jpg (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2018-04-19 16:23:57)
0de59aa59ccc999b1ef484f6fdb27c6b055f80cc7a7e6dcb720a33e1fac7dfd7
Dr. Kotsis Attiláné (Másodedző) melléklete
dr.kotsisattilane_1524147885.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-19 16:24:45) 0514298cd06ae15b2945c952977eeaddd8ea89024acabb5d4dd604b189d1d482
Dienes Csilla (Masszőr) melléklete
dienescsilla_1524147914.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-19 16:25:14) 48734335868a858f3b48e62c2a97988cd268891432e0a8dac3f19762cdd3ba09
Boronkai Magdolna (Edző) melléklete
boronkaimagdolnaedzoi_1524745176.pdf (Szerkesztés alatt, 163 Kb, 2018-04-26 14:19:36)
802ef0a133c6e53a19e556190cba33440d0cfb310b53e96bf6a7f664769f8edb
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nyilatkozat-sportszakemberekadatai_1525248108.pdf (Szerkesztés alatt, 98 Kb, 2018-05-02 10:01:48)
2cf2b3fd6eb0f68c59138d7b54505dc9e6aece2bc67b35b8d8c02153eef8fa64
Lángi Csilla (Edző) melléklete
langicsilla_1524747878.pdf (Szerkesztés alatt, 6 Mb, 2018-04-26 15:04:38) e0c306a141301a97715bea9dd9b91f398a237adf19c54617828aa51c6ae89342
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