
A kérelmező adatai

Ügyiratszám  be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ

A kérelmező szervezet teljes neve  VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB

A kérelmező szervezet rövidített neve  VESC

Gazdálkodási formakód  521

A kérelmező szervezet státusza:  Hivatásos  Alkalmaz hivatásos sportolót?  Nem

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:  NBI

Utánpótlás csapat:  Van

Új sportszervezetnek minősül?  nem

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Nem alanya az ÁFA-nak

Adószám  19254135-1-19

Bankszámlaszám  11748007-20907837-00000000

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Nincs

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Nincs

 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

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  8200  Város  Veszprém

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  út

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  8200  Város  Veszprém

Közterület neve  Egyetem  Közterület jellege  út

Házszám  10  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 88 624 374  Fax  +36 88 624 199

Honlap  www.vesc.hu  E-mail cím  sportiroda@almos.uni-
pannon.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Szentessy Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 70 369 04 41  E-mail cím  szentess@almos.uni-
pannon.hu

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szokolik Gergely +36 30 663 06 46 szokolik.gergely@vesc.hu

Galsai-Keresztes Orsolya +36 70 883 18 16 keresztes.orsolya@taosoft.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Egyetemi Tornacsarnok Pannon Egyetem Pannon Egyetem 12 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1987-12-09

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1990-01-31

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Lombik SE

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1950-01-02
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2020/21 évi gazdálkodásának és a 2022. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2020 2021 2022

Önkormányzati támogatás 2,5 MFt 2,5 MFt 6 MFt

Állami támogatás 0 MFt 105 MFt 105 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 1 MFt 1,5 MFt 2 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 39 MFt 28 MFt 39 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 42,5 MFt 137 MFt 152 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2020 2021 2022

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 45 MFt 60 MFt 80 MFt

Működési költségek (rezsi) 4 MFt 5 MFt 6 MFt

Anyagköltség 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Összesen 49 MFt 65 MFt 86 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek,
nevezési költségek, versenyengedélyek, játékengedélyek költsége

Kiadás 2020 2021 2022

Működési költségek 4 MFt 5 MFt 6 MFt
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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 Beadás Teljes
támogatás

Közreműködői Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 3 980 833 Ft 79 617 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 39 000 000 Ft 779 995 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Koronavírussal összefüggésben felmerülő
költések

159 091 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)

Közreműködői díj  Bruttó (nem alanya az ÁFA-nak)
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Kérelem részletes leírása

Ismertesse a kérelmező szervezet 2022/23-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

A veszprémi röplabdázás 70 éve, az egyesületünk megalakulása óta kötödik az egyetemhez. .Az előfordult nehezebb időszakokat mindig az egyetem segítségével élte
túl a szakosztály. A VESC és a Pannon Egyetem e hagyományoknak megfelelően szoros kapcsolatot, együttműködést tartanak fenn. Célunk, -ahogy a múltban is- az
egyetemi hallgatók verseny sportolási lehetőségének biztosítása, fejlesztése. Felnőtt női csapatunk jelenleg az NB II-ben szerepel, ahol is Nyugati „A” csoport első
helyén végzett a rájátszás előtt. Főleg a saját nevelésű, valamint az egyetemre hozzánk kerülő játékosok segítségével célunk két éven belül az NB I-be jutás. A
játékoskeret tagjai zömében aktív egyetemi hallgatók, vagy végzettek. Vannak olyan junior korú játékosaink, akik általános iskola alsó tagozatából, mint röplabdás indulva
ma már egyetemi hallgatók. Az U13,U15,U17,U19,U21 korosztályban közel száz igazolt sportolónk van. Célunk, az utánpótlás további fejlesztése, a Veszprémben és
vonzáskörzetében röplabdázó középiskolások Pannon Egyetemirányába történő orientációja. Víziónk: a sport és a tanulás összekapcsolása. Aktívan sportoló, jó tanuló,
egészséges jövőképpel rendelkező, dolgozni akarónemzedék kinevelése. Ennek következménye a röplabdát szerető, tudatosan egészséges életmódot élő tömegbázis
kialakulása. A szülök, iskolaigazgatók,testnevelők és egyesületünk röplabda edzői segítségével, támogatásával szeretnénk folyamatosan bővíteni utánpótlás bázisunkat,
biztosítani az edzés és versenylehetőségeket. Az előző évekhez hasonlóan, szorosan együttműködünk 3 általános iskolával és két középiskolával. Együttműködésünk a
női röplabda sportágban az utánpótlás nevelésre irányul. Célja, hogy az e területen tehetséges fiatalok felkutatása, kiválasztása. Számukra biztosítani a rendszeres
szakmai és pedagógiai nevelést. Segítsük az élsportolóvá, versenyzővé válásukat. Ugyancsak a céljaink között szerepel, hogy a következő évtől röplabdás középiskolai
évfolyam is indulhasson. A hazai röplabdázás fejlesztéséhez a VESC elsődlegesen az egyetemi sport területén tud hozzájárulni. Ehhez persze sok fejlesztésre van
szükség, az infrastruktúra, a személyi feltételek, sportszer felszereltség területén egyaránt. Az eredményes munkához elsősorban arra van szükség, hogy biztosítani
tudjuk a sportszakemberek munkájának anyagi, a korosztályos bajnokságokban induló csapatainknak versenyzési feltételeit. Jelenleg a Pannon Egyetem
tornacsarnokában, illetve általános iskolák tornatermeiben vannak az edzésein 

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

Nem releváns. 

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

MRSZ elképzelésével azonos módon szeretnénk, hogy az egyetemista fiatalok közül egyre többen válasszák aktív szórakozásuk részeként a röplabdázást.
Asportfejlesztési program nyújtotta lehetőséggel élve szeretnénk, visszaállítani a röplabdázás hagyományaink szerinti rangját az egyetemen. Ugyancsak hasonló acélunk
az alsóbb utánpótlás tekintetében is. Nevezetesen a régebbi időkben bázist jelentő közép ás általános iskolákban ismét kiterjeszteni az utánpótlás nevelésünket. E
tekintetben jelentős haladást értünk el, mivel az együttműködő iskolák száma hárommal emelkedett. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkiből lehet élsportoló, de
ettől lehet sportágunk barátja, szakembere, vagy később támogatója is. A veszprémi röplabda hagyományosan erre épült. Nem csak versenyszerűen sportolókat, hanem
pl. edzőket is adott a szakosztályunknak. Szeretnénk megteremteni a játékosállományban a biztos, stabil hátteret az utánpótláscsapatainknál és az NB II csapatunknál
is. Különös tekintettel arra , hogy célunk, hogy az NB II csapat 2 éven feljusson az NBI-be., (erre akár már most is lenne esélyünk, de egyelőre nem érezzük úgy, hogy a
bennmaradáshoz a feltételeink már most adottak lennének). Ezt elsősorban saját nevelésű és hozzánk máshonnan idekerülő egyetemistákkal képzeljük el. 

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

Programunk számos előnyt kínál városunknak, az itt élőknek függetlenül attól, hogy aktívan sportolnak, vagy csupán szeretik (nézőként) a sportot. Az előnyök között meg
kell említeni az egyetemista fiatalok jól szervezett sportolási lehetőségét, a szórakozás tárházának bővítését. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a
támogatóink és az egyesületünk között akár olyan jellegű kapcsolatok is kialakulhatnak (mint ahogy ez meg is történt), hogy sportoló végzős egyetemisták megfelelő
munkahelyet kapva a városunkban maradnak. E mellett a röplabdát választó, magasabb teljesítményre törő sportolóknak is lehetőséget biztosítunk. Beleértve azokat a
röplabdázó fiatalokat is, akik olyan város egyetemi oktatásában kívánnak részt venni, ahol folytatni tudják a röplabdázást is. Szeretnénk példát állítani a középiskolás (és
kisebb) fiataloknak azzal, hogy lássák, lehet a versenysportot szorgalmas tanulás mellett magas színvonalon, versenyszerűen űzni. El akarjuk érni azt is, hogy a
röplabdázás lehetőségével vonzóbbá tegyük az egyetemet a hallgatókat számára. (jelenleg már van két olyan egyetemistánk, akik általános iskolás kora óta nálunk
röplabdázik) Célunk, hogy minél többen diplomásként a városunkban maradjanak. Ők az aktív pályafutásuk befejezése után a szakosztályunkban tevékenykedjenek.
Szeretnénk elérni azt is, hogy a város lakossága és az egyetemista fiatalok közötti kapcsolat tovább erősödjön. Erre jó példa, a mérkőzéseink nézőszámának folyamatos
emelkedése.
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Személyi jellegű ráfordítások

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

Edző 23433
1981-09-06

SZOKOLIKNÉ KALMÁR
JUDIT

EKHO 160 12 420 000 Ft 54 600 Ft 5 695 200 Ft

Edző 20777
1993-08-15

RIVNYÁK ESZTER EKHO 80 12 160 460 Ft 18 460 Ft 2 147 040 Ft

240 24 580 460 Ft 73 060 Ft 7 842 240 Ft

2022/23 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Név Adóazonosító Végzettség Indoklás Melléklet

SZOKOLIKNÉ KALMÁR JUDIT 8418862165 Sportedző NB1 vezető edző

RIVNYÁK ESZTER 8462472199 Sportedző NB1 másodedző

2022/23 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének alakulása

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

3 861 407 Ft 39 808 Ft 79 617 Ft 3 980 833 Ft 3 980 833 Ft 7 921 857 Ft 7 961 665 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 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)

0 Ft

2022/23 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2022/23 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcím Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok Adatok frissítése

Utolsó frissítés ideje: 2022-02-28 09:57:21

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt és versenyengedéllyel rendelkező játékosok

Korosztály Női Női 21/22 indított
cs.

Férfi Férfi 21/22 indított
cs.

Csapatok összesen

U10 - manó 0 0 0 0

U11 - szupermini 0 0 0 0

U12 3 0 0 0 0

U13 - mini 8 1 0 0 1

U14 (csak strand) 0 - 0 - 0

U15 34 2 0 0 2

U16 - serdülő (csak strand) 0 - 0 - 0

U17 - serdülő 14 1 0 0 1

U18 - ifjúsági (csak strand) 0 - 0 - 0

U19 - ifjúsági 17 1 0 0 1

U20 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

U21 - junior 6 1 0 0 1

U22 - junior (csak strand) 0 - 0 - 0

Egyetemi/főiskolai 6 0 0 0 0

ÖSSZESEN 88 6 0 0 6

Személyi, nem ingatlan, képzés és COVID jogcímre igényelhető maximum támogatás összege: 8 000 000 Ft

Utánpótlás és versenyeztetés jogcímre igényelhető maximum támogatás összege: 39 000 000 Ft
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2022/23 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

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

Sportfelszerelés Sportfelszerelés csomag db 1 8 095 000 Ft 8 095 000 Ft

2022/23 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Korosztály Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

2022/23 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan típusa Kor-
osztály

Bérlés helye Bérleti díj /
óra (Ft)

Igénybevétel
(óra/hó)

Hónapok száma az
évadban

Igénybevett órák
száma/évad

Bérleti díj
összesen (Ft)

Sportcsarnok
1000 főig

U13 Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft 10 10 100 1 000 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U15 Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft 10 10 100 1 000 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U17 Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft 10 10 100 1 000 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U19 Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft 15 10 150 1 500 000 Ft

Sportcsarnok
1000 főig

U21 Budapest/megyei
jogú város

10 000 Ft 15 10 150 1 500 000 Ft

2022/23 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Munkakör Kód / Születési
dátum

Név Adózás
módja

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Havi bruttó
bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen

(Ft)

Vezetőedző 42262
1966-12-05

FEHÉR TIBOR Egyéb 160 11 295 000 Ft 44 785 Ft 3 737 635 Ft

Edző 42154
1954-01-10

BÁCSKAI SÁNDORNÉ EKHO 60 10 130 000 Ft 16 900 Ft 1 469 000 Ft

Edző 42857
1986-11-06

KOLONTÁRY KATA EKHO 60 10 130 000 Ft 16 900 Ft 1 469 000 Ft

Edző 20123
1985-05-24

PUSPÁN BALÁZS EKHO 75 11 201 500 Ft 26 195 Ft 2 504 645 Ft

Sportmunkatárs Nem releváns
1976-07-17

Jelinek Andrea EKHO 80 10 141 500 Ft 18 395 Ft 1 598 950 Ft

Edző 29742
1975-08-13

VUKOV GABRIELLA Normál 60 11 130 000 Ft 16 900 Ft 1 615 900 Ft

Technikai vezető Nem releváns
1978-10-07

Szokolik Gergely EKHO 160 10 240 000 Ft 31 200 Ft 2 712 000 Ft

Edző 28069
1999-04-09

TÓTH LAURA EKHO 80 11 121 000 Ft 16 000 Ft 1 507 000 Ft
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2022/23 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Név Adóazonosító Végzettség Foglalkoztatott korosztály Melléklet

FEHÉR TIBOR 8364972421 Sportedző U21

BÁCSKAI SÁNDORNÉ 8317854035 Testnevelő tanár U15

KOLONTÁRY KATA 8437731445 Testnevelő tanár U15

PUSPÁN BALÁZS 8432420891 Sportedző U17

Jelinek Andrea 8400094360 Nem releváns U13, U15, U21 Nincs feltöltési kötelezettség

VUKOV GABRIELLA 8396702888 Sportedző U15

Szokolik Gergely 8408213792 Nem releváns U17, U19, U21 Nincs feltöltési kötelezettség

TÓTH LAURA 8483100584 Sportedző U13

2022/23 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 095 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 5 312 000 Ft

Nevezési költségek 450 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 1 200 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 609 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 3 883 208 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 16 614 130 Ft

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

Összesen 42 163 338 Ft

2022/23 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

37 830 005 Ft 390 000 Ft 779 995 Ft 39 000 000 Ft 4 333 333 Ft 42 943 333 Ft 43 333 333 Ft
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Koronavírussal összefüggésben felmerülő eszköz beruházások/felújítások

2022/23 évad - Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések támogatása

Beruházás/felújítás megnevezése Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

COVID gyors teszt db 63 2 500 Ft 157 500 Ft

157 500 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes koronavírussal összefüggésben felmerülő költség alakulása

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

157 500 Ft 1 591 Ft 0 Ft 159 091 Ft 0 Ft 157 500 Ft 159 091 Ft
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Képzés

2022/23 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

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

2022/23 évad - Tervezett összes képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Versenyeztetés

2022/23 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett költség

versenyengedély, leigazolás, tagdíj 0 Ft

pályahitelesítés, jegyzőkönyvvezető díja 0 Ft

Összesen 0 Ft

2022/23 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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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    Képzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése  Koronavírussal összefüggésben felmerülő költések fejlesztése 

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím Közreműködő díjazása (Ft) Maximum közrem. díj Ellenőrző szervnek fizetendő díj Összesen

Személyi jellegű 79 617 Ft 79 617 Ft 39 808 Ft 119 425 Ft

Utánpótlás-nevelés 779 995 Ft 780 000 Ft 390 000 Ft 1 169 995 Ft

Összesen 859 612 Ft  1 289 420 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek
történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -
kérelem összeállítása, menedzselése. A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális
támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a
támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való
közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes
folyamatában A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás
teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek
történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási
jelentések előkészítésében történő közreműködés.
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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: Veszprém, 2022. 05. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Szentessy Balázs (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: Veszprém, 2022. 05. 13.
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Nyilatkozat 3

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 Szentessy Balázs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB

☐ 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 biztosításáról

jogcím önerő önerő típusa

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ nincs2

☐ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.2. képzéssel összefüggő feladatok ☐ nincs3

☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

2.3. személyi jellegű ráfordítások ☐ nincs4

☑ 50 % ☐ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☑ egyéb forrás: kiegészítő sportfejlesztési támogatás

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 50 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím

Amennyiben a 2.1. és 2.4. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra

nem áll hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

szervezet (ideértve a hivatásos sportszervezetet, valamint az olyan sportszervezetet, amelynél - a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

kivételével - hivatásos sportoló alkalmazására kerül sor, vagy a támogatással érintett tárgyi eszköz beruházás, felújítás tekintetében nem teljesülnek a korlátozott

mértékű gazdasági célú létesítmény, vagy a kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei) esetében a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés c)-f) 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. összevont értékére kell alkalmazni. 

Tudomásul veszem, hogy a sportcélú infrastruktúrához kapcsolódó támogatás esetén, a Tao tv. 22/C. § (4) bekezdés e)-f) pontja szerinti mértékkel

kapcsolatos összeszámítás feltételei a 3. és 4. pont szerinti nyilatkozatom alapján az infrastruktúra tényleges használata során, utólagosan is

ellenőrzésre kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról6

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 
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[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. hivatásos sporttevékenység, 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]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan7

☐ igen 
☐ nem 

[Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon
belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez
az alábbi szempontok az irányadóak: 

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.8]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról9

Alulírott Szentessy Balázs, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB (kedvezményezett neve) aláírásra

jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat 10 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] 

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei: [Olyan infrastruktúra, amely esetén igazolható, hogy korlátozott vonzáskörzettel
rendelkezik, látogatóinak jelentős részét az adott államon belülről vonzza és támogatása marginális hatással van a határon átnyúló
beruházásokra és letelepedésekre. A helyi jelentőség megítéléséhez az alábbi szempontok az irányadóak: 

a hivatásos sporttevékenység kapcsán a tagállamok közötti kereskedelem érintettsége fennáll, így a hivatásos sportcélú használatot nem
lehet helyi jelentőségűnek tekinteni.

az utánpótlás sporttevékenység minősíthető úgy, hogy az pusztán a helyi igények kielégítését szolgálja,
az egyéb használat (pl. a kedvezményezetten kívüli más sporthasználat, koncertek, kiállítások, egyéb rendezvények stb.) mindig eseti

vizsgálat kérdése.11]
☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 

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.
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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: Veszprém, 2022. 05. 13.

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

1Hivatásos 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, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. § 40a. pont).

2A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

3A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

4A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

5A Tao. tv. 22/C. § (4c) bekezdése alapján országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható, figyelemmel a Tao. tv.

30/I. §-ban foglaltakra.

6Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

7A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

8Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett sportlétesítmény

és annak szolgáltatásai tekintetében megállapítható, hogy a marginálisnál nincs nagyobb hatása a tagállamok közötti kereskedelemre (mert az érintett földrajzi

hatókör korlátozott; elhanyagolható mértékű a külföldi használat; nincs hatással a külföldi vállalkozások szolgáltatásaira és beruházásaira), az intézkedés helyi

hatásúnak tekinthető.

9Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

10Lásd a 3. pont szerint!

11Lásd 8. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Szentessy Balázs (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS 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.

Veszprém, 2022. 05. 13.

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 2022/2023-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 nem alanya az ÁFA-nak és kérem, hogy a sportfejlesztési program elbírálásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerüljön

figyelembevételre.

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.

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: , 2022. 05. 13. Szentessy Balázs 
ügyvezető 

VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2022 0 Ft HUF - 0 Ft

0 Ft 0 Ft

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 2022. július 1. - 2023. 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 2022. július 1. és 2023. 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. 

Kelt: Veszprém, 2022. 05. 13.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-28 12:56:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-14 20:02:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-28 11:40:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:24:09

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:58:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:58:59

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:59:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-27 13:12:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:59:13

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2022-04-07 08:47:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-27 20:00:28

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-27 20:00:18

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1

Mellékletek

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

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

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

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
(10300002-10564905-49020184)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti szerződései

SZOKOLIKNÉ KALMÁR JUDIT (Edző) melléklete

RIVNYÁK ESZTER (Edző) melléklete

FEHÉR TIBOR (Vezetőedző) melléklete

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a
mellékletekhez

Cégkivonat PDF beemelése a mellékletekhez
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Utolsó feltöltés:
2022-02-26 16:10:53

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-26 16:16:40

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-26 16:18:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-26 16:20:02

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2022-02-28 09:57:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2022-04-27 13:12:21

BÁCSKAI SÁNDORNÉ (Edző) melléklete

KOLONTÁRY KATA (Edző) melléklete

PUSPÁN BALÁZS (Edző) melléklete

VUKOV GABRIELLA (Edző) melléklete

TÓTH LAURA (Edző) melléklete

Kelt: Veszprém, 2022. 05. 13.
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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 -100%

Licence-szel rendelkező edzők száma fő -100%

Edzőtáborok száma db -100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db -100%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 -100%

Egyéb indikátorok:

-100%

-100%

-100%

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 -100%

U18 fő -100%

U17 fő -100%

U16 fő -100%

U15 fő -100%

Egyéb indikátorok

-100%

-100%

-100%

be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ

2022-05-13 14:25 26 / 29



A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 3 861 407 Ft 39 808 Ft 79 617 Ft 3 980 833 Ft 3 980 833 Ft 7 921 857 Ft 7 961 665 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

- ebből utófinanszírozott 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

37 830 005 Ft 390 000 Ft 779 995 Ft 39 000 000 Ft 4 333 333 Ft 42 943 333 Ft 43 333 333 Ft

Képzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Koronavírussal
összefüggésben felmerülő
költések

157 500 Ft 1 591 Ft 0 Ft 159 091 Ft 0 Ft 157 500 Ft 159 091 Ft

Összesen 41 848 912 Ft 431 399 Ft 859 612 Ft 43 139 923 Ft 8 314 166 Ft 51 022 690 Ft 51 454 089 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 20 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (28 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afa_1646038732.pdf (Szerkesztés alatt, 329 Kb, 2022-02-28 09:58:52) 5ce0ff9f254cebfae1228285d83b6420dc4ecf6619053a23987494f26d51ccd1

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)

alairasicimp._1556619664_1582732116_1614082431_1644865321.pdf (Szerkesztés alatt, 108 Kb, 2022-02-14 20:02:01)
a651e635be070b3308df26330c62fe96e48049e7b13de83384a966a0e6bf5345

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimis_1646038753.pdf (Szerkesztés alatt, 408 Kb, 2022-02-28 09:59:13) 7ae917901b3ea2b6d7d8fe52271ec3f73ac1afeff15664979f497b70de4cfcdf

Egyéb dokumentumok

vesc_nyilatkozat_1649314049.pdf (Hiánypótlás, 45 Kb, 2022-04-07 08:47:29) c982b593e8fb05526d3cd3faff2eee07105fe512da9856a5e58981b0e61c3682

tothlauraamatorszerzodes20220801-20230531_1650972686.pdf (Hiánypótlás, 436 Kb, 2022-04-26 13:31:26)
407c243d3cc6ea4d14bd1bf00dd4b70a2f0d843f5bb0d42e9e7237216568497c

vesc_nyilatkozat_hp_toth_laura_miklos_roxana_1651057932.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2022-04-27 13:12:12)
778095cedd168897c7247698138263e7e0a4b8c4fd2624dce32fba556df430ce

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emmi_1646038739.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-28 09:58:59) 22a10cf8ef0f6cfee19a69a0183799514c37b05799459b672bc0678167ca4a3b

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

60016_90_100_kivonat_1651141346_1651143404.pdf (Hiánypótlás, 111 Kb, 2022-04-28 12:56:44)
dd902d1461c28ba6248b7d0e1724546ae7583aa7c3f52a8a72c0a2875a3896df

cegkivonat_1649237935.pdf (Hiánypótlás, 447 Kb, 2022-04-06 11:38:55) 758446dcaa7ebdf95c92025c44ef9e7bdc0e3cfa3633ed44e100503c011d7f81

60016_90_94_kivonat_1645551548.pdf (Szerkesztés alatt, 110 Kb, 2022-02-22 18:39:08)
037aa88f84a7cc440fec978cc1a012e69caa7c02028a61242a5c6048becbb104

(20 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat (10300002-10564905-49020184)

sfp_igdij_befizetes_bizonylat_1646036649.pdf (Szerkesztés alatt, 41 Kb, 2022-02-28 09:24:09)
bf77b9d57a72c60afb8273cd2537552ba8a1fb5e6696d55089df2ac5e764e2bb

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

koztart_opten_kerelem_001_04255_20220214_1644865272.pdf (Szerkesztés alatt, 40 Kb, 2022-02-14 20:01:12)
676871155224e715a78f31610994c8aa6cbf6e006e29f72324799ea71d205a2b

19254135_79850325260-as_1651138800.pdf (Hiánypótlás, 371 Kb, 2022-04-28 11:40:00)
38fcb181db8be6db224f0a1f7eefe9ab8e0dbdb3c2f87fd44bf64c2298717a58

nav0_1649245634.pdf (Hiánypótlás, 106 Kb, 2022-04-06 13:47:14) 97b9047d9de3b2cbab7d8a66b80bd90ba4467a7fe2b6a09eca1736c31921251e

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_1646038746.pdf (Szerkesztés alatt, 713 Kb, 2022-02-28 09:59:06) 99023affedd244327729ab0e962161ad2015b73354442c613c2e10cac747a06a

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

miklos_roxana_sportoloi_szerzodes_2022_23_1649314036.pdf (Hiánypótlás, 198 Kb, 2022-04-07 08:47:16)
8d4cd05b6e20102e0f1cf2c0b31a7ce95ed57213fe3d5df07df4a1c7f33e5f96

tothlaura_vescsportoloimegbizasiszerzodes_2022-23_1649314040.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2022-04-07 08:47:20)
a9e94d5e1847c31cefc42c5abf7c720f3dbc639d1a59860e996ba335e061542f

RIVNYÁK ESZTER (Edző) melléklete

rivnyak_eszter_edzoi_1645988418.jpg (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2022-02-27 20:00:18) 6bd228be048eafa2f0ec7265b7e9c0a55a738d373ec35e44823953734fd9ec7a

SZOKOLIKNÉ KALMÁR JUDIT (Edző) melléklete

szokolikne_kalmar_judit_edzoi_1605476581_1614365258_1645988428.pdf (Szerkesztés alatt, 579 Kb, 2022-02-27 20:00:28)
e6d926a42e52038c6e1429454909b48856aecdc51a79148b6fe6d9bbe59fab07

TÓTH LAURA (Edző) melléklete

toth_laura_edzoi_1645988369.pdf (Szerkesztés alatt, 420 Kb, 2022-02-27 19:59:29) f5921e56d57a6c995636cc4badfbc6bdc751ac6170bd4ea8bf4714644343a9a1

tothlauraamatorszerzodes20220801-20230531_1650972697.pdf (Hiánypótlás, 436 Kb, 2022-04-26 13:31:37)
407c243d3cc6ea4d14bd1bf00dd4b70a2f0d843f5bb0d42e9e7237216568497c

vesc_nyilatkozat_hp_toth_laura_miklos_roxana_1651057941.pdf (Hiánypótlás, 36 Kb, 2022-04-27 13:12:21)
778095cedd168897c7247698138263e7e0a4b8c4fd2624dce32fba556df430ce

miklos_roxana_edzoi_1645988407.jpg (Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2022-02-27 20:00:07) d3d7989f8f385b10bf2bd49c2941ccd4d275d94b39237d930da89a96d752ac6a
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FEHÉR TIBOR (Vezetőedző) melléklete

feher_tibor_edzoi_1605476718_1614365286_1645888253.pdf (Szerkesztés alatt, 574 Kb, 2022-02-26 16:10:53)
39cf210e98a8e5e6794dbd04b3c17dab1fa23e523c3a51e30dbc52a0bf75d7e3

BÁCSKAI SÁNDORNÉ (Edző) melléklete

bacskai_katalin_edzoi_1605478774_1614365294_1645888600.pdf (Szerkesztés alatt, 627 Kb, 2022-02-26 16:16:40)
6e56f3ba8757539eb0c329421b1496c926deb1e6efbb6232ab8add8a1449e6b7

KOLONTÁRY KATA (Edző) melléklete

kolontary_kata_edzoi_1605478664_1614365319_1645888732.jpg (Szerkesztés alatt, 503 Kb, 2022-02-26 16:18:52)
1b9460a7f1de56dd1faef9ba7f6d2dba8058948e411f2bd3604294a96bc1e502

PUSPÁN BALÁZS (Edző) melléklete

puspan_balazs_edzoi_1605512734_1614365326_1645888802.jpg (Szerkesztés alatt, 89 Kb, 2022-02-26 16:20:02)
00eba2bd0739b438a6805ffa2bc0e710ffbb1473ad428bd07a6a958bc7ccb247

VUKOV GABRIELLA (Edző) melléklete

vukovgabriella_1646038666.jpeg (Szerkesztés alatt, 269 Kb, 2022-02-28 09:57:46) 2013a9bd25ebaf42db6a39edea18bb2a246000b71b9f2f14845474172e0a83e1
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