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A kérelmező adatai

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

A kérelmező szervezet teljes neve

Egri Vízilabda Klub

A kérelmező szervezet rövidített neve

EVK

A sportszervezet jogállása:

Amatőr

Gazdálkodási formakód

521 - Sportegyesület

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében:

Alanya az ÁFA-nak

Bajnoki osztály:

Egyéb

Adószám

18572177-2-10

Bankszámlaszám

10300002-10226112-49020013

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:
Gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

3300

Város

Eger

Közterület neve

Frank Tivadar

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó
A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével
Irányítószám

3300

Város

Eger

Közterület neve

Frank Tivadar

Közterület jellege

utca

Házszám

5

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

Telefon

+36 36 414 104

Fax

+36 36 517 521

Honlap

www.egrivizilabda.hu

E-mail cím

info@egerwaterpolo.hu

E-mail cím

barany@egerwaterpolo.hu

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Bárány Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

Ügyvezető Elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 250 14 60
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

Beresnyák Gyula

E-mail cím

+36 70 930 99 49

beresnyak.gyula@egerwaterpolo.hu

A programban foglalkozott közreműködő adatai
Cég neve

Képviselő neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

V & V 2001 Bt

Vitéz Zsolt

+36 30 998 10 09

vitez.zsolt@t-online.hu

Vitézné Tóvizi Andrea

Vitézné Tóvizi Andrea

+36 30 998 10 09

vitez.zsolt@t-online.hu

Copus-Consulting Kft

Miklós Gábor

+36 70 630 33 23

gabor.miklos84@gmail.com

OMEGA Audit Kft

Szepesi Zsolt

+36 30 218 79 57

szepesizs@hotmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai
Létesítmény neve

Létesítmény tulajdonosa

Létesítmény üzemeltetője

Átlagos heti használat (óra)

Használat célja

Bitskey Aladár Sportuszoda

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger Termál Kft

40

Felk. és versenyeztetés

Bárány Uszoda

Egri Vízmű Sport Club

Eger Termál Kft

25

Felk. és versenyeztetés

Thermál Fürdő Eger

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Eger Termál Kft

25

Felk. és versenyeztetés

2018/19 évad - Sportszervezet versenyengedéllyel rendelkező sportolóinak adatai
Felnőtt játékosok száma
0

Felnőtt csapatok száma
0

UP játékosok száma
303

UP csapatok száma
15

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1910-09-24
Látványcsapatsport szövetségi tagság
megszerzésének időpontja:

1910-09-24

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):
Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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
Egri Vízilabda kft

Székhely
3300

Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Az Egri Vízilabda Klub az Egri Vízilabda Kft 100 %-os tulajdonosa. Az együttműködés célja, ho

Eger
Frank Tivadar utca
5

2018-12-11 14:33

2 / 33

be/SFPHPM01-03028/2018/MVLSZ
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

0

0

0

Állami támogatás

0

0

0

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

22

26

38

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

226

257

375

Egyéb támogatás

0

1

1

Összesen

248

284

414

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2016

2017

2018

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

67.5

67

90

Működési költségek (rezsi)

80

85

100

Anyagköltség

22

25

30

Igénybe vett szolgáltatás

30

35

40

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

11

15

17

Összesen

210.5

227

277

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2016

2017

2018

Utánpótlásra fordított összeg

216

220

240

Működési költségek (rezsi)

80

85

100
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadá
s

Teljes támogatás

Közreműködői

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások

1091878

21838

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

11686243

233725

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

58518720

1170374

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0

0

Utánpótlás-nevelés feladatainak
támogatás

293773653

5875473

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
Az Egri Vízilabda Klub a magyar vízilabdasport meghatározó egyesülete. Az ország meghatározó utánpótlás-nevelő műhelye, ahonnan olyan klasszisok kerülnek ki,
akik a felnőtt válogatottak meghatározó játékosai. A korábbi évek sikeres sportfejlesztési programjainak köszönhetően újabb játékosok csatlakoztak a felnőtt kerethez
17/18-as évadban. Biros Barnabás és Csiszár Boldizsár mostanra biztos, stabil tagjai lettek a felnőtt gárdának. A következő évtől ugyancsak szerződést kapott
Magyar Márton és Kürti Dominik is. Természetesen mellettük további UP korú játékosok beépítése várható (Tóta Gergely, Melegh Milán, Sári András) A 17/18-as
évadban tovább bővült a sportolói létszám. Jelenleg 279 igazolt UP sportolója van a klubnak, és ez a szám tovább bővül. A következő évadban a cél, ennek a
létszámnak a megtartása, illetve a tehetségek kiválasztása. A szakmai tudás és feltételek tehát adottak, az alapok a további építkezéshez rendelkezésre állnak. A
korábban megfogalmazott célkitűzés, miszerint a klubnak tartósan a nemzetközi elithez kell tartoznia megvalósulni látszik, ugyanis a felnőtt gárda sorozatban
negyedszer juthat be a Bajnokok Ligája Final Eight döntőjére, ahol az egri csapat sikeres szereplése további lökést adhat az utánpótlás bázis fejlesztéséhez. Az itt
meglévő komoly szakmai tudás ellenére a klubvezetés szeme előtt a további fejlődési lehetőségek azonosítása lebeg. Ennek során rendkívül fontos, hogy az
utánpótláscsapatok más országokból érkező utánpótláscsapatokkal találkozhassanak, közösen készüljenek. Ezen alkalmak során a helyi edzők olyan „bestpractice”
módszereket sajátítanak el, amelyre kizárólag a hazai viszonyokat tekintve nem lenne lehetőségük. A 2017/18-es évadban, - a régen látott gyereklétszámnak
köszönhetően - a klub összesen 15 utánpótlás bajnokságban/kupában indított korosztályos csapatot, amely országos szinten is egyedülálló. A legkisebbek esetében
a cél a versenyeztetés, a sportág népszerűsítése, míg az országos bajnokságokban már komoly eredménykényszer is mutatkozik. A létesítmény feltételek kapcsán
mindenképpen érdemes elmondani, hogy a Bárány Uszoda nagymedencéjét a klub sportolói 2018. tavaszán újra igénybe vehetik, ami további lökést adhat az
utánpótlás bázis fejlesztésének. Ehhez kapcsolódóan a klub célja, hogy a Bárány Uszoda téli hasznosítását is biztosítsa a sátorfedés beszerzésén keresztül. Az
egyesület 2018/19-es programjának középpontjában továbbra is az utánpótlás-bázis fejlesztése áll.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
Az Egri Vízilabda Klub az előzetes tervek szerint 2018. tavaszán visszakapja a Bárány Uszoda nagymedencéjét, ami a klub életében rendkívül fontos mérföldkő lesz,
hiszen ez a létesítmény az alapja az egri vízilabdának. Az uszoda a korábbiakhoz hasonlóan nyitott marad, ami jelenthet problémát a hideg téli, őszi hónapokban.
Mivel rendkívül sok kiskorú gyermek sportol a klubban, nagyon fontos, hogy a klub minden lehetséges körülményre fel legyen készülve. Ennek érdekében az Egri
Vízilabda Klub úgy döntött, hogy a 2018/2019-es TAO programjának keretében beszerez egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő mobil sátrat a Bárány Uszoda
nagymedencéje fölé. Így minden időjárási körülmény mellett biztosítható lesz a nagymedence használata. A beruházás pontos műszaki tartalma a program
mellékletei között elhelyezett árajánlatban részletesen kidolgozásra kerül. A sátor beszerzését a TAO támogatási keret feltöltését követően 2019. januárjában tervezi
a klub.

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
A program tervezett időtartama egy év, amely során az egyes tevékenységek ütemezése a következőképpen alakul: A bérek és azok járulékai havonta kerülnek
kiegyenlítésre. A sportfelszerelések a bajnoki évad kezdetén 2018. szeptemberében kerülnek beszerzésre. A többi sporteszköz, uszodai felszerelés beszerzése
2019. januárjában esedékes. Ugyanígy a gyógyszerek, vitaminok beszerzése is 2019. januárjára tehető. A személyszállítási költségek a bajnoki naptár függvényében
merülnek fel. Az edzőtáborokhoz kapcsán felmerülő utazási költségek jellemzően 2018 és 2019 nyarán merülnek fel. A bérleti díjak az évad során folyamatosan,
egyenletesen kerülnek kiegyenlítésre. A versenyeztetési költségek nevezési díjak, a bajnoki évad kezdetén, illetve a bajnoki naptár függvényében merülnek fel. Az
edzőtáborokhoz köthető szállás-étkezési költségek 2018 és 2019 nyarán, míg bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó költségek a bajnoki naptár függvényében merülnek
fel.

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 EVK sportfejlesztési programja tökéletesen illeszkedik a Magyar Vízilabda Szövetség sportstratégiájához. A Klub fő célkitűzése, hogy regionálisan, és országos
szinten is népszerűsítse a vízilabdát. A népszerűsítést a kiemelkedő eredmények mellet az utánpótlásbázis folyamatos bővítésével kívánja elérni az egyesület. A
korosztályos csapatok infrastrukturális helyzetének folyamatos fejlesztésével olyan légkör alakult ki az egyesületnél, amely mellett az edzőknek és játékosoknak
csupán a szakmai munkára kell koncentrálni. Az utánpótlás nevelő munka központi kérdése a szakképzett motivált szakember gárda biztosítása. A klub az MVLSZ
stratégiájában foglaltaknak megfelelően fontosnak tartja az edzői gárda folyamatos képzését. Ennek köszönhetően mára minden edző rendelkezik az MVLSZ által
előírt edzői licensszel. A korábbi évek sportfejlesztési programjai szorosan kapcsolódnak egymáshoz, hiszen közép és hosszú távú célkitűzéseik állandóak.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
A sportfejlesztési program által várt legfőbb társadalmi hatás a vízilabda szakág népszerűségének emelése minden korcsoportban. A sportszerű magatartásra,
kitartásra nevelt sportolók a közelükben élők számára követendő pozitív példaként szolgálnak majd, teljesítményük miatt felnéznek rájuk, érdeklődnek tevékenységük
iránt, így a gyerekek, fiatalok remélhetőleg csatlakoznak majd valamilyen sportegyesülethez. Hisszük, hogy a társadalomban komoly változást csak a felnövekvő
generáción keresztül, a fiataloknál elindítva, az eszméket következetesen betartva és betartatva lehet elérni. Egy, a sport által közvetített személetben felnőtt
társadalom egységesebb, összetartóbb, kitartóbb és egészségesebb egységet képez, ami gazdaságilag is megtérül, hiszen az aktív életmód sok krónikus betegség
kialakulását megelőzi, segít a gyógyulásban, és ez az egészségügyi kiadásokban is meglátszik. Az eszközök, szakemberek iránti kereslet növekedése bevételt
teremt, a gazdasági körforgást táplálja.
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Személyi jellegű ráfordítások
2018/19 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Sportszakember neve

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

**********

80

12

50 000 Ft

9 750 Ft

717 000 Ft

**********

80

12

100 000 Ft

19 500 Ft

1 434 000 Ft

160

24

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

2018/19 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.
Sportszakember
neve

Támogatott
munkakör(ök)
megnevezése

Képzettséget,
végzettséget
igazoló okirat
kiállítójának neve

Szak

Végzettsé
g

Indoklás

Végzettséget
igazoló
dokumentum

**********

Adminisztrátor

Közgazdasági
Politechnikum
Gimnázium és
Szakközépiskola

Sportedző

Sportedző
Triatlon
sportágban

Az Egri VÍzilabda Klub együttműködési
megállapodást kötött Jászberény Város
Önkormányzatával a jászberényi
vízilabdasport fejlesztése érdekében. Ennek
keretén belül a klub vállalta, hogy egy fő
szakembert biztosít helyben azzal a
feladattal, hogy teljes körűen koordinálja a
és adminisztrálja a Jászberényben folyó
munkát.

**********

Adminisztrátor

Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium
és Szakközép Iskola

Gimnázium

Érettségi

A több mint 300 up sportoló kapcsán
jelentkező adminisztratív feladatok ellátása
érdekében szükséges az alkalmazása.

2018/19 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen
támogatás
1059122

2018-12-11 14:33

Ell. szerv. fiz. díj

10919

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

21838

1091878

Önrész (Ft)

1091878

Elszámolandó
összeg
2172838

Teljes ráfordítás
(Ft)
2183757
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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/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Informatikai, műszaki
berendezés

Külső merevlemez

db

1

25000

25000

Informatikai, műszaki
berendezés

Laptop

db

1

200000

200000

Egyéb

Tagnyilvántartó és ügyviteli rendszer
beszerzése

db

1

15119046

15119046

Uszodai berendezések,
felszerelések

Játékos cserepad

db

2

500000

1000000
16 344 046 Ft

2018/19 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása
Közvetlen
támogatás
11335656

2018-12-11 14:33

Ell. szerv. fiz. díj

116862

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

233725

11686243

Önrész (Ft)

5008390

Elszámolandó
összeg
16577771

Teljes ráfordítás
(Ft)
16694633
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2018/19 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

tárgyi
eszköz
beruházás

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett
kezdete (év,
hónap)
2019-03-01

Bárány Uszoda sátorfedés beszerzés

Beruházás,
felújítás
tervezett
befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,
hónap)

2019-03-31

U.
f.

Ép.
eng.

2019-03-31

Tervezett
beruházási érték
(Ft)

81842610

81 842 610 Ft

2018/19 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz megnevezése

Beruházás címe

Bárány Uszoda sátorfedés beszerzés 3300

Beruházás
helyszíne,
helyrajzi száma

Indoklás

Az Egri Vízilabda Klub az előzetes tervek szerint 2018. tavaszán
visszakapja a Bárány Uszoda nagymedencéjét, ami a klub életében
rendkívül fontos mérföldkő lesz, hiszen ez a létesítmény az alapja az egri
vízilabdának. Az uszoda a korábbiakhoz hasonlóan nyitott marad, ami
jelenthet problémát a hideg téli, őszi hónapokban. Mivel rendkívül sok
kiskorú gyermek sportol a klubban, nagyon fontos, hogy a klub minden
lehetséges körülményre fel legyen készülve. Ennek érdekében az Egri
Vízilabda Klub úgy döntött, hogy a 2018/2019-es TAO programjának
keretében beszerez egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő mobil
sátrat a Bárány Uszoda nagymedencéje fölé. Így minden időjárási
körülmény mellett biztosítható lesz a nagymedence használata. A
beruházás pontos műszaki tartalma a program mellékletei között
elhelyezett árajánlatban részletesen kidolgozásra kerül. A sátor
beszerzését a TAO támogatási keret feltöltését követően 2019.
januárjában tervezi a klub.

6476

Eger
Petőfi tér
1

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Igen
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Igen

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.

56763159

585187

1170374

58518720

25079451

83012984

83598171

Utóf.

0

0

0

0

0

0

0

2018-12-11 14:33
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok
2018/19 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése
Tényleges csapatok
száma

15

Látens csapatok
száma

2

Elméleti gyereklétszá
m

340

Tényleges
gyereklétszám

303

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

15

303

2018/19 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Korosztály

Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma

Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú

167

10

Gyermek leány

76

1

Serdülő fiú

20

1

Serdülő leány

16

1

Ifjúsági fiú

13

1

Ifjúsági leány

11

1

Összesen

303

15

2018-12-11 14:33
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Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Versenyző neve

NSSZ szám

Felnőtt / UP válogatottság
dátuma

OB I-es szereplés bajnoki
évada

Sportszervezetünkben igazolt versenyző (tól –ig)

Biros Barnabás

MVLSZ009907A15

2016

2013

2011-09-01

- 2018-06-30

Erdélyi Balázs

MVLSZ003589A15

2014

2008

2011-09-01

- 2013-06-30

Lőrincz Bálint

MVLSZ005610A15

2014

2010

2011-09-01

- 2013-06-30

Zalánki Gergő

MVLSZ005623A15

2012

2011

2011-09-01

- 2014-06-30

Csiszár Boldizsár

MVLSZ009373A15

2014

2014

2011-09-01

- 2016-06-30

Kürti Dominik Péter

Péter MVLSZ009254A15

2016

2011-09-01

- 2018-06-30

Mata Levente

MVLSZ009249A15

2015

2011-09-01

- 2017-06-30

Szalai Gábor Hunor

MVLSZ009262A15

2015

2011-09-01

- 2016-10-30

Sári András Mátyás

MVLSZ011801A15

2016

2011-09-01

- 2018-06-30

Kékesi Borbála

MVLSZ017713A15

2017

2015

2011-09-01

- 2018-06-30

Miklós Réka

MVLSZ007806A15

2016

2013

2011-09-01

- 2017-06-30

Vályi Fanni

MVLSZ007342A15

2011

2011-09-01

- 2014-06-30

Veréb Alexandra

MVLSZ007348A15

2008

2011-09-01

- 2016-06-30

Jenes Janka

MVLSZ003608A15

2013

2011-09-01

- 2017-06-30

Chilkó Márton

MVLSZ004923A15

2012

2011-09-01

- 2013-06-30

Kovács Gábor

MVLSZ003616A15

2011

2011-09-01

- 2014-06-30

Sántavy Máté

MVLSZ001789A15

2011

2011-09-01

- 2014-06-30

Hornyák Olivér

MVLSZ007375A16

2013

2011-09-01

- 2015-06-30

Fejes Benedek

MVLSZ012432A15

2015

2011-09-01

- 2017-06-30

2018-12-11 14:33
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2018/2019-es támogatási időszakban maximálisan igényelhető teljes támogatás UP jogcímen
Sportszervezet
kategória
besorolása

A

Alaptámogatás
összege

Tehetségnevelésért járó plusz támogatás
Válogatott/OB1es játékosok
száma

800 000 Ft

Igényelhető
összeg
játékosonként

19

Igényelhető támogatás
összesen
játékosonként

Igényelhető
összeg
összesen

40 000 Ft

760 000 Ft

1 000 000 Ft

Gyerekek száma alapján
igényelhető maximum
támogatás

303 000 000 Ft

2018/19 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

M. e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Sportfelszerelés,
ruházat

Sportfelszerelés, ruházat

csom

1

22375000

22375000

Sporteszköz,
berendezés

Sporteszköz, berendezés

csom

1

12449000

12449000

2

34 824 000 Ft

34 824 000 Ft

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

Megnevezés

M.e.

Menny.

Egységár

Érték összesen (Ft)

Gyógyszer

alap gyógyszercsomag

csom

10

50000

500000

Vitamin

táplálékkiegészítő

csom

19

50000

950000

Teljesítménydiagnosztika

diagnosztikai mérés

db

28

70000

1960000

Gyógyszer

KINESIO TAPE (6-os
csomag)

csom

20

15000

300000

Gyógyszer

TAPE ragasztó spray
(283 g)

csom

20

4800

96000

97

189 800 Ft

3 806 000 Ft

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

Bérleti díj / óra

Heti órák száma

Hetek száma

Bérleti díj összesen

Uszoda

30000

2660

1

79800000

Szárazföldi edzés helyszín

20000

350

1

7000000

Edzőtábor

30000

64

1

1920000

80000

3074

3

88720000

2018-12-11 14:33
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2018/19 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Sportszakember megnevezése

Korosztály

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

**********

Ifjúsági fiú

160

12

600 000 Ft

117 000 Ft

8 604 000 Ft

**********

Ifjúsági leány

160

12

600 000 Ft

117 000 Ft

8 604 000 Ft

**********

Ifjúsági fiú

80

12

350 000 Ft

195 000 Ft

6 540 000 Ft

**********

Gyermek fiú

80

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

**********

Serdülő fiú

100

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

**********

Serdülő fiú

160

12

400 000 Ft

78 000 Ft

5 736 000 Ft

**********

Gyermek fiú

100

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

**********

Gyermek leány

160

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

**********

Ifjúsági fiú

160

12

270 000 Ft

59 400 Ft

3 952 800 Ft

**********

Ifjúsági fiú

160

12

450 000 Ft

87 750 Ft

6 453 000 Ft

**********

Gyermek leány

80

12

200 000 Ft

39 000 Ft

2 868 000 Ft

**********

Serdülő fiú

160

12

480 000 Ft

93 600 Ft

6 883 200 Ft

**********

Gyermek leány

160

12

270 000 Ft

59 400 Ft

3 952 800 Ft

**********

Gyermek fiú

160

12

270 000 Ft

59 400 Ft

3 952 800 Ft

**********

Gyermek leány

80

12

151 000 Ft

33 220 Ft

2 210 640 Ft

**********

Gyermek fiú

160

12

350 000 Ft

68 250 Ft

5 019 000 Ft

**********

Ifjúsági leány

160

12

360 000 Ft

70 200 Ft

5 162 400 Ft

**********

Serdülő leány

160

12

300 000 Ft

58 500 Ft

4 302 000 Ft

**********

Gyermek fiú

160

12

348 000 Ft

67 860 Ft

4 990 320 Ft

**********

Ifjúsági leány

80

12

150 000 Ft

29 250 Ft

2 151 000 Ft

**********

Gyermek leány

80

12

275 000 Ft

53 625 Ft

3 943 500 Ft

**********

Gyermek leány

160

12

500 000 Ft

97 500 Ft

7 170 000 Ft

**********

Ifjúsági fiú

160

12

620 000 Ft

120 900 Ft

8 890 800 Ft

**********

Ifjúsági leány

80

12

200 000 Ft

54 600 Ft

3 055 200 Ft

**********

Ifjúsági leány

160

12

400 000 Ft

97 500 Ft

5 970 000 Ft

**********

Ifjúsági leány

160

12

250 000 Ft

48 750 Ft

3 585 000 Ft

**********

Gyermek leány

160

12

400 000 Ft

78 000 Ft

5 736 000 Ft

3640

324

9 544 000 Ft

2 046 955 Ft

139 091 460 Ft

2018-12-11 14:33
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2018/19 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése
Sportszakember neve

Munkakör

Edzett
csapatok
száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló
okirat kiállítójának neve

Szak

Végzettség

**********

Szakosztályvezető

15

Magyar Vízilabd
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Magyar Vízilabd
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

8

Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Szegedi
TUdományegyetem
Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar

Vízilabda

Sportedző

**********

Technikai vezető

11

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar

Sportmenedzser

Sportmenedzser

**********

Edző

6

Testnevelési Fősikola

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Magyar Testnevelési
Egyetem

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Testnevelési Főiskola

Vízilabda

Szakedző

**********

Technikai vezető

11

Eszterházy Károly
Főiskola,
természettudományi Kar

Testnevelő edző

Tanár

**********

Erőnléti edző

11

IWI Európa Oktatási
Központ

Sportedző

Testépítés-fitness

**********

Edző

3

Magyar Víziladba
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

5

Fitness Akadémia
Szakközépiskola

Sportedző

Úszás edző

**********

Edző

5

Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Technikai vezető

11

Eszterházy Károly
Egyetem

Testnevelő edző

Tanár

**********

Edző

3

Megyei Tanács V.B.
Testnevelési és
Sporthivatala

Sportedző

Úszás edző

**********

Edző

3

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Eszterházy Károly
Tanárképző Fősikola
Testnevelés Tanszék

Testnevelő edző

Úszás edző

**********

Edző

3

Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

**********

Gyógytornász

11

Debreceni Egyetem
Egészségügyi Főiskola

Egészségügyi szak

Gyógytornász

**********

Edző

3

2007 Kapoo Felnőttképző
Központ Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft

Sportedző

Úszás edző

**********

Edző

11

Magyar Testnevelési
Egyetem

Vízilabda

Szakedző

**********

Edző

3

Semmelweis Egyetem
Testnevelési és
Sporttudományi Kar

Vízilabda

Szakedző

**********

Masszőr

11

Minerva Éretsségizettek
Szakgimnáziuma

Gyógy- és
Sportmasszőr

Gyógy- és Sportmasszőr

**********

Szakosztályvezető

11

Budapesti Corvinus
Egyetem

Közgazdaságtudományi
Kar

Közgazdász

**********

Technikai vezető

11

Eszterházy Károly

Természettudományi

Sportszervező

2018-12-11 14:33
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**********

Edző

3

Főiskola

Kar

Magyar Vízilabda
Szövetség

Vízilabda

Szakedző

2018/19 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége
Helyszín

Napok száma

Tervezett ráfordítás

Belföldi

28

11648000

Külföldi

26

9425000

54

21073000

2018/19 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat
Úti cél

Személyszállítási költségek
típusa

Mennyiség

Mennyiségi egysé
g

Egységár

Összesen

Edzőtábor
külföld

Busz nagy (>20 fő)

2000

km

400

800000

Edzőtábor
külföld

Busz nagy (>20 fő)

2000

km

400

800000

Edzőtábor
külföld

Repülő

13

db

100000

1300000

Edzőtábor
külföld

Repülő

13

db

100000

1300000

Edzőtábor
külföld

Busz nagy (>20 fő)

1600

km

400

640000

Edzőtábor
külföld

Busz kicsi (<20 fő)

1600

km

250

400000

Edzőtábor
belföld

Busz nagy (>20 fő)

600

km

400

240000

Edzőtábor
belföld

Busz kicsi (<20 fő)

400

km

250

100000

Edzőtábor
belföld

Busz kicsi (<20 fő)

550

km

250

137500

Bajnoki
mérkőzés

Busz nagy (>20 fő)

18000

km

400

7200000

Kupamérkőzés

Busz nagy (>20 fő)

2000

km

250

500000

2018-12-11 14:33
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2018/19 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

34824000

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

3806000

Személyszállítási költségek

13417500

Nevezési költségek

3620000

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

11650000

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

1400000

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

88720000

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

21073000

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

139091460

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0

Összesen

317601960

2018/19 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.
Közvetlen
támogatás
284960443

2018-12-11 14:33

Ell. szerv. fiz. díj

2937737

Közreműködői díj

Teljes támogatás
(Ft)

5875473

293773653

Önrész (Ft)

32641517

Elszámolandó
összeg
323477433

Teljes ráfordítás
(Ft)
326415170
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Általános Képzés
2018/19 évad - Kérelmező által szervezett általános képzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

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

2018-12-11 14:33

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

Az idei évtől szakképzésre pályázat benyújtása nem lehetséges, a tervezett képzseket az általános képzéseknél kell feltüntetni, illetőleg a személyi
jellegű ráfordításoknál, a Jóváhagyási Irányelvnek megfelelően.

2018/19 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei
Képzés megnevezése

Képző költsége, díja

Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

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

2018-12-11 14:33

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
A 2018/19-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása
Korosztály

Részvételi,
nevezési díjak

A versenyeztetéssel
kapcsolatos
költségek

Tagsági díj

Pályahitelesítés
díja

Versenyengedélyek,
játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé
befizetésre
kerülő díjak

Összesen

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

2018-12-11 14:33

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

Személyi jellegű

21838

21838

10919

32757

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

233725

233725

116862

350587

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

1170374

1170374

585187

1755561

Utánpótlás-nevelés

5875473

5875473

2937737

8813210

Összesen

7301410

10952115

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

Feladat leírása

Személyi jellegű

A sportfejlesztési programmal kapcsolatban felmerülő adminisztratív feladatok ellátására egy külső tanácsadó céget
kíván igénybe venni az egyesület. Emellett a program megvalósítása szempontjából rendkívül fontos szolgáltatások, a
könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgálat költségét kívánja az egyesület elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési programmal kapcsolatban felmerülő adminisztratív feladatok ellátására egy külső tanácsadó céget
kíván igénybe venni az egyesület. Emellett a program megvalósítása szempontjából rendkívül fontos szolgáltatások, a
könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgálat költségét kívánja az egyesület elszámolni.

Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)

A sportfejlesztési programmal kapcsolatban felmerülő adminisztratív feladatok ellátására egy külső tanácsadó céget
kíván igénybe venni az egyesület. Emellett a program megvalósítása szempontjából rendkívül fontos szolgáltatások, a
könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgálat költségét kívánja az egyesület elszámolni.

Utánpótlás-nevelés

A sportfejlesztési programmal kapcsolatban felmerülő adminisztratív feladatok ellátására egy külső tanácsadó céget
kíván igénybe venni az egyesület. Emellett a program megvalósítása szempontjából rendkívül fontos szolgáltatások, a
könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgálat költségét kívánja az egyesület elszámolni.
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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: Eger, 2018. 12. 11.
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Nyilatkozat 2
Alulírott Bárány Attila (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 az adatlapon feltüntetett mértékben 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. Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott Sportfejlesztési Programunkban beszerzendő és abban felsorolt
1. nagy értékű tárgyi eszközt,
2. sportegészségügyi berendezést,
3. diagnosztikai eszközt,
annak beszerzését követő 5. -ötödik- évig az általam képviselt sportszervezet értékesíteni nem fogja.
Kelt: Eger, 2018. 12. 11.
..........................................................
aláírás
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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 kedvezményezettstátuszáról
Alulírott Bárány Attila (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Egri Vízilabda Klub (kedvezményezett neve)
aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Egri Vízilabda Klub (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 %

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

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 Sportszervezet 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.
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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
nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.
Kelt: Eger, 2018. 12. 11.

..........................................................
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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ÁFA Nyilatkozat
A 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.
A 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.

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 Vízilabda
Szövetséget 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 Vízilabda Szövetség az 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 Vízilabda Szövetség
az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Eger, 2018. 12. 11.

2018-12-11 14:33

Bárány Attila
Ügyvezető Elnök
Egri Vízilabda Klub
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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 2017. július 1. - 2018. 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 2017. július 1. és 2018. 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

21295675

HUF, A 2018.04.26-án érvényes
TAO313,33 EUR/HUF MNB középárfolyam
9857743
alapján

2017

24994883

HUF, A 2018.04.26-án érvényes
TAO313,33 EUR/HUF MNB középárfolyam
1663360
alapján

2018

16336508

HUF, A 2018.04.26-án érvényes
TAO313,33 EUR/HUF MNB középárfolyam
38974
alapján

62 627 066 Ft

11 560 077 Ft

Kelt: Eger, 2018. 12. 11.
..........................................................
aláírás
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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

Output indikátorok
Teljes szakember állomány

fő

23

25

0.0869565217391

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

12

15

0.25

Edzőtáborok száma

db

13

15

0.1538461538462

Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma

db

0

0

Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény

m2

0

0

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)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

19

20

0.0526315789474

U18

fő

29

32

0.1034482758621

U17

fő

20

22

0.1

U16

fő

21

23

0.0952380952381

U15

fő

184

190

0.0326086956522

Egyéb indikátorok

2018-12-11 14:33

26 / 33

be/SFPHPM01-03028/2018/MVLSZ
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

1059122

10919

21838

1091878

1091878

2172838

2183757

Tárgyi eszköz beruházás

68098815

702049

1404099

70204963

30087841

99590755

100292804

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

11335656

116862

233725

11686243

5008390

16577771

16694633

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

56763159

585187

1170374

58518720

25079451

83012984

83598171

- ebből utófinanszírozott

0

0

0

0

0

0

0

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

284960443

2937737

5875473

293773653

32641517

323477433

326415170

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

354118380

3650704

7301410

365070494

63821236

425241026

428891730

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10000

2018-12-11 14:33

Tárgyi
25000

Utánpótlás
20000

Képzés
0

Versenyeztetés
0

Összesen
55000
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A kérelemhez tartozó mellékletek (175 darab)
ÁFA nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
afa_nyilatkozat_hp_1529928871.pdf (Hiánypótlás, 28 Kb, 2018-06-25 14:14:31) b14a4445536df37cc3690ccda954f51bd79364abd9e7158f42bb485ce10ed79a
afanyilatkozat_1524812630.pdf (Szerkesztés alatt, 27 Kb, 2018-04-27 09:03:50) 27aa85b0490ad60b1272c87ec923f70498166e5d6ee643eed229a36f6dc24cef
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)
alairasicimpeldany1_1524812570.pdf (Szerkesztés alatt, 102 Kb, 2018-04-27 09:02:50)
53454356084907bbd67b38ad77ade8a2405828b5fa61ac18efc1284684ae057c
De Minimis nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
deminimis_nyilatkoza_hp_1529928852.pdf (Hiánypótlás, 43 Kb, 2018-06-25 14:14:12)
0c4e04a48601d866eb88647afd7852953f7d163450ff0c541e592698432c9bdf
deminimisnyilatkozat_1524812619.pdf (Szerkesztés alatt, 43 Kb, 2018-04-27 09:03:39)
7728c0aba85eb6ac020e600f0965d017766ecc31748bfa32078f079a81002fab
Egyéb dokumentumok
kiserolevel_hp_1529928889.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-25 14:14:49) ead45766e3727aaa45d8283423cf0474babe4008b960133b7cee3b4fd531e0ee
programterv_evk_hp_1529928896.pdf (Hiánypótlás, 91 Kb, 2018-06-25 14:14:56) 5954092cdc0d4ab20fdfd78e0279c916799e8074a7ba60cd3544b8b272d80c45
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929408.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:23:28)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929413.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:23:33)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
digicardfejlesztesikoncepcio_hp_1529929507.pdf (Hiánypótlás, 360 Kb, 2018-06-25 14:25:07)
3310e76f059a224159a78e26f5523d43f6099b27bdf286d09b7aa5566abe7f76
indoklas_ugyvitelirendszer_hp_1529929511.pdf (Hiánypótlás, 626 Kb, 2018-06-25 14:25:11)
38db7e0e4daba9b3f364cefc02ddfcc54919fdef10042d5fae22138067b416e9
cserepad_arajanlat_hp_1529929536.pdf (Hiánypótlás, 49 Kb, 2018-06-25 14:25:36)
47315a27b8eac7e2b3f2e68f3d346b3cc25ebd88443da93e8dc058a736b1d156
cserepad_arajanlat_kuldes_hp_1529929539.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2018-06-25 14:25:39)
ca534c1a7e2656cca7de3e4c2a76931e80108f64779da9bc1fa321175896eddc
kiserolevel_hp_1529929579.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-25 14:26:19) ead45766e3727aaa45d8283423cf0474babe4008b960133b7cee3b4fd531e0ee
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530091675.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:27:55)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
egyesugyanzonvalalkozasnyilatko_1530091694.pdf (Hiánypótlás melléklet, 87 Kb, 2018-06-27 11:28:14)
b4638a3857a3014e1b4e5563529976f2eaa97790824d569120cd3eab2176e62a
cserepad_arajanlat_hp_1530091722.pdf (Hiánypótlás melléklet, 49 Kb, 2018-06-27 11:28:42)
47315a27b8eac7e2b3f2e68f3d346b3cc25ebd88443da93e8dc058a736b1d156
cserepad_arajanlat_kuldes_hp_1530091725.pdf (Hiánypótlás melléklet, 104 Kb, 2018-06-27 11:28:45)
ca534c1a7e2656cca7de3e4c2a76931e80108f64779da9bc1fa321175896eddc
evk_program_1525259884.pdf (Szerkesztés alatt, 92 Kb, 2018-05-02 13:18:04) b0328cc32463efc22f35ea1f8f5451efc6f1759ca389804ed8a9cae330dccc2f
barany_uszoda_sator_ajanlat_1524812699.pdf (Szerkesztés alatt, 448 Kb, 2018-04-27 09:04:59)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
EMMI nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
emmi_nyilatkozat_hp_1529928803.pdf (Hiánypótlás, 93 Kb, 2018-06-25 14:13:23) d4fa8d51b515d4fd07c77f8bd365ec5cdafeaffd950a0c651f063e7c02f53601
emminyilatkozat_1524812600.pdf (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2018-04-27 09:03:20) bd1b335f9f2e9212bf3c3a904c9108d410c2d0b13506c97a9ee17e46133a3f51
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége részletező táblázat
edzotabor_evk_hp_1529928934.pdf (Hiánypótlás, 61 Kb, 2018-06-25 14:15:34) 35284f237734aeb5bd8b5483b119b24d44ef4a0e33c86497204f4effad3dc516
edzotabor_evk_hp_1530092296.pdf (Hiánypótlás melléklet, 61 Kb, 2018-06-27 11:38:16)
35284f237734aeb5bd8b5483b119b24d44ef4a0e33c86497204f4effad3dc516
evk_szallasetkezes_reszletezo_1524812650.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2018-04-27 09:04:10)
b516a69713c7f6d32d4e3434eff69a73222cc6893241668ce383106f09bd0fc6
Foglalkoztatott közreműködővel kötött szerződés/eljárási képviseletet alátámasztó dokumentum (meghatalmazás)
copus_meghatalmazas_1524814187.pdf (Szerkesztés alatt, 500 Kb, 2018-04-27 09:29:47)
55a75147bc75090fffa9758d70e1b8f150f5ea7079f5ee7866f010642c924fa4
vv2001bt_szerzodes_1524814194.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-27 09:29:54)
3326bc5768c03321970ebd2c2e6423549ccadfa8f8901a25e9a893d5d3e03f2a
vitezne_szerzodes_1524814196.pdf (Szerkesztés alatt, 54 Kb, 2018-04-27 09:29:56) 4af4c3a9a3086ed6c7ffb9fdaf82dc28b3b5868d22389ff802ea40f0edfd4f98
omega_szerzodes_1524814342.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-27 09:32:22) 52202fefa8f308d2408f3d7c550b3c8f95fce44bf50ecec30db88ff66ed6a0de
copus_meghatalmazas_1529928955.pdf (Hiánypótlás, 500 Kb, 2018-06-25 14:15:55) 55a75147bc75090fffa9758d70e1b8f150f5ea7079f5ee7866f010642c924fa4
copus_meghatalmazas_1530092309.pdf (Hiánypótlás melléklet, 500 Kb, 2018-06-27 11:38:29)
55a75147bc75090fffa9758d70e1b8f150f5ea7079f5ee7866f010642c924fa4
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Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
evkkivonat_2018_04_27_1524813044.pdf (Szerkesztés alatt, 99 Kb, 2018-04-27 09:10:44)
770a4cc743cbdc7848340521022011a0a245ede38463654ed81c3acb0c585a6a
(55 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
mkbnetbankarbusiness_1525253546.pdf (Szerkesztés alatt, 73 Kb, 2018-05-02 11:32:26)
567b63635726e355c9d226303f829e0303085e00b10c7af1d4ab66fefba59da6
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
koztart_opten_kerelem_002_03028_201_1523522735.pdf (Szerkesztés alatt, 56 Kb, 2018-04-12 10:45:35)
cf6274876a3e7144fba04027322e6a3c4b1c5587c3d97c8037eb0ec4ed2716a7
koztart_opten_kerelem_003_03028_201_1529917889.pdf (Hiánypótlás, 56 Kb, 2018-06-25 11:11:29)
020d73442a7defb47b0248e5423a40c2bcc1d6ca9e6ec119e523b1dfbf8c4f2c
2.sz. nyilatkozat
Aláírandó nyilatkozat letöltése
2.z_nyilatkozat_hp_1529928837.pdf (Hiánypótlás, 74 Kb, 2018-06-25 14:13:57) 7d959a91fa0b31d2f043b860a30ba80390d86d633860b866fc532768eacf29a5
2.sz.nyilatkozat_1524812610.pdf (Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2018-04-27 09:03:30) 0201b18f64368c5790d21c4bdbd5106294223886da26eecb3440470181ee350e
Rendezési, felkészítési képzési költségek részletezése
rendezes_evk_hp_1529929226.pdf (Hiánypótlás, 59 Kb, 2018-06-25 14:20:26) a0041eba163551b6fa40c40521b73f7380565fbf6ad11cf2d3475d9104c160e6
rendezes_evk_hp_1530092438.pdf (Hiánypótlás melléklet, 59 Kb, 2018-06-27 11:40:38)
a0041eba163551b6fa40c40521b73f7380565fbf6ad11cf2d3475d9104c160e6
evk_rendezes_reszletezo_1524812660.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2018-04-27 09:04:20)
6f1bf3b0c10636546fa3b8ccf0fd4d6dfcd483e9e0404fa2a83492b1cb004bc4
A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése
berletidij_evk_hp_1529928921.pdf (Hiánypótlás, 62 Kb, 2018-06-25 14:15:21) f1682d0c2b1a56fafdc9e749acb11eeb107e034cfe4b89a6c3edbf6d292bb044
berletidij_evk_hp_1530092288.pdf (Hiánypótlás melléklet, 62 Kb, 2018-06-27 11:38:08)
f1682d0c2b1a56fafdc9e749acb11eeb107e034cfe4b89a6c3edbf6d292bb044
evk_berletidij_reszletezo_1524812641.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2018-04-27 09:04:01)
950e05b5c215bd23c4a4790367ee804a98b22de34fb2afb2d6b69209f16224ef
Jogerős elvi építési keretengedély vagy jogerős építési engedély, egyéb engedélyköteles munkák esetén az egyéb engedély (is)
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529928968.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:16:08)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529928972.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:16:12)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529928984.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:16:24)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092323.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:38:43)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Hatástanulmány és annak részeként költség-haszon elemzés
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929198.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:19:58)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929201.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:20:01)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929209.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:20:09)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092422.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:40:22)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Az Ingatlanról Hiteles tulajdoni lap – Szemle vagy Teljes másolat (30 napnál nem régebbi)
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929061.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:17:41)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929073.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:17:53)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929076.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:17:56)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092347.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:39:07)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
A beruházás, felújítás, korszerűsítés költségterve
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929129.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:18:49)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929136.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:18:56)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929139.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:18:59)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092403.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:40:03)
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c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Nem építési engedély köteles munkák esetén az (I. fokú építésügyi hatóság által kiadott) erről szóló igazolás, továbbá helyszínrajz és a munkák
legalább vázlatterv szinten kidolgozott tervei
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929010.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:16:50)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929013.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:16:53)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929021.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:17:01)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092338.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:38:58)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Műszaki ütemterv
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929149.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:19:09)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929153.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:19:13)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929163.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:19:23)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092410.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:40:10)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
A beruházás, felújítás, korszerűsítés jogerős záradékolt tervei és/vagy egyéb műszaki dokumentációi, továbbá ha van kivitelezési- vagy ajánlati
(tender) tervei
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529928993.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:16:33)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529928999.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:16:39)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929002.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:16:42)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092331.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:38:51)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Pénzügyi ütemterv
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929177.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:19:37)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929184.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:19:44)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929187.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:19:47)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092415.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:40:15)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Projekt résztvevőinek bemutatása
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929217.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:20:17)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092428.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:40:28)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Ingatlan tulajdonosának és egyéb, az ingatlannal érintett feleknek közhiteles hozzájáruló nyilatkozata (30 napnál nem régebbi)
megfelelosegiigazolas55x20x8uszo_1529929085.pdf (Hiánypótlás, 474 Kb, 2018-06-25 14:18:05)
70004be1d85b602dc816edb1f2c4441fc2ffae7e2ffc73f630a56df6de86bc28
nyilatkozat_satorfedes_hp_1529929088.pdf (Hiánypótlás, 553 Kb, 2018-06-25 14:18:08)
dff78bafa0dc0418544d0733bedf4a72c0713772878b3343f327759ace4f590b
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929097.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:18:17)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092353.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:39:13)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Üzemeltetési koncepció, jogi háttér
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929121.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:18:41)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092397.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:39:57)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Magyar Állam zálogjogának bejegyzési jogát bemutató okirat
barany_uszoda_sator_ajanlat_1529929114.pdf (Hiánypótlás, 448 Kb, 2018-06-25 14:18:34)
d4bab6538828bccb415a44785393249e13553a0d359137c37e54490c3804c662
nyilatkozat_satorfedes_jav_hp_1530092361.pdf (Hiánypótlás melléklet, 550 Kb, 2018-06-27 11:39:21)
c7bbea652c45249deea37558459ef5fc8ac13a3bcb545dd7f8ef9004d72d6394
Véghelyi Árpád végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
veghelyiarpadvegzettseg_1524734143.jpg (Szerkesztés alatt, 554 Kb, 2018-04-26 11:15:43)
cc69ce40b0f2dda932837de7cbdb0e5614bb9112e3d49f00ed1fe3684b31c324
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Stokker Dóra végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)
stokkerdor_vegzettseg_hp_1524734505.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 11:21:45)
4b003da96c7273618f467a724691f3fc864eae59b24aa58e13ea78b8f0eb465c
stokkerdora_vegzettseg2_hp_1524734514.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 11:21:54)
e576178438b7077631a9d170b399fabe37f24d690de122c09f006b4e2eaf4f52
Bárány Attila-Elnök végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
vegzettseg_baranyattila_1529924647.pdf (Hiánypótlás, 130 Kb, 2018-06-25 13:04:07)
fdfaec10d2269a0fca55a9eb94269da3e3bd8ea355233db279b6f4a2f34ff133
vegzettseg_baranyattila_1524751001.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2018-04-26 15:56:41)
fdfaec10d2269a0fca55a9eb94269da3e3bd8ea355233db279b6f4a2f34ff133
mvlsz-edzoilicensz_baranyattila_1524751008.pdf (Szerkesztés alatt, 289 Kb, 2018-04-26 15:56:48)
c8bf3aa75b81b83a33253bdda9d501fe2c693cf111a7aac98c8aaa3f0970c851
vegzettseg_baranyattila_1530091786.pdf (Hiánypótlás melléklet, 130 Kb, 2018-06-27 11:29:46)
fdfaec10d2269a0fca55a9eb94269da3e3bd8ea355233db279b6f4a2f34ff133
Biros Péter -Női UP szakág vezető végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
birospeter_kozepfoku_1529924737.pdf (Hiánypótlás, 412 Kb, 2018-06-25 13:05:37) f13ab3f0cdf35419225fd555c341e64be5a4f5d9ed3d0643aeb37136e1fb7ede
birospeter_kozepfoku_1530091795.pdf (Hiánypótlás melléklet, 412 Kb, 2018-06-27 11:29:55)
f13ab3f0cdf35419225fd555c341e64be5a4f5d9ed3d0643aeb37136e1fb7ede
birospeter_kozepfoku_1524825832.pdf (Szerkesztés alatt, 412 Kb, 2018-04-27 12:43:52)
f13ab3f0cdf35419225fd555c341e64be5a4f5d9ed3d0643aeb37136e1fb7ede
Dabrowszki Norbert-Férfi UP szakág vezető végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
vegzettseg_dabrowszkynorbert_1529924759.pdf (Hiánypótlás, 112 Kb, 2018-06-25 13:05:59)
fe642c369a1e8b973af4c8aa89f0a1250bdec683fd0541e991054294a350234d
vegzettseg_dabrowszkynorbert_1530091809.pdf (Hiánypótlás melléklet, 112 Kb, 2018-06-27 11:30:09)
fe642c369a1e8b973af4c8aa89f0a1250bdec683fd0541e991054294a350234d
vegzettseg_dabrowszkynorbert_1524825846.pdf (Szerkesztés alatt, 112 Kb, 2018-04-27 12:44:06)
fe642c369a1e8b973af4c8aa89f0a1250bdec683fd0541e991054294a350234d
Decker Ádám- Gyerek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
vegzettseg_deckeradam.pd_1529924782.pdf (Hiánypótlás, 104 Kb, 2018-06-25 13:06:22)
a4ffe09380dd0db7081de9249d186e609372082717835bf909a2a7ebb27be11e
vegzettseg_deckeradam.pd_1530091829.pdf (Hiánypótlás melléklet, 104 Kb, 2018-06-27 11:30:29)
a4ffe09380dd0db7081de9249d186e609372082717835bf909a2a7ebb27be11e
vegzettseg_deckeradam.pd_1524737241.pdf (Szerkesztés alatt, 104 Kb, 2018-04-26 12:07:21)
a4ffe09380dd0db7081de9249d186e609372082717835bf909a2a7ebb27be11e
Dr . Weisz Norbert - Klub Főtitkár végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
vegzettseg_dr.weisznorbert_1529924804.pdf (Hiánypótlás, 314 Kb, 2018-06-25 13:06:44)
6fecdae32f5d546ae7afde492f923342ca43aaa4e7557ae3001c20c926cc9a47
vegzettseg_dr.weisznorbert_1530091863.pdf (Hiánypótlás melléklet, 314 Kb, 2018-06-27 11:31:03)
6fecdae32f5d546ae7afde492f923342ca43aaa4e7557ae3001c20c926cc9a47
vegzettseg_dr.weisznorbert_1524825884.pdf (Szerkesztés alatt, 314 Kb, 2018-04-27 12:44:44)
6fecdae32f5d546ae7afde492f923342ca43aaa4e7557ae3001c20c926cc9a47
Gyulavári Zoltán - Fiú serdülő edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
gyulavarizoltan_1529924824.pdf (Hiánypótlás, 373 Kb, 2018-06-25 13:07:04) 93644184a2aa84e887a760fcc7e2a1bdce788992d30307676c51b1bbca4350c1
gyulavarizoltan_1530091877.pdf (Hiánypótlás melléklet, 373 Kb, 2018-06-27 11:31:17)
93644184a2aa84e887a760fcc7e2a1bdce788992d30307676c51b1bbca4350c1
gyulavarizoltan_1524737436.pdf (Szerkesztés alatt, 373 Kb, 2018-04-26 12:10:36) 93644184a2aa84e887a760fcc7e2a1bdce788992d30307676c51b1bbca4350c1
Holó Tivadar - Fiú gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
hollotivadar_1529924844.pdf (Hiánypótlás, 120 Kb, 2018-06-25 13:07:24) c5eeafea22964761e147b63d586c7225de8ab0fc42369d50cc711823ce239169
hollotivadar_1530091891.pdf (Hiánypótlás melléklet, 120 Kb, 2018-06-27 11:31:31) c5eeafea22964761e147b63d586c7225de8ab0fc42369d50cc711823ce239169
hollotivadar_1524737477.pdf (Szerkesztés alatt, 120 Kb, 2018-04-26 12:11:17) c5eeafea22964761e147b63d586c7225de8ab0fc42369d50cc711823ce239169
Kelemen Attila - Lány gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
kelemenattila_1529924867.pdf (Hiánypótlás, 200 Kb, 2018-06-25 13:07:47) 6e53a6886ecbd837927dd9374625705ba0770ffcd53f41e40c270bb2bb261abc
kelemenattila_1530091901.pdf (Hiánypótlás melléklet, 200 Kb, 2018-06-27 11:31:41)
6e53a6886ecbd837927dd9374625705ba0770ffcd53f41e40c270bb2bb261abc
kelemenattila_1524737508.pdf (Szerkesztés alatt, 200 Kb, 2018-04-26 12:11:48) 6e53a6886ecbd837927dd9374625705ba0770ffcd53f41e40c270bb2bb261abc
Láng Petra - UP koordinátor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
vegzettseg_langpetrafanni_1529924886.pdf (Hiánypótlás, 3 Mb, 2018-06-25 13:08:06)
fb6ed18386b04423ea1950bf3b1fc796541b6a10d54479438049537553ec694d
vegzettseg_langpetrafanni_1530091936.pdf (Hiánypótlás melléklet, 3 Mb, 2018-06-27 11:32:16)
fb6ed18386b04423ea1950bf3b1fc796541b6a10d54479438049537553ec694d
vegzettseg_langpetrafanni_1524737663.pdf (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2018-04-26 12:14:23)
fb6ed18386b04423ea1950bf3b1fc796541b6a10d54479438049537553ec694d
Major Attila - erőnléti edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
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majorattila_1529924906.pdf (Hiánypótlás, 544 Kb, 2018-06-25 13:08:26) 641a7bf0f5bf9f8c40fb94dbf6e92695982b3df245a9e5af2b60eb9c68977a1a
majorattila_1530091950.pdf (Hiánypótlás melléklet, 544 Kb, 2018-06-27 11:32:30) 641a7bf0f5bf9f8c40fb94dbf6e92695982b3df245a9e5af2b60eb9c68977a1a
majorattila_1524737894.pdf (Szerkesztés alatt, 544 Kb, 2018-04-26 12:18:14) 641a7bf0f5bf9f8c40fb94dbf6e92695982b3df245a9e5af2b60eb9c68977a1a
Nagy István - Lány gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
nagyistvan_1529924925.pdf (Hiánypótlás, 168 Kb, 2018-06-25 13:08:45) 6abaf58e7cc9fc25f599cf22c6971c689421dca7d44ec0ff6d61fd24fa4f9084
nagyistvan_mvlszlicenc_1530091964.pdf (Hiánypótlás melléklet, 498 Kb, 2018-06-27 11:32:44)
84b8bf362eb10ce1a985fd391e667a4f8a729d2f9ef13e0458120b60d2b01599
nagyistvan_1524825801.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2018-04-27 12:43:21) 6abaf58e7cc9fc25f599cf22c6971c689421dca7d44ec0ff6d61fd24fa4f9084
nagyistvan_mvlszlicenc_1524825810.pdf (Szerkesztés alatt, 498 Kb, 2018-04-27 12:43:30)
84b8bf362eb10ce1a985fd391e667a4f8a729d2f9ef13e0458120b60d2b01599
Petrovai Márton - Fiú, serdülő, gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
petrovaimarton_1529924949.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2018-06-25 13:09:09) d48809301acbb8db26dcb0bf5499b052024834bbe2deea8686b1aedcfb87194f
petrovaimarton_1524751031.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2018-04-26 15:57:11) d48809301acbb8db26dcb0bf5499b052024834bbe2deea8686b1aedcfb87194f
petrovaimarcimvlsz_1524751071.pdf (Szerkesztés alatt, 779 Kb, 2018-04-26 15:57:51)
e9854a484ea3bd1bafa6fd9ae91f2a149fcfb25c4c3c1c983b5555f8b062c392
petrovaimarcimvlsz_1530091977.pdf (Hiánypótlás melléklet, 779 Kb, 2018-06-27 11:32:57)
e9854a484ea3bd1bafa6fd9ae91f2a149fcfb25c4c3c1c983b5555f8b062c392
Petrovai Panka - Úszóedző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
petrovaipanna_1529924971.pdf (Hiánypótlás, 411 Kb, 2018-06-25 13:09:31) b370faa864c01dc9efab29408770b07345ddee64d3f480a78400d15d5ca846f9
petrovaipanna_1524751232.pdf (Szerkesztés alatt, 411 Kb, 2018-04-26 16:00:32) b370faa864c01dc9efab29408770b07345ddee64d3f480a78400d15d5ca846f9
petrovaipanna_1530091994.pdf (Hiánypótlás melléklet, 411 Kb, 2018-06-27 11:33:14)
b370faa864c01dc9efab29408770b07345ddee64d3f480a78400d15d5ca846f9
Ráski Lilla - gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
raskililla_1529924999.pdf (Hiánypótlás, 491 Kb, 2018-06-25 13:09:59) af6537fc146d88ec54326925d874ce9fb1ccaf1e23855250bca65d9d2045fb77
raskililla_1524751087.pdf (Szerkesztés alatt, 491 Kb, 2018-04-26 15:58:07) af6537fc146d88ec54326925d874ce9fb1ccaf1e23855250bca65d9d2045fb77
raskililla_1530092006.pdf (Hiánypótlás melléklet, 491 Kb, 2018-06-27 11:33:26) af6537fc146d88ec54326925d874ce9fb1ccaf1e23855250bca65d9d2045fb77
Kocsis Szabíina - UP koordinátor végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
kocsisszabina_testnevelo_edzo_1529925017.pdf (Hiánypótlás, 487 Kb, 2018-06-25 13:10:17)
2b3ac68d7292f130307f6c194cee7224a6a3fb517fe1015d9e2bf38c70916d39
kocsisszabina_testnevelo_edzo_1530092018.pdf (Hiánypótlás melléklet, 487 Kb, 2018-06-27 11:33:38)
2b3ac68d7292f130307f6c194cee7224a6a3fb517fe1015d9e2bf38c70916d39
kocsisszabina_testnevelo_edzo_1525268124.pdf (Szerkesztés alatt, 487 Kb, 2018-05-02 15:35:24)
2b3ac68d7292f130307f6c194cee7224a6a3fb517fe1015d9e2bf38c70916d39
Rostás Andrea - Úszóedző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
rostasandreavegzettseg_1529925037.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-06-25 13:10:37)
4ef593da8c5bc451409193fdbcd179b37b00e46f2691341ecc6c3d48e57a029b
rostasandreavegzettseg_1524751331.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 16:02:11)
4ef593da8c5bc451409193fdbcd179b37b00e46f2691341ecc6c3d48e57a029b
rostasandrea_1530092037.pdf (Hiánypótlás melléklet, 656 Kb, 2018-06-27 11:33:57) 8df199c6cc29b4aea2ec38ef8db72fcca1fc5e3ca5e39e782a9411eb50ce50a7
Rüll Csaba - Lány gyermek, serdülő, ifi edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
rullcsaba_1529925052.pdf (Hiánypótlás, 257 Kb, 2018-06-25 13:10:52) b14c7778cf772bba5a6a5e9d039b6dd386a2b33b3eb34513a9eb3967dfbd086f
rullcsaba_1530092050.pdf (Hiánypótlás melléklet, 257 Kb, 2018-06-27 11:34:10) b14c7778cf772bba5a6a5e9d039b6dd386a2b33b3eb34513a9eb3967dfbd086f
rullcsaba_1524738177.pdf (Szerkesztés alatt, 257 Kb, 2018-04-26 12:22:57) b14c7778cf772bba5a6a5e9d039b6dd386a2b33b3eb34513a9eb3967dfbd086f
Sallai Bea - Úszóedző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
sallaibea_1529925073.pdf (Hiánypótlás, 180 Kb, 2018-06-25 13:11:13) 1a4ca05d507ce29348f19a1255fe562369222c1a1abd81f27e8d831b51367597
sallaibea_1530092063.pdf (Hiánypótlás melléklet, 180 Kb, 2018-06-27 11:34:23) 1a4ca05d507ce29348f19a1255fe562369222c1a1abd81f27e8d831b51367597
sallaibea_1524738270.pdf (Szerkesztés alatt, 180 Kb, 2018-04-26 12:24:30) 1a4ca05d507ce29348f19a1255fe562369222c1a1abd81f27e8d831b51367597
Somhegyi Noémi - gyermek edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
somhegyinoemi_mvlsz.jp_1529925099.jpg (Hiánypótlás, 463 Kb, 2018-06-25 13:11:39)
4b1169d7aea15230056c4d05c3452e879042d7f715aab7d4dbb551da3755505d
somhegyinoemi_mvlsz_2.jp_1530092078.jpg (Hiánypótlás melléklet, 507 Kb, 2018-06-27 11:34:38)
d90ae8481d1347dcf94a402bd2a371d3957ed7717ea331463326d4818116c03e
somhegyinoemi_mvlsz.jp_1524738292.jpg (Szerkesztés alatt, 463 Kb, 2018-04-26 12:24:52)
4b1169d7aea15230056c4d05c3452e879042d7f715aab7d4dbb551da3755505d
somhegyinoemi_mvlsz_2.jp_1524738298.jpg (Szerkesztés alatt, 507 Kb, 2018-04-26 12:24:58)
d90ae8481d1347dcf94a402bd2a371d3957ed7717ea331463326d4818116c03e
Szabóné Farsang Ildikó - Gyógytornász végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
farsangildiko_1529925117.pdf (Hiánypótlás, 2 Mb, 2018-06-25 13:11:57) 3f89311da0845f636e65f1676c56f1133a19e7e9377e33445f7268d824b0817f
farsangildiko_1530092105.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-06-27 11:35:05) 3f89311da0845f636e65f1676c56f1133a19e7e9377e33445f7268d824b0817f
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be/SFPHPM01-03028/2018/MVLSZ
farsangildiko_1524738410.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 12:26:50) 3f89311da0845f636e65f1676c56f1133a19e7e9377e33445f7268d824b0817f
Mchunu Hlengiwe - Edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
skmbt_c652180219155901_1529925132.jpg (Hiánypótlás, 735 Kb, 2018-06-25 13:12:12)
715175494b8cfc162f97465c67c2e61e02547754ed46af6e98256896f36187d7
skmbt_c652180219155901_1530092119.jpg (Hiánypótlás melléklet, 735 Kb, 2018-06-27 11:35:19)
715175494b8cfc162f97465c67c2e61e02547754ed46af6e98256896f36187d7
skmbt_c652180219155901_1524738497.jpg (Szerkesztés alatt, 735 Kb, 2018-04-26 12:28:17)
715175494b8cfc162f97465c67c2e61e02547754ed46af6e98256896f36187d7
Szilágyi Péter - Gyerek szakágvezető végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
szilagyipeter_1529925157.pdf (Hiánypótlás, 150 Kb, 2018-06-25 13:12:37) 190802890fe8b7a1465b76bd023e99d9c012ac0e2c5ce6802b71ac4e697160ef
szilagyipeter_1530092158.pdf (Hiánypótlás melléklet, 150 Kb, 2018-06-27 11:35:58)
190802890fe8b7a1465b76bd023e99d9c012ac0e2c5ce6802b71ac4e697160ef
szilagyipeter_1524738552.pdf (Szerkesztés alatt, 150 Kb, 2018-04-26 12:29:12) 190802890fe8b7a1465b76bd023e99d9c012ac0e2c5ce6802b71ac4e697160ef
Tóth Kálmán - Ifi, serdülő edző - fiú végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
tothkalman_1529925173.pdf (Hiánypótlás, 191 Kb, 2018-06-25 13:12:53) 76097c517f35a14a51bcdf166711c664f9725199f436413344857b4ca0e08cb4
tothkalman_1530092170.pdf (Hiánypótlás melléklet, 191 Kb, 2018-06-27 11:36:10) 76097c517f35a14a51bcdf166711c664f9725199f436413344857b4ca0e08cb4
tothkalman_1524738603.pdf (Szerkesztés alatt, 191 Kb, 2018-04-26 12:30:03) 76097c517f35a14a51bcdf166711c664f9725199f436413344857b4ca0e08cb4
Batki Bence - masször végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
batkibencemasszor_1529925191.jpg (Hiánypótlás, 900 Kb, 2018-06-25 13:13:11) e66ae6009b57a43f4511397c2d1da30c2c6c59f6d6c38bd2153a0344d6dcba9b
batkibencemasszor_1525255295.jpg (Szerkesztés alatt, 900 Kb, 2018-05-02 12:01:35)
e66ae6009b57a43f4511397c2d1da30c2c6c59f6d6c38bd2153a0344d6dcba9b
batkibencerekreacio_1525255299.jpg (Szerkesztés alatt, 643 Kb, 2018-05-02 12:01:39)
93cae32d65ff83c17c6ec28aceebd7beec4cd6829c627c420b75ca69ead902a2
batkibencemasszor_1530092184.jpg (Hiánypótlás melléklet, 900 Kb, 2018-06-27 11:36:24)
e66ae6009b57a43f4511397c2d1da30c2c6c59f6d6c38bd2153a0344d6dcba9b
Bauer Ákos - UP technikai vezető végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
akosbauer-sportmanagmentdegree_1529925244.pdf (Hiánypótlás, 304 Kb, 2018-06-25 13:14:04)
8934ffe7f3adba7c4b98517cca23736a64cd4ff8fece775a6e3cb1c731109d9d
akosbauer-sportmanagmentdegree_1530092219.pdf (Hiánypótlás melléklet, 304 Kb, 2018-06-27 11:36:59)
8934ffe7f3adba7c4b98517cca23736a64cd4ff8fece775a6e3cb1c731109d9d
akosbauer-sportmanagmentdegree_1524826570.pdf (Szerkesztés alatt, 304 Kb, 2018-04-27 12:56:10)
8934ffe7f3adba7c4b98517cca23736a64cd4ff8fece775a6e3cb1c731109d9d
Beresnyák Gyula - gazdasági munkatárs végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
beresnyakgyula_1_1529929330.pdf (Hiánypótlás, 891 Kb, 2018-06-25 14:22:11) ff8b9ba5f16859298ab714d4f2e2b49a9218897c4a91c9075f32a055d94f1d8d
beresnyakgyula_2_1530092252.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2018-06-27 11:37:32)
8b586f111be4245c32e1b772a49a9aa44d5846b191c25341f982a3ecc588d088
beresnyakgyula_1_1524738748.pdf (Szerkesztés alatt, 891 Kb, 2018-04-26 12:32:28)
ff8b9ba5f16859298ab714d4f2e2b49a9218897c4a91c9075f32a055d94f1d8d
beresnyakgyula_2_1524738754.pdf (Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2018-04-26 12:32:34)
8b586f111be4245c32e1b772a49a9aa44d5846b191c25341f982a3ecc588d088
UP edző végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)
upedzovegzettseg_1529929351.pdf (Hiánypótlás, 24 Kb, 2018-06-25 14:22:31) 7c8f12f918eb34660dcfd6c042ca56c65ffe5263a0ffa229b297b38b4d7e0440
upedzovegzettseg_1530092230.pdf (Hiánypótlás melléklet, 24 Kb, 2018-06-27 11:37:10)
7c8f12f918eb34660dcfd6c042ca56c65ffe5263a0ffa229b297b38b4d7e0440
upedzovegzettseg_1524826687.pdf (Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2018-04-27 12:58:07) 7c8f12f918eb34660dcfd6c042ca56c65ffe5263a0ffa229b297b38b4d7e0440
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