
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  Soproni Vízilabda Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve  SVSE

A sportszervezet jogállása:  Amatőr

Gazdálkodási formakód  521 - Sportegyesület

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

Bajnoki osztály:  OB2

Adószám  18984808-1-08

Bankszámlaszám  59500368-11081674-00000000

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  9400  Helység  Sopron

Út / utca  Lomb utca  Házszám  16/A

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  9400  Helység  Sopron

Út / utca  Lomb utca  Házszám  16/A

Telefon  +36 30 850 57 56  Fax  0

Honlap  www.vizilabdasopron.hu  E-mail cím  rkovacs77@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Dr. Simon István Ágoston

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  Elnök

Mobiltelefonszám  +36 30 216 95 10  E-mail cím  aquarazs@aquarazs.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Matyuga-Kovács Rita +36 30 850 57 56 rkovacs77@gmail.com

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve Létesítmény
tulajdonosa

Létesítmény
üzemeltetője

Átlagos heti használat
(óra)

Használat célja

Lővér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda Soproni Önkormányzat Soproni Önkormányzat 18 Felk. és
versenyeztetés

Lővér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda
Tornaterem

Soproni Önkormányzat Soproni Önkormányzat 4 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2006-09-20

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2006-09-20

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  Nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  1111-11-11

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 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2013 2014 2015

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

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

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 18 MFt 25 MFt 22 MFt

Egyéb támogatás 0 MFt 5 MFt 2 MFt

Összesen 23 MFt 35 MFt 29 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2013 2014 2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 8 MFt 10 MFt 10 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 11 MFt 17 MFt 15 MFt

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

Összesen 20 MFt 29 MFt 27 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2013 2014 2015

Utánpótlásra fordított összeg 20 MFt 29 MFt 27 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

Jogcím Beadás Teljes támogatás Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

143 003 Ft 2 860 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás 19 498 458 Ft 389 969 Ft

Általános képzés 0 Ft 0 Ft

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 934 224 Ft 18 684 Ft

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Soproni Vízilabda Sport Egyesület 2006-ban alakult a Soproni Sportiskola Vízilabda szakosztályának utódjaként. Az első években inkább szabadidősport
egyesületként működött, majd 2009-ben indult el a versenyrendszerben működő sportolás. 2010 őszétől az Egyesület helyzete anyagilag és erkölcsileg is
stabilizálódott, így 2011 tavaszán el tudtunk indulni a Dunántúli Vízilabda Bajnokságban. A kiszámíthatóság és a célok egyértelműsége meghozta az eredményt. A
gyerekek létszáma folyamatosan növekedett, növekszik. Így szükségessé vált több edző foglalkoztatása. Jelenleg 3 edző dolgozik a csapatokkal, egy vezető-, egy
utánpótlás- és egy erőnléti edző, a cél, hogy minden korosztállyal külön edző foglalkozzon. 2011/12-es idényben két csapattal (gyermek A és ifi-serdülő), 2012/13-as
idényben három csapattal (gyermek A, gyermek B és ifi-serdülő), 2013/14-es és 2014/15-ös idényben négy csapattal (baby, gyermek B, gyermek A és ifi-serdülő)
tudtunk indulni az időközben újjászerveződött Dunántúli Vízilabda Liga bajnokságaiban, ahol egyre jobb eredményeket érünk el. Egyre több kupára kapunk meghívást
(pl. Kaposvár, Nagykanizsa, Cegléd), ami még több játéklehetőséget, fejlődési lehetőséget biztosít a játékosainknak. Felkészülés jelleggel év közben
edzőmérkőzéseket rendeztünk a környékbeli csaptokkal (pl.: Győr, Balatonfűzfő, Bécs), illetve 2011 és 2012 nyarának végén lehetőség nyílt egy közös edzőtáborra a
varsói UKS Pałac Młodzieży „Syrena” nevű lengyelországi csapattal és a lengyel korosztályos válogatottal. Az utánpótláskorú versenyzőink száma lassan növekedni
kezdett. 2014. januárjától a Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára tartunk heti rendszerességgel edzéseket, melyet
fontos lépésnek könyvelhetünk el az utánpótlás nevelés és az iskolákkal való szorosabb együttműködés terén. Terveink közt szerepel, hogy a 2015/16-os idényben
elinduljunk az országos gyermek bajnokság küzdelmeibe, illetve legidősebb korosztályunkkal (ifi) az OBII-es bajnokságban. Elsősorban pályázatok révén
folyamatosan javultak tárgyi feltételeink is. Például a TAO 2011/2012-es, 2012/13-as, 2013/14-es és 2014/15-ös pályázatok segítségével versenysapkáink lettek,
lehetőségünk nyílt egy pár normál és egy pár kisméretű kapu, a szárazföldi edzésekhez sportszerek (medicinlabdák, gumiszalagok, stb.) vásárlására, továbbá a
versenyeztetési költségek terhét is le tudtuk venni a szülők válláról, ezen felül edzőtáborok (pl. Szolnokra) szervezését vállalhattuk. 

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

Nem tervezünk beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

1. 2015/2016 I. negyedév (július – szeptember)1.1. Programmegvalósítása 1.1.1. Napközis rendszerű edzőtábor a kezdőknek – felzárkóztatás céllal 1.1.2.
Sportnapközis- tábor szervezése a sportág népszerűsítése végett 1.1.3. Júliusban hazai edzőtábor – napi két edzéssel 1.1.4. Edzőtábor az augusztusi felkészülés
részeként Dunaújvárosban 1.1.5. Az őszi idényre felkészülés céljából tornákon való részvétel (pl. Sopron, Bécs), illetve felkészülési kupa szervezése 1.1.6. Motoros
tesztek, kiindulási állapot megállapítására 1.1.7. Országos Gyermek Bajnokságba és Dunántúli Vízilabda Liga bajnokságaiba nevezés (baby, gyermekB, ifi-serdülő
korosztályokban) 1.1.8. Kezdő korcsoport indítása a nyári vízilabdás sportnapközis-tábor és az őszi sulipóló bajnokság gyerekeiből 1.1.9. Iskolákkal együttműködés
kialakítása 

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MVLSZ koncepciójához. Jelenlegi koncepciónk szerves folytatása a 2011/12-es, a 2012/13-as, a 2013/14-es és a
2014/15-ös időszakra beadott és az MVLSZ által jóváhagyott sportfejlesztési programnak. Személyi feltételek: Edzők, sportszakemberek folyamatos továbbképzése:
Edzőink a szövetség által szervezett továbbképzéseken illetve a szakirodalom tanulmányozása és tapasztaltabb edzőkkel való konzultációkkal önképzést végeznek.
Sportpedagógiai és edzéselméleti továbbképzést az egyesületen belül oldjuk meg a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar Művészeti és
Sporttudományi Intézettel való együttműködés révén. Utánpótlás csapatok kiemelt menedzselése: a gyermekek eredményeit a honlapunkon és a faliújságon
folyamatosan közzé tesszük. A honlapon külön linken mutatjuk be a folyamatosan frissülő góllövőlistát, ezt az uszodai faliújságon is bemutatjuk. 

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

Sopron: kiemelt szerep a sportnak, kiemelt szerep a vízilabdának Sopron kiemelt szerepet szán a sportnak, a kosárlabda, a labdarúgás támogatása mellett a
vízilabda lehet a harmadik kiemelt fontosságú sportág a városban. A sportfejlesztési program legfontosabb társadalmi hatása a 9-18 éves korosztály egészséges
életmódra nevelése. A rendszeres sportolásra nevelés révén csökken a betegségben eltöltött napok száma, új közösségek alakulnak ki. A serdülőkorban megjelenő
negatív kortárscsoport hatásokat ki lehet védeni a rendszeres edzésre járással. Kialakulnak olyan pozitív személyiségjegyek, amelyek a mindennapi élet sikeres
megélését segíti elő. A vízilabda fejlődése révén újra elérhető, hogy számos, rangos nemzetközi vízilabda rendezvény kerüljön a városba, amelynek komoly
gazdasági vonzata is van (szállások, éttermek stb.). A bajnoki fordulók révén több város gyermeke ismeri meg Sopront, s valószínűsíthetően későbbiekben magán
célból is visszatérhet.
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Személyi jellegű ráfordítások

2015/16 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)

0 0 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes személyi 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

2015/16 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)

Informatikai
eszközök

Laptop db 1 200 000
Ft

200 000 Ft

200 000 Ft

2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházás, felújítás részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Laptop A mérkőzésekhez szükséges az egyesületnek saját laptoppal rendelkeznie.

2015/16 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)

138 713 Ft 1 430 Ft 2 860 Ft 143 003 Ft 61 287 Ft 202 860 Ft 204 290 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

Nem

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

Nem

2015/16 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

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma Versenyengedéllyel nem rendelkezők száma Bajnokságban szereplő csapatok száma

Gyermek fiú 50 13 3

Gyermek leány 8 1 0

Serdülő fiú 17 0 1

Serdülő leány 0 0 0

Ifjúsági fiú 11 0 0

Ifjúsági leány 0 0 0

Összesen 86 14 4
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés, beszerzése – részletező táblázat

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

Sporteszköz Gyermek fiú Vízilabda db 31 5 600 Ft 173 600 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Medicinlabda db 10 4 500 Ft 45 000 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Póló db 25 2 500 Ft 62 500 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Rövidnadrág (Egyedi) db 20 4 000 Ft 80 000 Ft

Sportfelszerelés Gyermek leány Páncéldressz db 3 12 000 Ft 36 000 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Páncélúszó db 20 6 000 Ft 120 000 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Gumiszalag (Egyedi) db 15 1 600 Ft 24 000 Ft

Sportfelszerelés Gyermek fiú Vízilabda sapka szett 1 90 000 Ft 90 000 Ft

Sporteszköz Gyermek fiú Lövőfal db 1 300 000 Ft 300 000 Ft

126 426 200 Ft 931 100 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

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

0 0 Ft 0 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezés Ingatlan
típusa

Korosztály Bérleti díj / óra (Ft) Igénybevett
órák száma / h

ó

Hónapok
száma

Bérleti díj összesen
(Ft)

Lővér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda,
medence bérlés belépővel

Medence Gyermek fiú 5 900 Ft 63 12 4 460 400 Ft

Lővér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda,
medencebérlés - bajnoki forduló

Medence Gyermek fiú 25 000 Ft 7 8 1 400 000 Ft

Lővér Fürdő - Csík Ferenc Uszoda,
tornaterem

Tornaterem Gyermek fiú 1 500 Ft 20 12 360 000 Ft

32 400 Ft 90 32 6 220 400 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Sportszakember megnevezése Új? Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Bruttó bér és
egyéb juttatások

(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás

összesen (Ft)

Fent Gergő László N EKHO 84 12 160 000 Ft 32 000 Ft 2 304 000 Ft

Kovács Dóra I EKHO 84 12 150 000 Ft 30 000 Ft 2 160 000 Ft

Magyarfalvi Réka Dóra I EKHO 84 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

Riba Balázs I EKHO 84 12 140 000 Ft 28 000 Ft 2 016 000 Ft

336 48 590 000 Ft 118 000 Ft 8 496 000 Ft

2015/16 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése

Sportszakember neve Beosztás Képesítés Születési idő Foglalkoztatott
korosztály

Fent Gergő László Edző Középfokú szakir. 1988-10-17 Gyermek fiú

Kovács Dóra Edző Felsőfokú szakir. 1991-03-24 Gyermek fiú, Ifjúsági fiú

Magyarfalvi Réka Dóra Edző Felsőfokú 1985-02-28 Gyermek fiú

Riba Balázs Erőnléti edző Felsőfokú szakir. 1981-08-01 Gyermek fiú, Gyermek
leány, Ifjúsági fiú,
Serdülő fiú
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2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén
annak okát.

Pozíció megnevezése Indoklás

Kovács Dóra Korosztályos csapatunk felkészítését végzi.

Magyarfalvi Réka Dóra A legkisebb gyermekek úszás oktatója, illetve a baby korosztály edzője.

Riba Balázs Az egyesület összes gyermekének erőnlétéért felelős szakember.

2015/16 évad - Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

Helyszín Negyedév Korosztály Tervezett ráfordítás

Belföldi 2015. 07. 01. - 2015. 09. 30. Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú 1 000 000 Ft

Külföldi 2016. 04. 01. - 2016. 06. 30. Gyermek fiú, Gyermek leány, Ifjúsági fiú, Serdülő fiú 450 000 Ft

2015/16 évad - Személyszállítási költségek - részletező táblázat

Személyszállítási költségek típusa Korosztály Egy évadban igénybevétel összesen Egységár Összesen

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 3180 250 Ft 795 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 3180 250 Ft 795 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Gyermek fiú 3180 250 Ft 795 000 Ft

Busz (kicsi) <20 fő Ft/km Serdülő fiú 3190 250 Ft 797 500 Ft

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés feladatainak ellátása jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 931 100 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 0 Ft

Személyszállítási költségek 3 182 500 Ft

Nevezési költségek 800 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 6 220 400 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 1 450 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 8 496 000 Ft

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

Összesen 21 080 000 Ft

2015/16 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)

18 913 505 Ft 194 985 Ft 389 969 Ft 19 498 458 Ft 2 166 495 Ft 21 469 969 Ft 21 664 954 Ft
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Általános Képzés

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

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

Összesen

2015/16 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

2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

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

Összesen

2015/16 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 2015/16-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 0 Ft 810 000 Ft 0 Ft 0 Ft 200 000 Ft 0 Ft 1 010 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

906 197 Ft 9 342 Ft 18 684 Ft 934 224 Ft 103 803 Ft 1 028 684 Ft 1 038 026 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

 Személyi jellegű ráfordítás    Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás    Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás   
 Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás    Utánpótlás-nevelés fejlesztése    Általános képzés fejlesztése  Szakképzés fejlesztése 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

2 860 Ft 2 860 Ft 1 430 Ft 4 290 Ft

Utánpótlás-nevelés 389 969 Ft 389 969 Ft 194 985 Ft 584 954 Ft

Versenyeztetés 18 684 Ft 18 684 Ft 9 342 Ft 28 026 Ft

Összesen 411 513 Ft  617 270 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó
jogcím

Feladat leírása

Tárgyi
előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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.

Versenyeztetés 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: Sopron, 2015. 07. 24.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Dr. Simon István Ágoston (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: Sopron, 2015. 07. 24.
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Horkai-nyilatkozat

 Elfogadom az alábbi nyilatkozatot

Alulírott Dr. Simon István Ágoston, mint a Soproni Vízilabda Sport Egyesület (9400, Sopron Lomb utca 16/A.), adószám: 18984808-1-08) 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 soránmegismertem.

Nyilatkozom továbbá, hogy a benyújtott a 2015/2016 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: Sopron, 2015. 07. 24.
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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 2015. július 1. - 2016. 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 2015. július 1. és 2016. 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: Sopron, 2015. 07. 24.
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Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 15:37:57

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2015-07-01 14:23:21

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 15:39:43

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2015-04-27 15:40:47

Fájlok száma: 7
Utolsó feltöltés:

2015-04-28 10:44:37

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)

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

Egyéb dokumentumok

Kelt: Sopron, 2015. 07. 24.
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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 4 5 25%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 0 2 0%

Edzőtáborok száma db 2 2 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0 0 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 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

Megjegyzé
s

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 0%

Egyéb indikátorok

0%

0%

0%
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 138 713 Ft 1 430 Ft 2 860 Ft 143 003 Ft 61 287 Ft 202 860 Ft 204 290 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

138 713 Ft 1 430 Ft 2 860 Ft 143 003 Ft 61 287 Ft 202 860 Ft 204 290 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

18 913 505 Ft 194 985 Ft 389 969 Ft 19 498 458 Ft 2 166 495 Ft 21 469 969 Ft 21 664 954 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 906 197 Ft 9 342 Ft 18 684 Ft 934 224 Ft 103 803 Ft 1 028 684 Ft 1 038 026 Ft

Összesen 19 958 415 Ft 205 757 Ft 411 513 Ft 20 575 685 Ft 2 331 585 Ft 22 701 513 Ft 22 907 270 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

0 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 10 000 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (12 darab)

Címpéldány vagy aláírás minta

alairasicimpeldany_drsimonistvan_1430141927.jpg Szerkesztés alatt, 534 Kb, 2015-04-27 15:38:47)
21f1745fd612b2a527d109c108ecf4b6e87894b915db27369c64124e22453213

alairasicimpeldany_drsimonistvan_1435753401.jpg Hiánypótlás melléklet, 341 Kb, 2015-07-01 14:23:21)
b538d2609223ec4697dc40b44d1b890dc0323e9eea6626fd98071cde04417ec5

Egyéb dokumentumok

tanar_1430210677.jpg Szerkesztés alatt, 444 Kb, 2015-04-28 10:44:37) 95c3ba63879d8756c440f7ea0d042017820a69a447e8c7039c5f01b722056d65

szovegeskoncepcio_2015-16_soproni_1430142064.doc Szerkesztés alatt, 86 Kb, 2015-04-27 15:41:04)
d6eb1fa1fdbeb60a144e8385a64df3f614541a8a8426d863b849e4a4ed969137

egyetemitesi_1430210619.jpg Szerkesztés alatt, 3 Mb, 2015-04-28 10:43:39) 965dad309be9f4057eba58a63a511f4d4db3985c36794d0a84a11a15db6526ae

sportedzoibizonyitvany_03p08p2011_1430210629.jpg Szerkesztés alatt, 606 Kb, 2015-04-28 10:43:49)
da146edc663449bdcbf0bac194ca3d23cc843a3f7363f0e33c3b7ff24acee670

sportoktatoibizonyitvany_om6p82p20_1430210639.jpg Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2015-04-28 10:43:59)
25ff198d20877c8ab4269b51d8b93ec4fab267cc5131ab6b745a4a4b73365b56

szemelyiedzo_1430210651.jpg Szerkesztés alatt, 2 Mb, 2015-04-28 10:44:11) b6a262f3fcd8b21b9fde216794f5ad6a256fcf1c87d5662a6555df7b423afeb1

sportoktatoibizonyitvany_ptm_1430210664.jpg Szerkesztés alatt, 856 Kb, 2015-04-28 10:44:24)
efe548b2e1ebff52b3f41a5278504347daee38aafa18ec266fd53364feb77d6c

Nyilvántartó hatóság igazolása

cegbirosagikivonat_20150415_1430141877.pdf Szerkesztés alatt, 435 Kb, 2015-04-27 15:37:57)
51dea68ad80fa7ecac76489bd54a07dc496f72c12bd96ed86e1d9e567b175f59

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

igazgatasidijbefizetes_tao_sopron_1430142047.pdf Szerkesztés alatt, 24 Kb, 2015-04-27 15:40:47)
0d3af46852956acf54e7b39e540ad6d37bff62e584e9adb25e3552733caaa1a8

Köztartozásmentes adózó

nullas-igaz_svse_20150415_1430141983.pdf Szerkesztés alatt, 88 Kb, 2015-04-27 15:39:43)
99897dc3aabd545b0b267127473e0b515ee37cb7bb5d92dda8c92b403669f3ae
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