
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Mohácsi Torna Egylet 1888

A kérelmező szervezet rövidített neve  Mohácsi TE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

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

Bajnoki osztály:  Egyéb

Adószám  19941273-2-02

Bankszámlaszám  11731070-20005715-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7700  Város  Mohács

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7700  Város  Mohács

Közterület neve  Kórház  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 69 322 660  Fax  +36 69 322 660

Honlap  www.mohacs.hu  E-mail cím  mte@polarbt.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bauer Nándor Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 350 50 04  E-mail cím  mte@mte1888.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Schmidt Zsuszanna +36 30 395 79 05 schmidt.zsuzsanna@mte1888.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Mohácsi Uszoda Mohács Város Önkormányzata Baranya-Víz KFT 6 Felk. és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1888-10-01

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1987-10-17

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 Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

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

Bevétel 2014 2015 2016

Önkormányzati támogatás 66 MFt 71,3 MFt 72 MFt

Állami támogatás 12 MFt 13,3 MFt 15 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 26 MFt 33 MFt 34 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 165 MFt 92 MFt 200 MFt

Egyéb támogatás 1 MFt 12,8 MFt 16 MFt

Összesen 270 MFt 222,4 MFt 337 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2014 2015 2016

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 77 MFt 75,7 MFt 80 MFt

Működési költségek (rezsi) 10 MFt 12 MFt 13 MFt

Anyagköltség 18 MFt 23 MFt 25 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 34 MFt 48,7 MFt 45 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 64 MFt 10 MFt 15 MFt

Összesen 203 MFt 169,4 MFt 178 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2014 2015 2016

Utánpótlásra fordított összeg 65 MFt 58 MFt 70 MFt

Működési költségek (rezsi) 10 MFt 18 MFt 20 MFt

be/SFPHP01-01115/2016/MVLSZ

2017-04-13 14:41 2 / 22



Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 3 093 467 Ft 60 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

4 591 908 Ft 90 000 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 7 038 163 Ft 140 000 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 230 522 Ft 0 Ft

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

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A számtalan szakosztállyal büszkélkedő patinás múltú Mohácsi Torna Egylet 1888, egyesületünk egyik legfiatalabb szakosztálya a vízilabda. A szakosztály
megalakulása szinte a fedett városi uszodával egyidős, a 2007-es évet megelőzően ennek a sportágnak városunkban nem volt hagyománya.A kezdetektől 2015
nyaráig az egyesületi keretek között a vízilabdázást többnyire egyetemisták, illetve 30 és 50 év közötti tagok űzték, akik a vízlabdázást megelőzően valamely más
sportágban jeleskedtek. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a szervezett keretek között zajló edzésekhez csatlakoztak korábbi versenyszerűen sportoló kiváló
vízilabdázók is dr. Bíró Tamás, Pszota János, dr. Szabó Lajos és dr. Szabó András személyében, akik nemcsak a szakmai tanácsaikkal, de kimagasló játékukkal is
sokat segítettek abban, hogy az alapok hiányát pótolhassuk, és rendre szép eredményeket érjünk el a megvívott megmérettetéseken. Edzéseinket heti két
alkalommal tartjuk, taglétszámunk a húsz főt meghaladja. Az amatőr szenior csapatunk a szomszédos Eszék, Zombor, Szabadka, Baja, illetve Pécs városok hasonló
csapataival szervezett regionális tornákon, bajnokságokban vett és vesz részt. A szenior korú tagok tagdíjából biztosítjuk az edzéseik megtartását. A szakosztály
tagjai között kialakult kohéziós erőre tekintettel 2015 tavaszán úgy gondoltuk, hogy a játékot megszeretve, értékeit elsajátítva a fiatalabb korosztályokkal is
megismertetjük hazánk legeredményesebb csapatsportágát. Ennek érdekében először egy három hetes utánpótlás tábort szerveztünk 2015 nyarára, majd a
számtalan pozitív visszajelzésre tekintettel heti két alkalommal (keddenként és csütörtökönként 19:00-20:30 percig terjedő időben) sikerült elkezdenünk 45 (10-13 év
közötti) gyermekkel a vízilabda utánpótlás nevelést a városi fedett uszodában. A gyermekek korosztály szerint két csoportban (10-11 évesek, és a másik csoportban
a 12-13 évesek), de egy időben végzik az edzéseiket. Az utánpótlás korú gyermekek lelkesedése, szorgalma, munkabírása a kezdetektől a mai napig töretlen és
példaértékű. Az utánpótlás nevelés ezidáig semmiféle anyagi támogatásban nem részesült az Egyesülettől. Az utánpótlás nevelés felmerült kiadásait, úgymint a
medencebérlés után fizetett, a szakképzés díját, az edzői munka honorálását, az edzések megtartásához szükséges eszközök (kapuk, labdák, sapkák...) mind a
szülők anyagi vállalásával biztosított és a gyermekek után fejenként fizetett havi tagdíjból finanszírozzuk, vagy önzetlen külsős támogatóktól. 

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

Nem pályázunk ingatlan beruházásra. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A 2016-17 versenyszezonban az utánpótlás korú gyermekek edzéseit Auth Krisztián tartja, jelenleg az olimpiai bajnok Kásás Zoltán vezette legmagasabb hazai
vízilabda szakedzői képzés második szemeszteres hallgatója. Célunk a vízilabda fejlesztése úgy, hogy a gyermekek felkészítése és versenyeztetése okán az edzői
munkát főállásban végezhesse. Az utánpótlás korú gyermekek versenyeztetését 2016 augusztusában szeretnénk elkezdeni a Dunántúli Vízilabda Ligában, regionális
bajnokságban. Az indulás feltétele több alkalommal hazai fordulók megrendezése, ahol ugyancsak biztosítanunk kell többek között a vízfelületet, valamint a
játékvezetők, és egyéb segédszemélyzet díját. A 45 fős utánpótlás korú gyermeklétszámunk már megkezdte a rendszeres edzéseket, ugyanakkor a jövőben
szeretnénk újabb tagok felvételét biztosítani, hiszen közös célunk, hogy minél több gyermek sportoljon. Március hónaptól a heti két edzés mellé további egy-egy
úszóedzést szeretnénk beiktatni a két korcsoport számára. 

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

A Mohácsi TE 1888 Vízilabda szakosztálya a vízilabda sportág népszerűsítését, hagyományainak megteremtését, utánpótlás bázis kiépítését és megerősítését tűzte
ki célul megalakulásakor Mohácson és a vonzáskörzetében. Az eltelt pár év alatt kialakították szakmai és sportkapcsolataikat neves utánpótlás nevelő műhelyekkel és
több hazai és külföldi klubbal is. A kapcsolataiknak köszönhetően részt vettek több kupán, tornán, edzőmérkőzésen más városok csapataival szemben. A vízilabda
utánpótlás képzés életre hívását saját szakosztályuk hosszú távú működtetése okából szervezték meg. Az első nyári edzőtáborukon több mint 60 gyermek vett részt
e népszerűséget kihasználva céljuk lett a gyermekek folyamatos képzése és versenyeztetése és a toborzó edzőtáborok hagyományos, rendszeres megszervezése.
Céljuk minél több szakember alkalmazása a gyerekek mellet, e személyek alap képzettségének, majd a későbbiekben a folyamatos szakmai fejlődésüknek
biztosítása a szövetséggel együttműködve. 

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

A pályázat által nyerhető többletforrás a szakosztály munkájában jelentős pozitív változásokat fog okozni. Ismertségük növekedni fog ez bizonyosan kijelenthető,
ezáltal a vízilabdázók száma is biztosan növekedik majd. A pályázat lehetőséget teremt még több helyszínen és módon a sportág és szakosztályunk szélesebb körű
népszerűsítésére, még több vízilabda sportesemény szervezésére. Lehetőség a vízilabdázó gyermekek bajnoki osztályban szerepeltetésére, ezáltal a sportág
megszerettetésére, az egészséges életmódra és a rendszeres sportolásra való nevelésre. Sikereik által új példaképek nőhetnek fel városunkban ezzel is
népszerűsítve a sportágat, szélesítve városunk sportéletének palettáját. A gyerekek a Dunántúli Regionális Ligában fognak versenyezni két korosztályban,
valószínűsíthetően a 2001 és 2003.-as korosztályok között. A bajnokság jó lehetőséget ad új sportkapcsolatok kiépítésére, szakmai tapasztalatcserékre.
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Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Sportszakember neve Új? Adózás
módja

Havi
m.
ó.

Kif.
hó

Havi bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás összesen

(Ft)

Rónai Márk I Normál 120 12 80 000 Ft 22 400 Ft 1 228 800 Ft

Vezér Péter I Normál 80 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft

Somogyi Zsolt I EKHO 80 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Timotity Iván I Normál 80 12 60 000 Ft 16 800 Ft 921 600 Ft

Dallos Éva I EKHO 80 12 60 000 Ft 12 000 Ft 864 000 Ft

440 60 410 000 Ft 98 000 Ft 6 096 000 Ft

2016/17 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 Végzettség Indoklás Végzettséget
igazoló

dokumentum

Rónai Márk Technikai intéző,
segédedző

Pécsi
Tudományegyetem

alapfokú
sportszervező

sportszervező segédedző, gyakorlati feladatok
elvégeztetése, edzésmunka segítése.

Vezér Péter Technikai intéző,
segédedző

Vízimentők Országos
Egyesülete

Vízimentő Vízimentő Edzések tárgyi feltételeinek
előkészítése, felügyelete, edzések
munkavégzésének segítése.

Somogyi Zsolt Technikai vezető - - - A szakosztály szakmai életének
szervezése, irányítása, adminisztrációs
ügyeinek intézése, nyomonkövetése,
kapcsolattartás a szakszövetséggel és
az egyesület vezetésével,
elszámolások kezelése.

Timotity Iván Erőnléti edző Budapesti
Sportszövetségek
Uniója

sportedző sportedző Erőnléti edzések megtartása,
kiegészítő szárazföldi edzések
levezetése, kondícionáló, állóképességi
edzések levezetése.

Dallos Éva Adminisztrátor Semmelweis
Egyetem TF

sportedző sportedző A szakosztály teljeskörű
adminisztrációjának vezetése
nyilvántartása, technikai vezető
segítése. Kapcsolattartás az
egyesülettel, elszámolások
nyomonkövetése, tao adminisztráció
elvégzése.

2016/17 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

3 002 533 Ft 30 935 Ft 60 000 Ft 3 093 467 Ft 3 093 467 Ft 6 156 000 Ft 6 186 935 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)

Sporteszközök Versenylabda db 15 14 000
Ft

210 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda db 20 14 000
Ft

280 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda kiskapu db 2 800 000
Ft

1 600 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda kapu db 2 900 000
Ft

1 800 000 Ft

Sporteszközök Vízilabda kapuháló db 4 50 000
Ft

200 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Vízilabda sapka (garnitúra) szett 3 160 000
Ft

480 000 Ft

Sporteszközök Lövőfal db 1 500 000
Ft

500 000 Ft

Sporteszközök Labdatároló zsák db 3 6 000 Ft 18 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Melegítő (alsó,felső) db 40 14 000
Ft

560 000 Ft

Sportfelszerelés,
ruházat

Póló (Galléros) db 40 4 000 Ft 160 000 Ft

Sporteszközök Időmérő óra db 1 615 950
Ft

615 950 Ft

6 423 950 Ft

2016/17 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Időmérő óra Szakosztályunk nem rendelkezik a vízilabda mérkőzésekhez szabványosított, szövetség által efogadott időmérő órával, ezért e pályázat
keretei között szeretnénk a fejlesztést megvalósítani.

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

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

4 455 989 Ft 45 919 Ft 90 000 Ft 4 591 908 Ft 1 967 961 Ft 6 513 950 Ft 6 559 869 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése
(év, hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

Ép.
eng.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

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

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

2016/17 évad - Csapatszámok és gyerekek létszámának áttekintése

Tényleges csapatok
száma

Látens csapatok
száma

Elméleti gyereklétszá
m

Tényleges
gyereklétszám

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
csapatok száma

Űrlap ellenőrzése során
figyelembe vett
gyerekek száma

2 1 60 43 2 43

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Érvényes versenyengedéllyel rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 43 2

Gyermek leány 0 0

Serdülő fiú 0 0

Serdülő leány 0 0

Ifjúsági fiú 0 0

Ifjúsági leány 0 0

Összesen 43 2
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória Megnevezés M. e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

Sporteszköz Vízilabda db 40 14 000 Ft 560 000 Ft

40 14 000 Ft 560 000 Ft

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

Kategória Megnevezés M.e. Menny. Egységár Érték összesen (Ft)

0 0 Ft 0 Ft

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

Ingatlan típusa Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett órák
száma / hét

Hetek száma Bérleti díj összesen (Ft)

Uszoda, teljes
medence

Gyermek fiú 15 000 Ft 6 34 3 060 000 Ft

15 000 Ft 6 34 3 060 000 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Korosztály Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb

juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok

(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Auth Krisztián Gyermek fiú I Normál 160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

160 12 180 000 Ft 50 400 Ft 2 764 800 Ft

2016/17 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Munkakör Edzett
csapatok

száma

Képzettséget,
végzettséget igazoló

okirat kiállítójának neve

Szak Végzettség Melléklet

Auth Krisztián Edző 2 Janus Pannonius
Tudományegyetem

vízilabda edző,
testnevelő

Tanár

2016/17 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Pozíció megnevezése Indoklás

Auth Krisztián Új szakosztályként, új pályázóként adjuk be támogatási kérelmünk. Auth Krisztián már foglalkozik gyermekek
oktatásával és jelenleg is az MVLSZ edzőképző programjának résztvevője.

2016/17 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Ország Ellátás Létszám Napok száma Egységár Tervezett ráfordítás

2016/17 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Úti cél Személyszállítási költségek típusa Mennyiség Mennyiségi egység Egységár Összesen

Bajnoki mérkőzés Busz nagy (>20 fő) 3500 db 350 Ft 1 225 000 Ft
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2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 560 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 1 225 000 Ft

Nevezési költségek 0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 3 060 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 2 764 800 Ft

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

Összesen 7 609 800 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása.

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

6 827 782 Ft 70 382 Ft 140 000 Ft 7 038 163 Ft 782 018 Ft 7 749 800 Ft 7 820 182 Ft
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Általános Képzés

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

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Szakképzés

2016/17 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Képzés megnevezése Képző költsége, díja Résztvevő szállás, utazás,
étkezés költsége

Összesen

2016/17 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

A 2016/17-os támogatási időszakra vonatkozó versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása

Korosztály Részvételi,
nevezési díjak

A versenyez- 
tetéssel

kapcsolatos
költségek

Tagsági díj Pályahitelesítés
díja

Verseny- 
engedélyek,

játékengedélyek
díja

Az igazolásból,
átigazolásból a
szövetség felé

befizetésre
kerülő díjak

Összesen

Gyermek fiú 90 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 163 830 Ft 0 Ft 253 830 Ft

2016/17 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

228 216 Ft 2 305 Ft 0 Ft 230 522 Ft 25 614 Ft 253 830 Ft 256 135 Ft

be/SFPHP01-01115/2016/MVLSZ

2017-04-13 14:41 13 / 22



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 60 000 Ft 61 888 Ft 30 935 Ft 90 935 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

90 000 Ft 91 864 Ft 45 919 Ft 135 919 Ft

Utánpótlás-nevelés 140 000 Ft 140 777 Ft 70 382 Ft 210 382 Ft

Összesen 290 000 Ft  437 235 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használjuk fel,
jogcímenkénti bontásban.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használjuk fel,
jogcímenkénti bontásban.

Utánpótlás-nevelés A díjat a számviteli szabályok szerinti könyvelési díjra és a jogszabályoknak megfelelő könyvvizsgálói díjra használjuk fel,
jogcímenkénti bontásban.
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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: Mohács, 2017. 04. 13.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bauer Nándor Zsolt (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: Mohács, 2017. 04. 13.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

Alulírott Bauer Nándor Zsolt, mint a Mohácsi Torna Egylet 1888 (7700 Mohács, Kórház utca 11. ), adószám: 19941273-2-02) nevében kötelezettségvállalásra

jogosult elnök

n y i l a t k o z o m,

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. § (3a) bekezdése alapján a Magyar Vízilabda Szövetség (a továbbiakban: MVLSZ)

által meghatározott jóváhagyási irányelveket a sportfejlesztési programok elkészítése, benyújtása során megismertem és az abban foglaltak szerint az MVLSZ

által szerevezett sportvezetők képzésére a legalább egy főt beiskolázok.

Nyilatkozom továbbá, hogy a 2016/2017 támogatási időszakban benyújtott Sportfejlesztési Programunk megvalósítását a Dr. Horkai György által összeállított és

a Magyar Vízilabda Szövetség által 2013. márciusában közzétett „A vízilabda utánpótlásképzés alapvető szakmai elvárásai korosztályonkénti és poszt specifikus

bontásban” c. ajánlás alapján végezzük.

Kelt: Mohács, 2017. 04. 13.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

A Kérelmező képviseletében jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok az elektronikus kérelmi rendszerben az Európai Unió működéséről szóló

szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L

352., 2013.12.24., 1.o.) (a továbbiakban: De Minimis Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások vonatkozásában az

adatszolgáltatásra. 

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig igénybe vett, valamint az e pénzügyi évet megelőző két

pénzügyi évben a Kérelmező által igénybe vett, a De Minimis Rendelet meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes jelenértéke

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2016. július 1. - 2017. június 30-ig tartó

támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt

személyi jellegű ráfordításokra igénylehető csekély összegű (de minimis) támogatás igénybevételére az elektronikus rendszerben szolgáltatott adatok

figyelembevételével van lehetőség. 

Tudomásom van arról, hogy a De Minimis Rendelet értelmében bármely három pénzügyi év vonatkozásában az összes igénybevett csekély összegű (de

minimis) támogatás jelenértéke nem haladhatja meg a 200 000 eurót. 

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2016. július 1. és 2017. június 30. közötti

támogatási időszakban igényelt csekély összegű (de minimis) támogatás folyósítása esetén, a jelen nyilatkozat pénzügyi évében és az azt követő két pénzügyi

évben e támogatás összegének figyelembevételével nem veszek igénybe 200 000 euro összértéket meghaladóan csekély összegű (de minimis) támogatást. 

Kötelezettséget vállalok a támogatáshoz kapcsolódó iratok jogszabályban foglalt időtartamig történő megőrzésére és a jogosult ilyen irányú felhívása esetén

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

0 Ft 0 Ft

Kelt: Mohács, 2017. 04. 13.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:26:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:28:47

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:38:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-29 16:21:55

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-07-18 15:00:44

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-28 17:37:25

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:12:01

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:12:36

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 0

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:13:17

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:14:04

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2016-04-27 21:15:02

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)

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Egyéb dokumentumok

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

Rónai Márk végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Vezér Péter végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Somogyi Zsolt végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Timotity Iván végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Dallos Éva végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

Auth Krisztián végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

Kelt: Mohács, 2017. 04. 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 Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő új
szakosztály

1 6 500%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 0 1 0%

Edzőtáborok száma db 0 1 2 100%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0 0 0 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

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

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzés Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő regisztráció
alatt

1 16 1500%

Egyéb indikátorok

U13 fő regisztráció
alatt

1 21 2000%

U11 fő regisztráció
alatt

1 6 500%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 3 002 533 Ft 30 935 Ft 60 000 Ft 3 093 467 Ft 3 093 467 Ft 6 156 000 Ft 6 186 935 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 4 455 989 Ft 45 919 Ft 90 000 Ft 4 591 908 Ft 1 967 961 Ft 6 513 950 Ft 6 559 869 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

4 455 989 Ft 45 919 Ft 90 000 Ft 4 591 908 Ft 1 967 961 Ft 6 513 950 Ft 6 559 869 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

6 827 782 Ft 70 382 Ft 140 000 Ft 7 038 163 Ft 782 018 Ft 7 749 800 Ft 7 820 182 Ft

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

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

- ebből szakképzés 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 228 216 Ft 2 305 Ft 0 Ft 230 522 Ft 25 614 Ft 253 830 Ft 256 135 Ft

Összesen 14 514 520 Ft 149 541 Ft 290 000 Ft 14 954 061 Ft 5 869 060 Ft 20 673 580 Ft 20 823 121 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 45 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (14 darab)

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

alaircimpl_1461785327.pdf (Szerkesztés alatt, 348 Kb, 2016-04-27 21:28:47) da5f2e35657992f1bce2d37171c450a79dcd667f98f9fdb43a5209d502f102fd

Egyéb dokumentumok

ajanlatvizilabdamohacskijelzo_1468846844.doc (Hiánypótlás, 3 Mb, 2016-07-18 15:00:44)
f3811d7f316aca3ea946394acbe3e2798f6316a3c32a20584cbbdc47d17b9c9a

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

birosagibejegyz_1461785207.pdf (Szerkesztés alatt, 723 Kb, 2016-04-27 21:26:47) daeac43cb34d40c51db9f64ed19b8cf1e02979eeb5c12bc953372454a8f3c2ad

(45 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

dijfiztaobe_1461939715.pdf (Szerkesztés alatt, 401 Kb, 2016-04-29 16:21:55) 919bc7775eca88933ccd982386d010d0c31c18fbcbd8b36d376b0859aefefd0a

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

adoig04.07.mvlsz.pd_1461785926.pdf (Szerkesztés alatt, 372 Kb, 2016-04-27 21:38:46)
a99552745e264471b4969739434d2210508d5b2ccc5cd1c450339e493422d8fd

A sportlétesítmény, sportpálya bérleti díj számításának részletezése

uszodahaszn_1461857845.pdf (Szerkesztés alatt, 661 Kb, 2016-04-28 17:37:25) 2d984f557eec3489b878a9988d34c0d0abbe1c259a06b916dda38886435c0458

Rónai Márk végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

ronaigyorgymark_1461784321.pdf (Szerkesztés alatt, 391 Kb, 2016-04-27 21:12:01) 60dd28f08ec14b190bde79766ef545c896b321e27779f6fb4f4424d83b1e9725

Vezér Péter végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

vezerpvegzettsegek_1461784356.pdf (Szerkesztés alatt, 192 Kb, 2016-04-27 21:12:36)
24e0539ebcd7c849739d27aff11a6faca973698f378e69097faf0330ce62295f

Timotity Iván végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

timotityvegzettsegek_1461784397.doc (Szerkesztés alatt, 359 Kb, 2016-04-27 21:13:17)
975c9bc17670afe34f660652a5972b09eced806f50eb5aadd0a0c6389f2c14ca

Dallos Éva végzettségét igazoló dokumentum (személyi jogcím)

devaedzoi.jp_1461784423.jpg (Szerkesztés alatt, 526 Kb, 2016-04-27 21:13:43) f047b0e8b0bee5b458ca4a4242559336ae4796e85d539aec8c7d43bedcb18b76

devakozigv..jp_1461784444.jpg (Szerkesztés alatt, 465 Kb, 2016-04-27 21:14:04) 36202fa8752a010c80dfe484a4f58c80d56cea29a391c738ebcdbd48624cdae3

Auth Krisztián végzettségét igazoló dokumentum (UP jogcím)

authbizonyitvanyok_1461784467.pdf (Szerkesztés alatt, 253 Kb, 2016-04-27 21:14:27)
7bcbb445381052a2490cbf7efa2199c00408b1824af47a4cf99d8bc3e7f68979

authedzoi_1461784486.pdf (Szerkesztés alatt, 62 Kb, 2016-04-27 21:14:46) 9eb5ae993d0ad61c4691b138e77e0a85b77a43ddc203abdb55f86f690d843527

authmegbizas_1461784502.pdf (Szerkesztés alatt, 382 Kb, 2016-04-27 21:15:02) 8c15f8bab0fe08ed178c65c2d2ec234d8e5bf6704f8e466c439f749555767ee4
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