
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

)_Of-- . szám ú előterjesztés 

Előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a kőbányai 
sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 43/2015. (IL 
19.) KÖKT határozatával a kőbányai sportegyesületek 2015. január 1-től2015. december 31-éig 
terjedő időszakban szervezett sportcélú programjainak támogatására 2 OOO OOO Ft összegű 
pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra l O db pályázat érkezett, mindegyik érvényes. A pályázati 
felhívás szerint az egyesületeknek nyújtható támogatási összeg legfeljebb 250 OOO Ft. A 
pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály, Köznevelési és 
Civilkapcsolati Osztálynál megtekinthető. 

Az alábbi táblázat a benyújtott pályázatok alapján egyesületenként tartalmazza a kért és a 
javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel. Az 
eredmény megállapítása során figyelembe vettük az országos sportversenyen elért lényegesebb 
eredményeket. 

Sor Tagszervezet neve, székhelye Kért Javasolt 
szám támogatás (Ft) támo_g_atás (Ft) 

Biofit Sport Egyesület 250 OOO 230 OOO 
l. ll 02 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. 
2. Lombik Technikai Sportok Egyesülete 250 OOO 200 OOO 

1103 Budapest, Gyömrői út 17-21 
3. Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 250 OOO 250 OOO 

1103 Budapest, Gutor tér 8. 
4. Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 250 OOO 200 OOO 

Szakbizottság 
1105 Budapest, Ihász u. 26. 

5. Barcza Gedeon Sport Club 230 OOO 180 OOO 
ll 06 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. 

6. BIG-BEM Táncsport Egyesület 250 OOO 230 OOO 
1103 Budapest, Farkasalma u. 2. II/7. 

7. Sasok SE 250 OOO 230 OOO 
1108. Budapest, Tavas u. 1/C ép. A. lph. VIII/78 

8. NOV A Sport Egyesület 250 OOO 180 OOO 
ll 05 Budapest, Bolgár u. 18. 

9. Sportliget SE 250 OOO 150 OOO 
1103 Budapest, Noszlopy u. 47/A 

10. Stílus Kőbányai Uszóiskola és SE 250 OOO 150 OOO 
ll 04 Budapest, Harmat u. 186. 

összesen 3 470 OOO 2 OOO OOO 

A pályázati felhívást az előterjesztés 2. melléklete, a benyújtott pályázatokat összesítő táblázatot 
a 3. melléklet, valamint az adatlapokat az előterjesztés 4-13. melléklete tartalmazza. 



II. Hatásvizsgálat 

A pályázaton nyert támogatási összegek hozzájárulnak az egyesületek működési feltételeinek 
javításához, hogy az utánpótláskorú gyermekek sportolási lehetőségét továbbra is biztosítani 
tudják. A támogatást versenyek rendezési költségeire, terem-, illetve uszodabérleti díjra, 
nevezési díjra, sporteszközök vásárlására, edzőtáborra, csoportos utazási költségekre, valamint 
bajnokságokon való részvételi költségekre fordítják. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (6) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottságának (a továbbiakban: HB) 
rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra kiírt pályázat elbírálását követően a HB dönt az 
előirányzat módosításáról. 

A kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 
43/2015. (II. 19.) KÖKT határozat alapján a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú 
támogatására 2 millió forint a Költségvetési rendelet 12. melléklet 22. során rendelkezésre áll. 

A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a sportegyesület a 2014. évről szóló beszámolóját 
(mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős 

könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a 
közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az 
Önkormányzatnál igazolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. április" :J " 

Törvényessé · szempontból ellenjegyzem: 

Dr. a ó Krisztián 
jegyzo 

Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

... /2015. (IV. 14.) határozata 
a kőbányai sportegyesületek 2015. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága megállapítja, hogy a kőbányai sportegyesületek 2015. évi 
sportcélú támogatására kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok érvényesek. 

2. A Humánszolgáltatási Bizottság a kőbányai sportegyesületek 2015. évi támogatására kiírt 
pályázat alapján az l. mellékletben meghatározott sportegyesületeknek nyújt támogatást a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. 
(II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 22. sora terhére összesen 2 OOO eFt összegben. 

3. A Humánszolgáltatási Bizottság felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás 
végrehajtására, illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

4. A Humánszolgáltatási Bizottság felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések 
aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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l. melléklet a . ../2015 (IV 14.) HB határozathoz 

Sor Tagszervezet neve, székhelye Támogatás (Ft) 
szám 

l. Biofit Sport Egyesület 
230 OOO 

1102 Budapest, Állomás u. 4. fszt. 3. 

2. 
Lombik Technikai Sportok Egyesülete 

200 OOO 

ll 03 Budapest, Gyömrői út 17-21 

3. 
Marcipán Tánc és Fitnesz Sport Egyesület 

250 OOO 

ll 03 Budapest, Gutor tér 8. 

4. 
Kőbányai Sportszövetség-Természetjáró 

200 OOO 

Szakbizottság 
ll 05 Budapest, Ihász u. 26. 

5. 
Barcza Gedeon Sport Club 

180 OOO 

1106 Budapest, Hárslevelű u. 12/4. 

6. 
BIG-BEM Táncsport Egyesület 

230 OOO 

1103 Budapest, Farkasalma u. 2. II/7. 

7. 
Sasok SE 

230 OOO 

1108. Budapest, Tavas u. 1/C ép. A. lph. VIII/78 

8. 
NÓVA Sport Egyesület 

180 OOO 

1105 Budapest, Bolgár u. 18. 

9. 
Stílus Kőbányai Úszóiskola és SE 

150 OOO 

ll 04 Budapest, Harmat u. 186. 

10. 
Sportliget Egyesület 

150 OOO 

1104. Budapest, Sörgyár u. 21-25. 
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PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: 
Önkormányzat) pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2015. évi sportcélú támogatására. 

l. A pályázat célja: 
A sportegyesületek működési feltételeinek javítása, utánpótlás-nevelésének segítése, 
versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása. Ennek érdekében a pályázat 
témakörei: 

a) saját sportesemények rendezése, 
b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel, 
c) sportszakember-képzés, továbbképzés (sportvezető, versenybíró, edző, játékvezető stb.) 
d) sporteszközök vásárlása, 
e) működési költségek. 

2. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 

3. Egy pályázó által elnyerhető támogatás: 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

2 OOO OOO Ft 

legfeljebb 250 OOO Ft 

4.1. A pályázaton a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége azon 
tagszervezetei vehetnek részt, akik a tárgyévi tagdíjat befizették További feltétel, hogy 

a) a sportegyesület utánpótlás-neveléssel foglalkozik és legalább 15 fő utánpótláskorú tagja 
van (aki a 18. életévét nem töltötte be vagy azt 2015. december 31-éig töltené be), 

b) az utánpótláskorú tagok kőbányai lakhellyel rendelkeznek vagy Kőbányánjámak iskolába, 
c) a gyermekek legalább heti 120 percben sportolnak a sportegyesületben. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 

a) a pályázó sportegyesület adatai, képviselő e-mail címe, telefonszáma, 
b) a sportegyesület taglétszáma, az utánpótláskorú tagok száma, a Budapest Főváros X. 

kerületben lakóhellyel, illetve tanulói jogviszonnyal rendelkező igazolt utánpótláskorú tagok 
száma, az utánpótláskorú tagok adatai (név, lakóhely, életkor, tanulói jogviszony helye, edző 
neve), 

c) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás 
átutalásátapályázó kéri, 

d) a pályázó sportegyesület tevékenységének bemutatása legalább egy oldal terjedelemben 
(szakosztályok tevékenysége, a tagság korcsoport-összetétele, utánpótláskorúakkal 
kapcsolatos tevékenységek részletes ismertetése, edzések helye, időpontja, időtartama, 
edzökkel kapcsolatos információk, a sportegyesület eddigi eredményei), valamint a 2015. 
évre tervezett programok, kőbányai sportesemények ismertetése, 

e) a támogatás célja, a támogatni kért tevékenység részletes leírása legfeljebb egy oldal 
terjedelemben, valamint költségvetés készítése (bevételek és kiadások tervezése, önerő és a 
kért támogatás összege) 
j) versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes program, továbbképzés 

esetén szakmai program, 
g) működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. évi tervezett 

működésének bemutatása a költségvetéssel, a támogatni kért költségek részletes leírása, 
h) nyilatkozat arról, hogy 

ha) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás 
alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs 
folyamatban, 

hb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra, 



--------------

he) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e, 
hd) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a 

nagycsaládosok részére, 
i) a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a sportegyesület 

nyilvántartásban lévő adatairól, 
j) 1a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
k) 2az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 
l) 3közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 

helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 
m) amennyiben a pályázó 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 

támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével, 
n) amennyiben a pályázó 2015-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által 

nyújtott egyéb támogatásban, ennek [eltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több témakör támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak 2015. január 1-2015. december 31. 

5. A pályázaton nem vehet részt: 

a) az olyan sportegyesület, amely az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 

b) a Diáksport Egyesület (DSE), 
c) az olyan sportegyesület, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert 

összeggel a megadott határidőig nem számolt el vagy köztartozása van, 
d) az olyan sportegyesület, amelynek az Önkormányzat költségvetési szervével szemben 

tartozása van. 

6. A pályázható költségek: 

a) Saját rendezéső sportesemények témakör 

aa) bírói díj, orvosi ügyelet, bérleti díj, versenydíjak stb. (kivéve: reprezentációs költségek, 
pénzdíj ak), 

ab) a versenyt előkészítő edzőtáborok szervezése: programok, csoportos utazás, étkezés, 
szállás költségei. 
A megpályázott rendezvénynek legalább területi, országos vagy nemzetközi szintűnek kell 
lennie. Cégek, intézmények közötti versenyekre nem vonatkozik a kiírás! 

b) Nem saját rendezéső versenyen, bajnokságon való részvétel témakör 

ba) a versenyeken való részvétel költségei: pl.: nevezési díjak, csoportos utazás és csoportos 
szállásköltségek (ebben a kategóriában a versenykiírás is a pályázat kötelező melléklete ), 

bb) az elszámolásnál a tényleges részvételt verseny-jegyzőkönyvvel is igazolni kell. 

c) Sportszakember-képzés továbbképzés témakör 

ca) a fővárosi, országos vagy szakszövetségi szervezésben megvalósuló továbbképzéseken 
való, vizsgával egybekötött képzés részvételi költsége számolható el, 

cb) a kapcsolódó utazás költsége elszámolható, étkezési és szállásköltség nem számolható el. 

d) Sporteszközök vásárlása témakör 

1 Személyes benyújtás esetén mellőzhető, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
3 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 



a létesítő okiratban foglalt tevékenységekhez, sportágakhoz kapcsolódó sporteszközök 
vásárlása, javítása, felújítása. 

e) Működési költségek témakör 

a sportegyesület alaptevékenységéhez kapcsolódó, bérleti szerződéssel igazolt létesítmény 
bérleti -díj ak. 

7. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) jutalmazásra, bérkifizetésre, 
b) étkezésre, reprezentációs költségekre (kivéve edzőtáborok csoportos étkezése ), 
c) utazásra (kivéve versenyre, edzőtáborba történő csoportos utazás), 
d) egyéb személyi jellegű kiadásokra, 
e) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
j) közterhek megfizetésére. 

8. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat 2015. március 23-án (hétfő) 15 óráig lehet benyújtani elektronikusan a 
gall gizella@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír alapon 

a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Farkas-Oáll Gizella 
sportreferensnél (Budapest X. kerület, Szent László tér 29. fszt. 31.) vagy 

b) postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztálynak címezve a ll 02 Budapest, Szent László tér 29. címen. Postai benyújtás esetén a 
pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba. 

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Farkas-Oáll Gizella sportreferenstől 
az 114338-143 telefonszámon, illetve a gall_gizella@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati 
adatlap igényelhető a fenti e-mail címen, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról 
(www.kobanya.hu). Az adatlap másolható. 

9. A pályázat elbírálásának menete: 

A Hivatal szükség esetén egy alkalommal elektronikus úton hiánypótlási felhívást ad ki, a 
hiánypótlási határidő meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem 
megfelelő pályázat érvénytelen. Az adatlap hiányos kitöltése is érvénytelenséget eredményez. 

A pályázatokat a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a 2015. áprilisi ülésén 
bírálja el. A Hivatal a döntést követően 2015. április 30-ig e-mailben értesíti a pályázókat a 
pályázat eredményéről. A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

10. Az elszámolás módja, határideje: 

A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2015. december 15-éig kell elszámolni. A működési költséggel kapcsolatos támogatás 
elszámolási határideje is 2015. december 15. 
A sportegyesület a támogatás lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével 
együttműködni, az ellenőrzési munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalásítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. A pályázó a fel nem 
használt vagy nem szabályosan felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. 

Budapest, 2015. február 23. 
Kovács Róbert 
polgármester 



Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezeteinek 2015. évi pályázatai 3. melléklet az előterjesztéshez 

igényelt 
tag- utánpótlás 

A taglétszám kőbányai kőbányai Javaslat a 2015. évi 
név teljes összeg ön erő létszám korú tagok mire 

támogatás 
(fő) (ro) 

o/o-a gyermek (fő) összlétsz. % támogatáshoz 

l. 
Biofit SE 

618 OOO Ft 368 OOO Ft 250 OOO Ft 220 70 32% 24 12% 
versenyrendezés, nevezési 

230 OOO Ft 
(fitnesz, testépítés) díjak 

2. 
LombikTSE 

420 OOO Ft 170 OOO Ft 250 OOO Ft 68 
(lövészet, sakk) 

48 70% 34 50% bérleti díj, nevezési díjak 200 OOO Ft 

3. 
Marcipán SE 

l 560 OOO Ft l 310 OOO Ft 250 OOO Ft 260 230 89% 64 25% bérleti díj 250 OOO Ft 
(tánc és fitness) 

Kőbányai Sportszövetség-
versenyrendezés, nevezési 

4. 
Természetjáró Szakbizottság 

500 OOO Ft 250 OOO Ft 250 OOO Ft 1120 150 13% 52 0.05% díjak, eszközbeszerzés, 200 OOO Ft 
csoportos utazási költség 
Országos versenyeneken 

5. 
Barcza Gedeon Sport Club 

800 OOO Ft 570 OOO Ft 230 OOO Ft 93 100 22 24% 
való részvételi költségek 

180 OOO Ft 
(sakk) nevezési díjak, csoportos 

utazás- szállás kltsllek. 
l 

6. 
BIG-BEMTSE 

550 OOO Ft 300 OOO Ft 250 OOO Ft 40 33 83% 33 83% 
XXL Bem kupa 

230 OOO Ft 
( versenytánc) versenyrendezés költségei 

7. SASOK SE (harcművészet) l 650 OOO Ft l 400 OOO Ft 250 OOO Ft 115 65 56% 35 31% 
Nemzetközi kupa rendezési 

230 OOO Ft 
költsége - bérleti díj 

eszköz beszerzés, 
8. NÓVA SE (harcművészet) l 650 OOO Ft l 400 OOO Ft 250 OOO Ft 107 74 69% 38 36% Európabajnokságon 180 OOO Ft 

részvételi költség 

9. Stílus SE (úszás) 878 OOO Ft 628 OOO Ft 250 OOO Ft 159 146 92% 44 28% versenyrendezés, bérleti díj 150 OOO Ft 

edzőtábor költségei (bérleti 
10. Sportliget SE (vízilabda) 480 OOO Ft 230 OOO Ft 250 OOO Ft 89 65 73% 45 51% dij, étkezés) vízilabda torna 150 OOO Ft 

(utazási, étkezési költség) 

2 480 OOO Ft 2271 981 391 2 OOO OOO Ft 
---- -~ ~- ------ -- ----
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI ! KTJ\ T Áf) RA 
A pályázó szervezet neve: Biofit SE. 

Székhelye: Budapest1. r~'.i)r:r:<~/:.'?.ll,:..!~: .. l~?::.): ...... Adó száma:. l 802 5 7 54-l-42 ...................... . 

Képviselő neve: .Koós Katalin ........................................................ .. 

Tel. szám, e-mail címe: 36 20 340 9900, koos.kata@freemail.hu 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2010.02.12 .. Száma: PK 13784. 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közhas nú 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: ':::q':~ 
Budapest Bank 10103812-03944200-01003004 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

Koós Katalin 36 20 340 9900 

Il. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 3 l-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

220 fő D 
70 fő D 
24 fő D 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 

b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 
szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 

c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 

f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette jgeu- nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonás i joggal rendelkezik-e. igen- nem, 
h) a pályázó2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen --l-;-;;1, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: --

Igen - nem, 
~ Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

, ':\ 'G Budapest, 2015 . . 0 .. ·.-.:.!.:.: ....................... . 
PH. 

BIOFIT SE 
1102 Bp., Állomás u. 4. fsz. 3. 

Asz.: 18025754-1-42 
. .. ( .. ~~~) ... (,~~·::(~~~:> ..... 

a pályázó törvényes 
képviselőjének aláírása 



III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

Klubunk fennállása óta foglalkozik az amatőr sportolók mellett versenyeztetéssei is, és a 
versenyzők folyamatosan szállítják a jobbnál jobb eredményeket. A hosszú idő óta tartó működés 
és ez az eredményesség szinte megköveteli, hogy minél többet segítsünk a sportolóknak, akár 
amatőrök, akár versenyzői szinten űzik e sportágakat Ha kell, a szalmai tudással, ha kell pályázati 
támogatások sikeres megszerzésével. Nézzük a konkrét eredményeket ennek fényében: 
testépítésben és fitnessben is elképesztően hosszú a többszörös magyar bajnokok sora, de a 
nemzetközi színtéren is letették a névjegyüket a klub tagjai. A fitness iskola növendékei évek óta 
jeleskednek, ha csak a 2014. év eredményeit tekintjük: 

felnőttben Hidasi Szandra Arnold Classic Europe 3., Németh Vivien ugyanezen versenyen 
egy másik kategóriában 5., Polgár Ildikó Európa-bajnok 
Juniorban a tavaszi Európa-bajnokságon hat versenyző képviselte klubunkat 
Spanyolországban. Toroczkay Anita, Molnár Tünde nem kerültek l O-be, de Perecz Laura és 
Tupi Róbert 7 .lett, Ágoston Dorottya 2., míg Szabó Nikolett Európa-bajnok! E két utóbb 
említett versenyző a neves nemzetközi felnőtt versenyen is elindult, a prágai Amatőr 
Olympián, ahol ismét miénk lett az l.és 2.hely Niki és Dóri jóvoltából! Megint felnőtt 
nemzetközi verseny következett, az Arnold Classic Europe, ahol Szabó Niki a 2.helyet 
szerezte meg! 
Összel a Mexikóban rendezett világbajnokságon Tupi Róbert 5., Szabó Nikolett 3 .lett 
korosztályos kategóriákban Varga Petra az Európa-bajnoki 8., míg Benkő Fruzsina a 
világbajnokságon is, az Európa-bajnokságon is 2., testvére Benkő Regina mindkét 
világversenyen a bajnoki címet szerezte meg! 

Ezzel Regi őrzi veretlenségét, immár ötszörös világ-és háromszoros Európa-bajnok! 
Ezért is kapta meg idén már másodszor az "Év utánpótlás versenyzője" címet, míg Szabó 
Nikolett az "Év fitness versenyzője"címet, és edzőjük Koós Katalin az idén harn1adszorra kiírt 
díjátadán harmadszor az "Év utánpótlás edzője" címet. 

testépítésben is jeleskedtek sportolóink, hiszen Rozgonyi Csaba, Molnár Tamás is Magyar 
bajnokok és mindketten Európa-bajnokok lettek kategóriájukban. Páldi Gábor 12. lett az 
Arnold Classic Europe-on. 

Persze utánuk is sorban áll már a következő korcsoport, legyen az testépítés, pláne fitness szakág, 
hiszen a legkisebbek is már megmutatták tudásukat, kik a korosztályos Magyar Bajnokságon, 
Magyar Kupán, kik pedig az általunk rendezett versenyen. 
Ismét nagy sikert aratott a második alkalommallebonyolított Fitness Ajándék Kupa, ahol 
több mint 100 gyermek mérte össze tudását. 2015. évben a III. Fitness Ajándék Kupát is 
megrendezzük, ez jelen pályázatunk egyik tárgya. 
Az óvodásoknál nem is elsősorban az eredmények, a versenyzés a lényeg, hanem hogy bátrabbak, 

magabiztosabbak legyenek és élvezzék a mozgás örömét a többi hasonló korú jelenlétében. És 
testközelből láthassák a "nagyokat", akik már komoly eredményekkel, rengetegéremmel és 
serleggel rendelkeznek. Nagyon ügyesek, aranyosak voltak a gyerekek, akik boldogan fogadták a 
sok-sok ajándékot, legyenek akár 5, vagy 15 éveseid A jelenlévő szülők, edzők hasonló 
elégedettsége! mutattak, hiszen sportolóik eredményesek, boldogok voltak, tele ajándékkal. 
Persze nem csak versenyezni szeretnek ezek a fiatalok, hiszen jó megmutatni tehetségüket más 
különböző rendezvényeken, ahol még a tét sem nyomja őket. 

Részt vettünk idén is bemutatónkkal a Streetball fesztiválon, az Óvónők sportnapján, a Nagy 
Sportágválasztón, és két karate Európa-bajnokságra is a mi csapatunkat kérték. 
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Tavasszal junior és felnőtt Európa-bajnokságra készülünk: több versenyzővel mennénk 
Spanyolországba; nagy valószínűséggel a nem olimpiai sportágak !.Európai Olimpiai Játékán 
Bakuban ami versenyzőink képviselhetik hazánkat fitnessben. Készülünk az Amatőr Olympiára, az 
Arnold Classicra, a gyerek vb-re, Európa-bajnokságra, Budapesten rendezik a felnőtt 
világbajnokságot, ide több sportolóval is szeretnénk kvalifikálni magunkat. Tervezzük ismét az 
Ajándék Kupa megrendezését, és minél több rendezvényen képviseltetni magunkat, a klubunkat, 
tudásunkat, felkészültségünket 

Mindezekhez persze sok anyagi és nem anyagi támogatás is szükségeltetik, de mindent 
megteszünk, hogy jó körülményeket teremthessünk sportolóink számára. 

Négy edző foglalkozik a sportolókkal és besegítenek az ebben az irányban továbbtanuló 
versenyzők is, hiszen vannak csak hobbi szinten sportoló tagjaink, vannak tanfolyamon részt 
vevők, és a versenyzők az óvodás korúaktól a felnőtt, sőt masters korosztályban indulókig. 
Az óvodások illetve tanfolyamosok heti 3 alkalommal 60 percet edzenek, de a versenyzést 
választók heti S-6 napon dolgoznak keményen az eredményekért. Nem is kell nógatni erre őket, 
hiszen az eredményeket már az elődök is szépen termelték, tehát van motiváció a jelen 
nemzedéknek is. 

IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

Támogatás célja: 

a) Saját rendezésű sportesemények témakör: 

2015. december 5-én a III. Fitness Ajándék Kupa utánpótlás verseny megrendezése a 
Törekvés SE Bihari úti Sporttelepén, a tavalyihoz hasonlóan l 00 fő 5 - 18 év közötti versenyzők 
részére. 

b) Nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon való részvétel témakör: 

E versenyekre a nevezési díjak és a versenyengedélyek elszámolást tervezzük jelen pályázatunkban. 

A pályázathoz csatoltjuk a IFBB Hungary Szövetség éves versenynaptárát 
( a versenykiírásokat az elszámoláshoz tudjuk majd csatolni, mert még nem kerültek központilag 

kiírásra a szövetségnél.) 

-május 9. Junior-felnőtt Magyar Kupa 
-május l O. Gyermek Fitness Magyar Kupa 
-május 13-18. Junior Európa bajnokság- Spanyolország 
-június 13-15. Gyermek fitness Világbajnokság -Szerbia 
-október 2. GyermekFitnesz EB Budapest 
- október Gyermek fitnesz Magyar Bajnokság 
-október Junior Magyar Bajnokság 
-november Junior Világbajnokság- Olaszország 

Ezeken felül két Fitnesz Kupaversenyeken tervezzük a részvételt: 
április. 25 Kaposvár 
november Budapest 
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Pályázott költségek részletezése: 

Minden pályázati lehetőséget meg kell ragadnunk ahhoz, hogy a feltételeket megfelelően 
biztosíthassa az egyesület a sportolók sikeres hazai és nemzetközi szerepléséhez. 
Részletes költségvetés 
Bevételek: 

tagdíjak, saját források 
szponzori támogatások 
támogatói tagok segítsége 
eredményes versenyzésért kapott díjak 

Összesen: -1.155 OOO Ft/hó 
Éves szinten ez persze kevesebb, nem szorozható 12 hónappal, hiszen a sikeres versenyeztetésért 
csak egyszer kapunk díjat egy évben és a pályázati pénzek sem hónapra lebontottak. 

Pályázott költségek részletezése: 
Ajándék Kupa verseny érem és serleg díjazása "A" "B" "Kötelező" " Minősítő" "Csapat" 
kategóriákban összesen 25 eredményhirdetésell 1-3 helyezett díjazásra kerül sor, ami 

25 x 3 = 7 5 érem és 25 serleg összesen ll O OOO Ft értékben kerül átadásra 

Valamint minden versenyző ajándékcsomag díjazásban is részesül, amelyet saját erőből 110 fő 
részére 2000 Ft értéklajándékcsomag. 

Versenyengedélyek 20 főre: 120 OOO Ft 
16 fő gyermek 5 OOO Ft/év/fő 80 OOO Ft/év 
4 fő junior l O OOO Ft/ év/fő 40 OOO Ft/ év 

Nevezési díjak a a hazai versenyekre: 
Junior 5 OOO Ft/verseny/fő x 8 fő= 40 OOO Ft 
Gyermek 16 fő x 2000Ft/fő/verseny x 4 versennyel= 128 OOO Ft 

Mindösszesen 250 OOO Ft pályázati támogatásra pályázunk. 

V. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése tel.ies költség saját forrás 

Versenyengedélyek 120 OOO Ft 20 OOO Ft 

N evezési díj ak 168 OOO Ft 98 OOO Ft 

III. Ajándék Kupa Verseny 330 OOO Ft 250 OOO Ft 
díjazásának költsége (érem 
serleg) 

618 OOO Ft 368 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft 

igényelt támogatás 

100 OOO Ft 

70 OOO Ft 

80 OOO Ft 

250 OOO Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról 

x 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
x program, továbbképzés esetén szakmai program 

müködési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a 

'l~ támogatui kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 
x sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a spmiegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
x hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH~nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

x feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
Nem 7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét 

releváns igazoló feladóvevény másolata 
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Kőbányai iUetőségi tanuJók név és lakcíme 

Edző neve: Koós Katalin 

Iskola X. kerületi tanulói: 

Janikovszky Éva Ált.Isk. 
Varga Petra 200 l 

Bornemissza Péter Ált. Isk. és Gimnázium 
Schweigert Nikolett 1998 
Schweigert Ármin 2000 
Schweigert Jordán 2004 

X. kerületi lakosok: 

Prainer Petra 1998 ll 08 Bp. Ökrös u. 5. 
Prainer Viktor 200 l -"-
Prainer Lili 2002 
Prainer Olivér 2004 

-,,-
-,,-

Puskás Eszter 1999 -"- -"-
Gödény Ákos 2002 ll O l Bp. Könyves Kálmán krt. 17. 
Gödény Pálma 1999 -"-
Magyar Máté 200 5 ll 08 Bp. Tavasz u. 6. 
V ányi Dominil<: 200 2 ll 07 Bp. Gém u.6. 
Ványi Dániel 2004 -"-
Szabó Bence 2003 1108 Bp. Tóvirág u.I4. 
SzabóNándor 2003 -"-

Sárossy Bettina 2006 ll 08. Bp. Gőzmozdony u. 2. 
Sárossy Melani 2009. -"-

Krucsó Mira 2008. ll 08. Bp. Kővágó u.2. 6125. 
Keszei Korina 2002 -"-
Nagy Liliána 2006. ll 07. Bp. ÜIIői u. 134/2 
Molnár Tünde 1997. ll 08. Bp. Gyalog u. l 0/253 
Borbély Ágnes 2000. ll 07. Bp. Érsemlyéni u. 4. 
Szlatarics Ferenc Gyula 2006. ll 02. Bp. Füzér u. 31. fsz. 

Budapest 2015. március 16. 

l (r y) ( (~/ r~. <.... . .-l 

BIOFIT SE 
1102 Bp., Állomás u. 4. fsz. 3. 

Asz.: 18025754-1-42 



KEZDŐLAP 

Kövess minket a 
Facebeok-on is! 

HiR EK 

Tetazik · Megosztás 3 720 .:.zemély 
kedVeli ezt 
ReptDz.t· <!üj. hogy 
megn&cl, mi 
tetszik az 
i~nPro"~tin~k 

Klubok ranglistája 

Archiv listák 

···-·i 
l pont 

Klubok ranglistája 

PontszerzéS gyermek versenyzőt 
inditó klubok eredménylistája 

2014-ben. 
1-10. he 

l. Marcipán Tánc és 

http:/ /www.ifbb.l 

IF BB VERSENYEK ÉLETMODELL KÉPCSARNOK SZAKEMBEREK TÁMOGATÓINK 

2015-ös programok 

Dátum Megnevezés és helyszín Tájékoztatás 

Aprilis Aurilis 26; Fitbalanoe (Budapest) 

Május 2: Ausztria Kupa (St. Pölten) 
Május 9: 05.09.: Junior. felnött. masters Magyar Kupa (psz) (Budapest. Körösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Kp.) 
Máius 9: Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Testépi tő és Fitness Bajnokság 

Május (Budapest. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kutturális Kp.) Május 13-18. EB 
MáJus 10: Gyerek Fttness Magyar Kupa (psz) (Budapest. Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kutturális Kp.) 
M!Jyü Body & Fitness Universe (Budapest) 
Május 13-18: Európa-bajnokság (psz) (Spanyolország, Santa Susanna) 

Június Június 13-15; Gyerek Fttness VB (psz) (Szerbia, Novi Sad) 
Június 19-22: Európai Játékok (psz) (Azerbajdzsán. Baku) 

Július . 

Augusztus . 

Szeptember . 

Október 2: Fitbalanea (Fitbalance) 
Október 2: Gyerek Fitness Európa-bajnokság (psz) (Budapest) 

Október Október 1 0·12: 1\icole Wilkins Fitness Championship (Finnország, Lahti) 
Október ?: Gyerek Fitness Magyar Bajnokság (psz) (Budapest ) 
Október ?: Body & Fitness Universe (Budapest) 
Október ?: Junior, felnőtt, masters Magyar Bajnokság (psz) (Budapest) 

November 6-11: Testépltö Világbajnokság (psz) (Spanyolország) 
November November 13·16: Fitness Világbajnokság (psz) (Budapest) 

tjovember ?; Junior & Masters Világbajnokság (psz) (Budapest) 

December -
A valtoztatas JOgát fenntarljuk! 

(psz): pontszerzéS 

Archiv listák 

Friss eredmények 

Junior MB 2014 

IFBB Gyerek Fitnass Magyar Bajnokság eredmények 2014 

TESTÉPiTÖ ÉS FITNESS MAGYAR BAJNOKSÁG 2014.10.25. EREDMÉNYEK 

Gyerek VB eredmények 

Európa-baJnokság eredmények 2014 

2015.0111'> Jn-o 



III. BIOFIT AJÁNDÉK KUPA 

Versenykiírása 

A verseny célja: a fitness sport utánpótlásának biztosítása; versenyzési lehetőség biztosítása, 
minél szélesebb körben (mind a tudásszintet, mind a korosztályokat tekintve). 
A sportolók munkáját értékelve minél több díj, különdíj kiosztása; a kevésbé eredményes 
versenyzők motiválása a minősítő érmekkel és ajándékokkal. 

A verseny ideje: 2015. december 5. szombat 10.00 óra 

A verseny helye: ll 07 Budapest, Bihari úr 23. Törekvés SE Sporttelep, Vívóterem 

A verseny rendezője: a BIOFIT SPORTEGYESÜLET 

A versenyen való indulás feltételei: - a fiatalabb vagy kevésbé ügyes versenyzőknek a 
kötelező gyakorlat ismerete, amivel versenyezni szeretnének 

- a magasabb szinten versenyzőknek szabadon választott gyakorlat bemutatása 90mp-ben 
szabadon választott zenére. 

Kategóriák: - a kötelező gyakorlatoknál I. II. III. tudásszinten különböző korcsoportokban 
indulhatnak a versenyzők születési dátum szerint. 7 év alattiaktól a 16 évnél idősebbekig 

a szabadon választott gyakorlatot bemutatóknál C, B, A, és Elit kategória található. 
Ezeken belül szintén születési dátum szerint alakulnak a korcsoportok, az előbb 
említettek szerint. 

Csapatok kategóriájában lehetnek duó, trió, csapat (4-5-6 fő) és formáció (7 főnél 
nagyobb) kategóriák életkori bontásban. 

Természetesen a kategóriák az indulóklétszámától függően összevonhaták a rendező belátása szerint. 

Ruházat: a sportágnak megfelelő, a mozgást nem akadályozó, a testet ízlésesen fedő ruházat, 
cipő nem szükséges. Eszköz használata megengedett. 

Értékelés: az értékelés pontozás alapján történik, 3-5 bíró részvételével. 
A kötelező gyakorlatnál fontos a megadott koreográfia pontos végrehajtása, a szabályok 
betartása. A bírók a kivitelt, a technikát, a show szerli végrehajtást értékelik. 
A szabadon választott kategóriáknál minden elemcsoportból be kell mutatni elemet, C 
kategóriában "C" nehézségli elem bemutatása tilos! B kategóriában "D" nehézségli elem 
bemutatása tilos! "A" kategóriában maximum 16 elem mutatható be! Elit kategóriában 
nincsenek megkötések. 

Nevezési díj: 2000 ft/ fő az egyéni indulóknáL 500 ft l fő a csapatoknáL 

Nevezési határidő: 2015. november 25. 

Határidőn túli nevezéseket nem áll módunkban elfogadni! A nevezéseket a: 
koos.kata(Zi),freemail.hu e-mail címre kéljük küldeni! 



Program; 

-C kategória szabadon választott gyakorlatok korcsoport szerint 
-B kategória szab.vál. gyakorlatok 
-A kategória szab.vál. gyakorlatok 
-Elit kategória szab. vál. gyakorlatok 
Eredményhirdetés az eddigi kategóriáknak. 

Csapat gyakorlatok (duó, trió, csapat, formáció) korcsoportok szerint 
Eredményhirdetés a csapat kategóriáknak 

Kötelező kategóriák tudásszint és korcsoportok szerint 
Eredményhirdetés a kötelező kategóriáknak 

Díjazás: 1-3. helyezettek: serleg, érem, oklevél 

Minden versenyző kap oklevelet és a C, B, kötelező kategóriáknál minősítő érmet is. 
Minden versenyző kap ajándékcsomagot, és l O kiemelkedően teljesítő versenyző különdíjat is. 

Információ: koos.kata@freemail.hu 

KOÓS KA T ALIN 
Elnök 

SK 



\ ! ' !) 
l '· l i\ 

·j . ' !, !\ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 
2015. évitárno atására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI IKTAT 

A pályázó szervezet neve: .. .l..1?..1.1 .. iP,.i.k' ..... .J~.c:.f:t.u/{ta.J: ... Sé:?.d:'.~ ...... f...?JJ:!.-r..~j~.-J.~ ..... . 
S 'kl l · ..I;J{:(> t:Q. t:: ·- . ;· '') 1 ':\-')J · • . 1 C(1JDJ'i 2-ef·- "1 ~L; 2-ze 1e ye.(t:6 • .,) .••. O/v··· '''")V'·u.r.".v.) . 4.~1- :l.:7..,?r{ .. Adoszama .................................................. . 

Képviselő neve: .... (Jq: ...... .V~~f. .. ':j.~ .. t.;.?:Ll:( ..... ~U;;>·."v.). ............................................................ . 
T l · ·1 · . ·or;· :~"0 q L. 0 '/Q a r [,-. ", .. ?c. be, o·'1r..ll -1 1 () I,eo• a. 'f ktA.. e. szam, e-maJ enne .......... / ........ ~ ... ·f·b--·;;-~ ... ,.:..1 ........... ... '9.t..w,.ct.,.ttíf..{•·t .. 1 ...... t .. r .. '(!;_·::,; ........ v.v.. 4 . • 

B , ' ' . b . ' d' · A GCf() .-AG. r<'l.(' S ' · PK 6''\ 0 ·;_:1 tj ;· ,;qa [) 1rosag1 eJegyzes a tum a .. '.1 .• L ... v. , .. v. . ~.v....... zama. . . .-,~ ..... /..l ....... :t. ............ . 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közhasznú .--
A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: 

........ P T~ .. [ .. )q (;?'U . .C1 .. . r.e\0.~ .. ?. .... . ,fd.?.:-..d.Ot!PZ-.-:-:.Z/9.9. ?~.:~.?.'9. ........ .. 
A pályázati cél megvalósításáé1i felelős személy neve, telefonszáma: 

· · -~-~ · · · · \~~ f. ~.C!.~-~~ ... 7:;;,-: .·1 :--; .. Q{ 9. 9. .1 .. 0. 2:.?. P.:?.!. ................ . 
II. AZ EGYESÜLET T AG LÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

; ·y'\ ; • 

:_,..1, 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztmiozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a spmiegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, . · 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette ({ie!_'l_.J n eJTI.,_ 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonás i joggal rendelkezik-e. igen ~/::> 
h) a pályázó2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen -~~ 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: --

t gen -~;J 
Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kettilet 
_!<-őbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

l E ~öid~p~~.~~;~~1~X~~l~:l~;~}~.1~}f~f,!: .......... . 
. : D_:~:t.i.:rr:~~!~nc::d :n; v·.\:~tali; 

!l;:i:a( .. , .. :"rnJ{-:.ítlS:16);;(-·?;"·~"---r··:·l·(· ." .. l •'·' '~ '~-... ~}í.o.\r l 1,1r 1 

PH. 
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Ill. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: LOMBIK TSE 

A Lombik TSE szakosztályi kereteken belül és sportrendezvényeken diákoknak és felnötteknek 
mind a versenysport mind a tömegsport területén sportolási lehetőséget nyújtanak, elsősorban 

Budapesten. 
Lövész - sakk és tenisz sportágakban működtetjük szakosztályainkat 

Sakk szakosztályunk keretén belül 22 fő felnőtt és 12 fő ifjúsági (ebből 4 minösített) versenyző 
részére szerveztük a programjainkat. 
2013-2014. évben II. helyen végzett csapatunk a Budapesti Sakk-csapatbajnokság kiemeit I. 
osztályában. 
4 fő FIDE mester (Gelle István, Juhász Kristóf, Juhász Áron, Prorak Márton) és 9 fő mesterjelölt 
minősítésű játékosunk van. 
Ifjúsági játékosaink közül Horváth Ilona (1996) 2014-ben Il. lett a korosztályos magyar 
bajnokságon, és így kikerült az ifjúsági Európa-bajnokságra, ahol a mezőny első felében végzett! 
Juhász Áron 2014-ben II. lett a korosztályos magyar bajnokságon és megszerezte a FIDE mesteri 
címet, tagja volt a Győrben rendezett Ifjúsági Európa-bajnokságon a magyar csapatnak. 
Évek óta, 2014. évben is mi rendeztük az Országos Vegyipari Sakk-lmpát a VDSZ Benczúr utcai 
Kultúrházában 40 fő részvételével. A csapatversenyt megnyertük, az egyéni versenyben második 
helyet értünk el (Virág Attila). 
2013-14-es évben elindítottunk a Budapesti Sakk Szövetség bajnokságán egy négy fös ifjúsági 
csapatot. Ez egy teljesen új csapat a mezőny közepén végzett. 2014. októberben már 2 Ifjúsági 
csapatot indítottunk. 
A Magyar Sakk Szövetség megbízásából egyesületünk versenyzőjeNagy László rendezte a 2014. 
évi Budapesti Tavaszi Sakk-fesztivált. Ó a szervezöje a nemzetközi hírnevű, havonta 
megrendezésre kerülő "Első szombat" és a "Pénteki rapid" sakk-versenyeknek is. 
2013-14-es Budapest I. osztály kiemel t Sakk Csapatbajnokságon a Il. helyen végeztünk. 
A jelenleg folyó 2014115-ös Sakk csapat Budapest Bajnokságon csapatunk 9. forduló után a 
harmadik helyen áll. (12 csapat közül) 

T en isz szakosztályunk 
igazi tömegsport szakosztály, akik áprilistól-novemberig a Richter Nyrt. Pihenő parkjában /X. ker. 
Kőér u. 2/D./ tartottuk az edzéseiket, télen a Köér utcai Tenisz Klubban bérelt pályán edzenek. A 
Kőbányai Amatör Tenisz csapatbajnokságban az I. helyen végeztünk. Létszámuk 14 fő. 

Lövész szakosztályunk 
részben a BKV lőterén, részben a Kada utcai Általános Iskola általunk létesített légpuskás pince 
lőterén, és a Keresztury Általános Iskolában működik. Létszámunk 2014. évben 48 fő diák és 6 fő 
felnőtt versenyző. 

Az általános iskolában több mint 25 éve folyamatosan légpuskás szakkört üzemeltetünk, a diákok 
részére. A diákjaink részt vesznek a kerületi, budapesti és országos diák versenye ken. 
A felnőtt /éleslövészet/ 
versenyzőink a Budapest X. Kerepesi úti 22. löteret bérleti díjjal veszik igénybe, me1i korábban az 
általunk használt X. kerületi Zágráb utcai lőtér jelenleg nem üzemel. Felnőtt versenyzőink közül a 
senior korosztályban Cseh Gyula, Képes Bertalan és Dr. Szabó Roland a 2014-es Budapest 
bajnokságon, többször is a 3. helyen végeztek, változatlanul ők a gyerekek edző i is, társadalmi 
munkában. Németh Ádám /1995./ a Kada utcai Általános Iskolában végzett ifjúsági versenyző 
2014-ben többször elérte a felnőtt I. osztályú minősítést. 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: LOMBIK TSE 

Kis egyesület lévén, tevékenységünk feladatokban igen gazdagon, és az aktuális társadalmi 
szükségletek szem előtt tartásával végezzük, társadalmi munkában a fent felsoroltakat 

Az egyesület elnöke és oktatói valamennyien önkéntesen, a sportág szeretetéből fakadóan végzik 
munkájukat. Az ifjúság oktatásának lehetősége, az elért eredmények által motiváltan, a kialakított 
kis közösség adta örömök, sikerélmények és a kis versenyzők céltudatos munkája egyaránt 
előreviszi, fejleszti a civil szervezetünket, amelyben valamennyien jól érezzük magunkat. 

Egyesület vezetőségének fő feladata, hogy a nehéz gazdasági helyzetben is biztosítani tudja a 
sportegyesület működését, ehhez a pályázati támogatás igénybevétele nélkülözhetetlen. 

Pályázati kategóriák közül a versenyeken való részvétel, az eszközvásárlás és minimális müködési 
kiadás egyaránt szerepel jelen pályázatunkban. 

Bevételi forrásaink mindösszesen: 
Tagdíjak: 60 OOO Ft/év 
Pályázatok (csak tervezhetőek) 
Magyar államkötvény kamata: 40 OOO Ft 

Költségeink önerővel és igényelt támogatással: 

Az alábbi költségekre kérjük tisztelettel támogatásukat: 

l) lőtér pályabérleti díjaira 60.000.- Ft, ebből30.000 pályázati forrásból 

2) nevezési díjak, versenyengedélyek: 

sakk és lövészet nevezési díjai és versenyengedélyek éves szinten 190.000.-Ft, amelyből l 00.000 
forintot pályázati forrásból tervezünk kifizetni ( 40.000.- lövészet,+ 60.000.- sakk megosztás ban) 

3) tagdíjak 30.000.- Ft 
szövetségi tagdíjak 30.000.-Ft, amelyből 10.000.- forintot pályázati forrásból tervezünk kifizetni 

3) sportszerek beszerzése: 
Lőszerek vásárlása (légpuska és éles), sakkóra, játszmalap, sakk készlet, teniszlabda 90.000.-, 
melyből 70.000 forintot pályázati forrásból tervezünk kifizetni 

4) díjazás költségei 50.000.-Ft, ebből40.000.- Ft pályázati forrás 

Mindösszesen 250.000.-Ft tárnogatást igényelnénk tevékenységünk színvonalas biztosításához. 
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V KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
60 OOO 30 OOO 30 OOO 

lőtér pályabérleti díjaira 
nevezési díjak, tagdíjak, 190 OOO 90 OOO 100 OOO 

versenyengedélyek 
90 OOO 20 OOO 70 OOO 

sportszerek beszerzése 
50 OOO 10 OOO 40 OOO 

dijazás 
30 OOO 20 OOO 10 OOO 

tagdíjak 

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 

2. 
versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 

x 
program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás es etén a sportegyesület 2015. Pályázati 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a adatlap IV. 

támogatni kért költségek részletes leírása tartalmazza 

4. 
a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 

x 
sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. 
a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét .. x 

igazoló feladóvevény másolata 
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D Kőbányai 
Keresztury Dezső Általános Iskola 
1106 Budapest, Keresztúri út 7-9. 

Fax/li :263-03-67/262-69-00 
Email: iskola@keresztury-bp1 O.sulinet. hu 

www.keresztury.uw.hu 

Nyilatkozat 

Az alábbiakban felsorolt lövésszakköri tanulók mindegyike a Kőbányai Keresztury Dezső 

Általános Iskola tanulója. 

l. Fischer Adrián 

2. Szabó Balázs 

3. Papp Dominik 

4. Sütő Attila 

5. Pegán Balázs 

6. Rátkai Gergő 

7. Sima Bence 

8. Kőszegi Erik 

9. Varga László 

l O. Gagyi Tamás 

ll. Fige László 

12. O berfrank Tamás 

13. Zala y Zsombor 

14. Karbulák Tamás 

15. Ko ó r Balázs 

2015. március 16. 



· Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola 
1103 Budaper,t, Kada utca 27-2 Cl 

Telefon: 262-01/7, 262-4409 ; 
OM 034Sl"7 
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Rendező: ----·· -·--··---
1LáJtno(!ató: __ " ·-·-:..!:·'"---· 

XXX.:. Vegyipari Sakk Kupa 
Yersenykiírás 

Lombik TSE 
~viagyar V egyi pari, Energiaipari és Rokon Szakmákban 
Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VDSZ/ 

l. Verseny idöpontja: 
2. lJelyszín: 

2015. október 17. /kezdés 10,00 óra/ 
1068 Budapest, Benczúr u. 45. 
VDSZ ~;zékház 

3. Verseny célja: A V egyipari cég ek sakk csapatai és egyéni 
versenyzői erősorrendjének eldöntése, a vegyipari 
saldeozék sportbarátságának erősítése. 

4. ·verseny résztvevői: A vegyipari cégek dolgozói 
5. Verseny lebonyo:títása: 

Qsag_(.!!:y~rseny: 4 fős csapatokkal, tetszőleges 
tartalékkal, 10-10 perc játék idővel. Minden résztvevő 
cég maximum két csapattal szerepelhet. 
lKÖRJVHLRKŐZÉS /Rapid versenyszabályzat 
szerint/ 
,Egyé11L verseny: 30 résztvevőig hétfordulós, e fölött 
kilenc:fordulós svájci verseny, 5-5 perc játékidővet 
/Villám verseny szabályzat szerint/ 

6. A verseny díjazá~;a: 1\1ir.d a ~;:sapat, mind az egyéni verseny első három 
helyezeüje Tiszteletdíjban részesül. Tiszteletdíjat kap a 
legjobb ifjúsági egyéni versenyző. 

7. Költségek: A Renc.ezőség viseli a rendezés összes költség ét, a 
résztvevők viselik saját részvételi költségeiket VDSZ 
biztosHja a helyszínt, üdítőt, kávét stb. 

8. ·Nevezések: Irás ban: Richter Nyrt VDSZ Gyógyszergyári 
Sza.l<Sze rvezet címre, vagy 
telefonon: Dr. Körmendy Györgynél 
Mobil: 06-70-942-3015 
Helyszíni nevezést is elfogadunk 9,45 óráig 

9. Program: Az első forduló kezdése: 10,00 óra 
Ebéd: <:; csapatverseny befejezése után 
Az egyéni verseny kezdése: 13,00 óra 
l~REJUJJ'\.~[ÉNYHÍRDETÉS: kb 15,00 óra 

Kiss 1E~éla sk. 
vnsz sportfelelő~; 

Dr. Körmendy György sk. 
Lombik TSE elnök 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015.évitántogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI .. 
j "~ tJ .tL~: :..~x~:~rJ' 

A pályázó szervezet neve: Marcipán Tánc és Fitnesz Közhasznú Sportegyesüi~iH~AflYAI ·!Ji'' 

Székhelye:Bp.ll 03 Gutor tér 8.Adószáma:.181741841-1-42 

Képviselő neve: .. Budai László 

Tel. szám, e-mail címe: +36-70-9479-914 !Iln!~Y.iQ<lll~!?@1J!2qrl<ÜLlm 
H<"s<An:•: 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001.12.06 .. Száma: 16 PK 608641200113 ! -·~· " 
Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közhas~~úlL{f3-:[]{f (Z/2~(lff/lTt~ .( 
A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: OTP Bank 11742173-20147332 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

Budai László +36-70-9479-914 
II. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanutói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen- nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. igen - nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkonnányzat által nyújtott támogatásban: 

igen - nem, 

Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkmmányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

1) a I/"" 
B d t 2015 v > /'J · Marcipán Tánc és Flt/',. 

u apes , · .... · ...................... "Közhasznú SJ)ortegyoJOlti, 
1103 Bp., dilJdr. tér 8. 

Adószám: 18174841-1,42 é
. 

-----....-~ __.-·-?' ' 
// ~---- / 
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a pályázó tötvényes 
képviselőjének aláírása 



III. A PÁLYÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

2014-ben több mint 200 gyermek sportolt nálunk a tánc és fitness szakosztályunkban elsősorban 
leányok de vannak fiú tagjaink is. Egyesületünk utánpótlás képzéssel foglalkozik tagjaink 4-18 
évesek! A heti rendszerességű edzések mellet beindítottuk a speciális akrobatika képzést illetve 
külön erő állóképességi foglalkozásokat tartunk, TRX-szel-új gyem1ekek számára használható 
erősítő eszköz. 
2015-ben 3 fő teljes munkaidőben alkalmazott táncpedagógus, fitness edző és 2 fő rész munkaidős 
oktató dolgozik nálunk illetve testnevelési egyetemisták és pályakezdők számára alkalmi 
munkalehetőséget biztosítottunk. 
Kezdő és óvodás csoportok mellett versenyző képzést is tartunk. 2014 január hónaptól beindítottuk 
új csoportunkat a frissen felújított Sibrik iskola tornatemében. A nyári szezonban egy hetes 
bentlakásos edzőtábort szervezünk mindkét szakosztályunk számára Balatonaligán illetve 
Budaörsön és Kőbányán KÖSZI-ben napközis tábort. 
A résztvevők közös edzéseken és programokon erősítik "kis csapatunkat". 
Edzéseink időpontjai: Sibrik Iskola hétfő, szerda18:00-19:30-ig, Csütörtök 16:00-18:00-ig, Harmat 
lskola.hétfő szerda 16:00-17:00-ig. Köszi hétfő csütörtök 15:30-17:30, szerda 15:00-16:30, óvodás 
csoport csütörtök 17:30-18:30-ig. 
2015-ben a Super Fitness Show Fittness Verseny két fordulóját rendezzük meg ahol kb. 250 fellépő 
versenyző vesz részt. Az egyéni versenyzők mellett csapat formációk is indulhatnak. 
A Magyar Fitness Szövetség versenyein vesznek részt a legfelkészültebb tagjaink. A tavalyi évben 
16 egyéni és 6 csapat országos bajnoki címet nyertünk. Az idén is szeretnénk megismételni ezt a 
kimagasló teljesítményt. A szövetség által kiírt pontszerző versenyen elsők lettünk. 
Legtöbb gyerek versenyzőt indító clubok eredménylistája 2013 
l) Marcipán se 96pont 
2) Showtime 58 
3) Johnny Fitness 41 
A junior, serdülő és ifjúsági korcsoportokban több válogatott versenyzőnk van, akik kőbányaiak! 
2014-ben a Budapesti Európa Bajnokságon Osztermayer Dorka aranyérmet nyert és Oravec z Anna 
kőbányai versenyzőnk második helyzett lett.A versenyzők mellett mindkét szakosztályunkban az 
utánpótlás képzést illetve a szabadidős képzést is tovább fejlesztettük , hiszen fellépéseken házi 
versenyeken -SFS verseny-kapnak lehetőséget tanítványaink tudásuk bemutatására. 
A következő rendezvényeken tervezzük részvételünket Nagy Sportválasztó, Népjóléti Bál 
Kőbánya. Street Balls Gála,Budaörsi Napok Kőbányai önkormányzati rendezvények, Kőbányai 
Óvodás Sportnap stb. 
A tavalyi évben sikerült javítani az egyesületünk működésén az utánpótlás képzéstől a versenyzőig. 
A két szakosztály illetve a különböző anyagi és társadalmi helyzetű tagjaink számára azonos 

feltételeket tudtunk teremteni,ami a legfontosabb eredményünk volt! 
2015-ben szeretnénk folytatni az eredményes munkát! 
Célunk az edzés körülmények szinten tartása a pályázati támogatás segítségéve!! 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

Kőbányán három helyen tartunk foglalkozásokat. Köszi, Harmat Iskola, Sibrik Iskola. Az alábbi 
helyszíneken heti szinten közel l 00 kőbányai tanuló sportolási lehetőségét biztosítj uk. A 
támogatást bérleti díjak költségének kompenzációjára szeretnénk felhasználni. A segítséggel 
egyesületünk 2015-ös működésének biztosítása sikerülne, természetesen a kőbányai tagjaink 
számára is. 
Sibrik Iskola hétfő , szerda18:00-19:30-ig, Csütörtök 16:00-18:00-ig, Harmat Iskola.hétfő szerda 
16:00-17:00-ig. Köszi hétfő csütörtök 15:30-17:30, szerda 15:00-16:30, óvodás csoport csütörtök 
17:30-18:30-ig. 
Bérleti díjak éves összege: 
Sibrik isk. havi 56000 Ft. l O hónapra= 560.000 Ft.! év 

Köszi havi 80.000 Ft. 10 hónapra= 800.000 Ft/ év 
Harmat Isk. havi 20.000 Ft 10 hónapra= 200.000 Ft! év 

Az éves költségvetés 560.000+800.000+200.000= 1560.000 Ft. Az igényelt összeg 250.000 Ft. 

A támogatást kőbányai fiatalok edzéskörülményeinek javítására szeretné felhasználni. 

V. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költsé_g saját forrás igényelttámogatás 
1.560.000 Ft. 1.310.000 Ft. 250.000 Ft. 

Terembérleti díjak 

1.560.000 Ft 1.310.000 Ft. 250.000 Ft. 
Összesen 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x // ,_ 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes x .__/// 

program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
c// 3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x 

támogatui kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a x c/ sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
/ 

5. x / hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 

~'GJ~1~' 6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló ~ x 
feladóvevén}: másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet O BH-nál 

* fJ:~hl~ {\_ . j) 7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét 
igazoló feladóvevény másolata 
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UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 

sorszám név lakóhely életkor tanuló i jogviszony helye edző neve 

l Pesti Zsófia X.ker. Hang u.6. ll Fekete István Ált. Isk Szigethy Anett 

2 Oravecz Anna X. Kövágó u.6 13 Fekete István Ált. Isk Szigethy Anett 

3 Zsipi Virág X.ker. Kovakő u. 21. 12 Fekete István Ált. Isk Szigethy Anett 

4 Szukiaszjan Ani X.ker. Hannat u. 180 13 Fekete István Ált. lsk Szigethy Anett 

5 Vadkerti Zsófia X.ker. Kövágó u. 4. 12 Fekete István Ált. Isk Szigethy Anett 

6 Kibédi Réka X.ker. Dombtető u. 14. 12 .Szent László Ált. ISk Szigethy Anett 

7 Vadkerti Zita X. ker. Kőbányai út. 
14 Szent László Ált. ISk Szigethy Anett 

162 

8 Tóth Vivien X. ker. Harmath utca. 
13 Harmath Ált.isk. Farkas Edit 

17 

9 Tóth Nóra X.ker. Agyagfejtő u. 14 Harmath Ált.isk. Farkas Edit 

10 Horváth Laura X.ker. Szövőszék u 14 Hannath Ált.isk. Farkas Edit 

ll Kovács Alíz X.ker. Lenfonó u. 12 . Szent László Ált. ISk Szigethy Anett 

12 Csánk Panka X.ker. Tóvirág u. 12 Harmath Ált.isk. Farkas Edit 

13 Kis Kinga 10. Kemence u. 13. 12 
Szent László Alt 

Frank Szabina 
Isk.lO.ker 

14 Buczkó Blanka, 
1108, Harmat utca 

ll 
Szent László Alt 

Frank Szabina 
188 Isk.lO.ker 

15 Romsies Nóra X.ker. Kemence u. 16 
14 Szent László Ál. Isk. . Frank Szabina 

16 Juhász Brigitta ll 08,Maglódi út 98 10 Szent László Ál. Isk. . Frank Szabina 

17 Dósa Orsolya lO.Szövőszék u. 9 14 
Janikovszky Eva Alt 

Frank Szabina 
Isk 

Újhegyi út 4/a Aép. 
Jászberényi út 89. Alt. 

18 Balázs Enikő 
Fsz.l 

8 Isk. Frank Szabina 

Körösi Csoma út 35-
Szervátiusz Jenő Alt 

19 Kiss Lilla 
37. lern. 9 

9 Isk. Frank Szabina 

20 Szigethy Zsófi l O. Kerámia u. ll. 13 Harmat u. Ált Isk. Frank Szabina 

21 Kis Júlia l O.Bársonyvirág u. 
13 Harmat u. Ált Isk. Frank Szabina 

ll 
22 Gulyás Eszter l 7. Agyaghegyi dűlő 10 Kada Hinyány Át Isk. Frank Szabina 

23 Kiss Hanna l O. Kövágó u. 6 13 Fekete István Ált. Isk. Frank Szabina 

24 Abaházi Hanna 10. Agyaghegyi dülő 
10 J anikovszky Éva Isk. Frank Szabina 

17 

25 AbaháziGolda l O. Agyaghegyi dűlő 
9 Janikovszky Éva Isk. Frank Szabina 

17 

26 Gordos Csenge, ll 08,Mádi utca 211. 8 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

27 Kiss Laura X.ker. Harmat u. 180 12 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 
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28 Tóth Vivien X. ker. Harmath utca. 
ll Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

17 

29 Tóth Nóra X.ker. Agyagfejtő u 12 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

29 CsánkPanka X.ker. Tóvirág u. 13 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

30 Farkas Zsófia X.ker. Hang u. 6. 10 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

31 Papp Zsuzsanna X.ker. Hang u. 8 12 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

32 Szokoli Szandra 
X.ker. Agyagfejtő u. 10 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 
4. 

33. Neubrandt Nikolett 
X.ker. Szövőszék u. 

13 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 
14. 

34. Gál Kinga 
X.ker. Gőzmozdony 

9 Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 
u. 

35. Rédei Enikő X.ker. Liget u.3. ll Fekete István Ált. Isk. Farkas Edit 

36. V écsey Berta X.ker. 16 Eötvös József 
Farkas Edit 

Gimnázium 

37. Vécsey Sára 9 J anikovszky Éva Isk. Farkas Edit 

38. Szegvári Melinda 10 Fekete István ált.isk Farkas Edit 

39. Pintér Adrienn X. ker 16 
Keleti Károly 

Farkas Edit 
SzakközéJ2 

40. Tóth Dóra 12 Fekete István ált. isk. Farkas Edit 

41. ChenXi Chao 10 X. Kertvárosi ált. isk. 
Farkas Edit 

42. Papp Kata 12 Fekete István ált. isk Farkas Edit 

44. Szegvári Melinda 
Ozláb u. 20 

16 
Károlyi Mihály 

Farkas Edit 
Gimnázium 

45 Horváth Laura Sorház u. 6/l 12 Farkas Edit 

46. Zemen Fruzsina 9 X. ker. Kertvárosi Iskola Farkas Edit 

47 Zemen Patrícia 14 X. ker. Kertvárosi Iskola Farkas Edit 

Kőbányai Harmat Alt. 
48 Szigethy Anett Kerámia u. ll 16 Isk. Frank Szabina 

49 Baga Boglárka 14 Fekete István Alt. Isk 
Farkas Edit 

50. Szabó Hanna 10 Fekete István Alt. Isk 
Farkas Edit 

51 Kramcsák Virág 13 Szervátius J Ált Isk. Farkas Edit 

52. Czuimbel Fanni 12 Szervátius J Ált Isk. Farkas Edit 

53 Rédei Enikő 10 X. ker. Kertvárosi Iskola Farkas Edit 

54. Kiss Juli 9 Szetvátius J Ált Isk. Farkas Edit 

55. Kiss Hanna 9 Szervátius J Ált Isk. Farkas Edit 

56. Eipl Boglárka Kőbányai út 44. 
ll Szet'Vátius J Ált Isk. Farkas Edit 

57. Steidl Panna Petrőczy u. 5/a 14 Szervátius J Ált Isk. Farkas Edit 
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58. Steidl Boglárka Petrőczy u. 5/a 12 Szervátius J Ált Isk. Farkas Edit 

Bornemissza Péter Alt. 
59. Kálmán Hanna Maglódi út.35 115 13 Isk,és Gimn. Farkas Edit 

Kőbányai út 44. 
60. Kalóczky Brigitta 4em. 10 10 Szetvátius J Ált Isk. Farkas Edit 

62 Kocsis Eszter Sorház u. 611 12 Frank Szabina 

63. Rutkovszky Renáta Előd u. 10 fsz 2 13 Janikovszky Éva Isk. Frank Szabina 

64. Juhász Brigitta ll 08,Maglódi út 98. 
12 Szt. László Isk 

Frank Szabina 

') -? 1 
Budapest, 2015 .. > ... ~: .. <" .. S.: ......... . 

Marcipán Tánc ésp:Jif!esz -------c ,~""' . 
Közhasznú SportegyesOlet .~ ... . .--

1103 Bp., Gutor tér 8. • ................................ .. 
Adószám: 18174641·1-42 a pályázó törvényes 

képviselőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 
2015. évi támo atására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottsága 

Székhelye: 1105 Budapest, Ihász utca 26. Adószáma: 19663131-1-42 

Képviselő neve: Potos Ilona 

Tel. szám, e-mail címe: 06 309406 875; potosilona@kobanya.hu 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991.01.07. Száma: Pk.64870/1990. 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közliasznú 
!. l :l C~( g!(.. (/l('(.--·~ Ic. 1 1 1 __) T, . 1 . ..?'./ \ .. l( 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: : ~--~ 
j 

OTP Bank Nyrt. 11710002-20009609. 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma:,\<;[,n-~.fl-8 /},(J oCSJ/l. -=F. G (J-, 
Kovács Tamás szakbizottsági elnök 06 30 238 2197 

Il. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen A természetjárók adataira vonatkozóan 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kéJjük pontosan megadni) 1120 

Az egyesiiletben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 
Ebből kőbányai lal\.címmel vagy Kőbányán tanutói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 

150 

52 

b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 
szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 

c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen- nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonás i joggal rendelkezik-e. 1gen- nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat általnyújtott támogatásban: 

igen - nem, 

Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyett támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésbeqrögzített határidőig elszámolok . 
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III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAM OK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Sportszövetség Természetbarát Szakbizottsága 

A kőbányai természetbarát programokat a Kőbányai Sportszövetség Tagszervezete, a Kőbányai 
Természetbarát Szakbizottság szervezi és irányítja 24. éve. 

A Természetbarátok kőbányai létszáma a l O kőbányai egyesület felnőtt tagjaival és a 8 általános és 
középiskolai DSE szervezeteinek diákjaival összesen ma már több mint ll 00 fő 

A Természetbarát Szakbizottság főbb tevékenységeinek bemutatása a 2014. évi tényszámok 
adatai tükrében: 

- az 5+1 fordulós Kőbányai diáktúra verseny megrendezése általános és középiskolai 
kategóriákban, 2014-ben 9 iskolából 543 fő vett részt 

- Ifjú természetvédők Kőbányán mozgalom keretében az általános iskolák tanulói részére 
tanévenként 5 db Természetvédelmi bemutató túra szervezése és lebonyolítása, 2014-ben 6 
iskolából 455 fővett részt 

- kőbányai Béke Kupa tömegesítő túraverseny sorozat kiírása lebonyolítása és értékelése 
2014. évben a 7 főfordulóban és a 24 alfordulóban megközelítően 14 egyesületből 4300 fő vett 
részt 

- Kőbánya Kupa tájékozódási verseny megrendezése felnőtt, diák és családi csapatok részére. 
2014-ban a Budai-hegységben melletti Kamaraerdőben megtartott versenyen 67 csapatban 190 fő 
vett részt-

- Mozgósítottunk a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) XXI. Gyalogtúrázók Országos 
Találkozó jára, amelyen a Vác és környékén megrendezett találkozó n 5 egyesületünkből 92 fő vett 
részt. 

- A Nordik Walking ágazatban 2 fő oktatónk 2014. évben 26 alkalommal tartott a kőbányai 
lakosok részére az Ö-hegy parkban összesen 288 fő részére, valamint a Rákoscsabán a Rákos
pataknál 6 alkalommal 32 fő részére foglalkozást. Továbbá a BTSSZ Találkazón az Óbudai Pihenő 
Háznál tmiottunk Nordic Walking bemutatót és túrát, amelyen 35 fő vett részt. 

- Szakosztály és túravezető továbbképzés 
2014. októberben l napos autóbusztúra keretében szakosztály és túravezető továbbképzést 
szerveztünk a Kőbányai természetjárással foglalkozó egyesületek részére, amelynek keretében 8 
egyesületből 42 fő vett részt. 
A továbbképzésen ismertettük a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) kiemeit programjait, 
illetve a 2015. évre tervezett elektronikus tag regisztrációval kapcsolatos terveit, illetve 
tájékoztatást adtunk a Budapesti Természetbarát Sportszövetség programjairól és terveiről. 
Gyakorlati képzésként bemutattuk a Velencei-hegységben lévő Pázmándi-tanösvényt, illetve 
bemutató túrátvezettünk a Vértes-hegységben a hajdani bauxit bánya területén létesített geológiai 
bemutató helyen 
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2015-re tervezett főbb programok ismertetése 

-az 5+ l fordulós Kőbányai Diáktúra versenyt (kiírást mellékeljük) 

- 2014115-es tanévben is megrendezzük 5 fordulós Természetvédelmi bemutató túrákat a kőbányai 
iskolások részére. (kiírást mellékeljük) 

- 2015-ben is megrendezzük a Kőbányai Béke Kupa tömegesítő túraversenyt (kiírást mellékeljük) 

- 2015-ben megrendezzük a Budai-hegységben a Vadaskert térségében a Kőbánya Kupa 
Tájékozódási versenyt (kiírást mellékeljük) 

- Folytatjuk 2015.áprilistól a Nordik Walking programokat 

- Mozgósítunk a Miskolc és környékén 2015. október 22-25. között megrendezendő Gyalogtúrázók 
XXII. Országos találkozójára. 

- 2015. októberben idén 1s megszervezzük a hagyományos kőbányai szakosztályvezető és 
túravezető tovább képzést 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Sportszövetség 
Természetbarát Szakbizottsága 

Saját rendezésű sportesemények 
l. - 5+ l fordulós Kőbányai Diáktúra verseny általános és középiskolai kategóriában 
A verseny célja~ a túrázás széleskörű megkedveltetése, a tanulóktermészetbarát ismereteinek 
növelése, a lakóhely környéki természeti környezet megismerése 

A túraverseny a Kőbányai Diákolimpia és egyúttal a Természetbarát Bizottság által kiírt verseny 
sorozat része. 

A Diáktúra versenyt a Természetbarát Szakbizottság külön értékeli az általános és középiskolás 
kategóriákban. A legeredményesebb iskolák jutalomban részesülnek. 
A minél nagyobb létszám elérése céljából a támogatni kívánjuk a diákcsopmiokat BKV jegyekkeL 
Távolabbi célpontok esetén a csoportok szállítását külön autóbusz bérelésével 
tervezzük megoldani. Pályázaton csoportos utazási költséget tervezünk elszámolni 
2. Természetvédelmi bemutató túrák (évi 5 forduló) 
A bemutató túrák célja: Budapesten és környékén található természeti értékek, természetvédelmi 
területek megismertetése, a gyermekek természetvédelemre való nevelése túrákkal összekapcsolva 
kötetlen módon. 

A minél nagyobb létszám elérése céljából a támogatui kívánjuk a diákcsoportokat BKV jegyekkeL 
Távolabbi célpontok esetén a csoportok szállítását külön autóbusz bérelésével 
tervezzük megoldani. 
3. Kőbánya Kupa Tájékozódási verseny 
A Kőbánya Kupa Tájékozódási versenyt az iskolák és DSE-k, valamint a sportegyesületek 
természetben tájékozódni akaró a természetjárói részére üjuk ki. 
A versenyen diák, családi szenior és felnőtt csapatok részvételét várjuk. 
A tájékozódási verseny területhasználati és engedélyezési költségét kívánjuk elszámolni. 
A verseny eredményes lebonyolításához tájékozódási futó térképeket kell beszerezni, a versenyzők 
elektronikus regisztrációjához regisztrációs készülékeket bérelünk, a versenyzők és felszerelés 
szállításához külön autóbuszt kívánunk igénybe venni, valamint a tájékozódási verseny díjazására 
kupákat, énneket, továbbá tárgyjutalomként útikönyveket, turista atlaszokat és térképeket 
szeretnénk ezen pályázat terhére beszerezni. 

4. Szakosztályvezető és túravezető továbbképzés 
Az elméleti és gyakorlati tovább képzést l napos autóbusztúra keretében akarjuk megoldani. 
A pályázaton a résztvevők csoportos utazását biztosító külön autóbusz költségét kívánjuk 
elszámolni. 
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V. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
Diáktúra rendezvények 220000 120000 100000 
rendezés, csoportos utazási 
költség és BKV jegyek 
Kőbánya Kupa rendezvényre 140000 70000 70000 
eszközszállítás, engedélye-
z és és verseny térképek 
beszerzése, Regisztrációs 
eszközök bérelése 
Kőbányai szakosztályvezető 900 0 0 40000 50000 
és túravezető továbbképzés 
csoportos utazási költség 
Kőbánya Kupa és Béke 50000 20000 30000 
Kupa versenyek díjazása 
Összesen: 500000 250000 250000 

Igényelt támogatás összesen: 250.000,-Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 

2. 
versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 

x 
program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás es etén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x 

támogatni kért költségek részletes leírása 

4. 
a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 

x 
spoiiegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
x hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 2015. 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló februárban 

feladóvevény másolata lead va 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 2015. 
7. tötiénő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét februárban 

igazoló feladóvevény másolata lead va 
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UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 

név lakóhely 

Ács Nóra ll 08 Bp.Gőzmozdony u l O 

Al Nabhan Nóra ll 08 Bp. Gőzmozdony u 2 

Bányai Catoca Bence ll 08 Bp. Tavas u l /b/a 

Bujdosó Bernadett 1108 Bp. Bányató u 12 

Danyi Rómeó 1108 Bp. Oltó u 4 

Gór Kitti ll 08 Bp. Agyagfejtő u 6 

Kállai Roland ll 08 Bp.Gőzmozdony u 14 

Kertész Kristóf 1104 Bp. Kada u 133 

Korondi Ádám 1108 Bp. Oltó u 12 

Kramcsák Virág ll 08 Bp. Agyagfejtő u 4. 

Marton Lilla ll 08 Bp. Újhegyi u 4/b 

Pócsi Csenge 1102 Bp. Kápolna közl/c 

Pótor Eszter ll 08 Bp. Bazalt u 24 

Szabó Dániel l l 08 Bp. Lenfonó u l O 

Szücs Mercédesz ll 08 Bp.Gözmozdony u 20 

Vastl Máté ll 08 Bp. Szőlővirág u 2 

Bernát Laura 1183 Bp. Thököly u 9/a 

Gyarmati Henrietta ll 08 Bp.Gőzmozdony u l O 

Kiss Petra l l 08 Bp. Bányató u 14 

Gál Nikolett l l 08 Bp. Gőzmozdony 14 

Erdős Klaudia 1108 Bp. Mádi u 198 

Somodi Laura 1108 Bp. Lenfonó u 16 

Ajtai Csaba l l 08 Bp. TóvÍI·ág u 6 

Dul! Benő 1108 Bp. Agyagfejtő 16 

Ipacs Gergő ll 08 Bp. Pára u 2 

Budapest, 2015 ... 0~?.: .. ~.~~: ............ PH. 

életkor tanuló i jogviszony helye edző neve 

2003.08.04 Széchenyi I. Ált. Isk. Kandikóné Tóth Irén 

2003.11.18 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2003.09.19 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kanclikóné Tóth Irén 

2003.10.01. Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2002. 01.20 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2003.06.30 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

200 3 .06.11. Széchenyi I. Ált. Isk 
Kanclikóné Tóth Irén 

2003.07.21. Széchenyi I. Ált. Isk 
Kanclikóné Tóth Irén 

200 3.06.11. Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2003. l 0.29 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2003.02.28 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kanclikóné Tóth Irén 

2003.10.11 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2004.05.09 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2002.12.13 Széchenyi I. Ált. Isk Kandil<óné Tóth Irén 

2003.06.25 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2004.01.02. Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2004.02.22 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2003.03.08 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2004.01.1 o Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2002.10.02 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2003.10.1 o Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2004.05,24 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

2004.02.04 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2003.06.28 Széchenyi I. Ált. Isk 
Kandikóné Tóth Irén 

2004.04.07 Széchenyi I. Ált. Isk Kandikóné Tóth Irén 

<~~-:f~J 
Po"'tos Ilona 

a pályázó törvényes 
képviselőjének aláírása 
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UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 

név lakóhely 

Steiner Zsombor ll 08, Lenfonó u. 2. 6. em. 27. 

Kaló Márk ll 08, Gergely u. 128. C. 419. 

Kaló Patrik 1108, Gergely u. 128. C. 419. 

Kaló Zalán 1108, Gergely u. 128. C. 419. 

Csatári Norbert 1183, Ond u. 53/ A. 

Gazdóf Tímea 1105, Kelemen u. 4/B. II/14. 

Valentin Levente 1183, Móricz Zsigmond u. 9. 

Varga Zsolt ll 02, Füzér u. 34/ A. fszt. l. 

Hajdu Panna ll 05, Gergely u. 24. fszt. l. 

Molnár Attila 1172, X. utca 7. 

Csikós Nagy Lili ll 03, Noszlopy u. 66. fszt. l. 

Movik Emese 2030 Érd, Fácán köz 3/1. 

Bujdos Anna ll 04, Kéknyel ü u. 7. l. !ph. 2/6. 

Szombati Lili ll 05, Ihász köz 2. l. 9. 

Dátán Domonkos 1104, Kada utca 141. 2. 

Gyéressi Benedek ll 08, Szőlőtelep u. 24. 

Kiss Norbert ll 05, Bolgár u. 8. fszt. 11. 

Molnár Gábor 1172, X. utca 7. 

Vargha Levente ll 04, Új ház u. 6. 

Kovács Bence 1103, Gergely u. 48. IV/30. 

Smajda Márió ll 08, Gergely u. !28. B. fsz. 9. 

Smajda Márk 1108, Gergely u. !28. B. fsz. 9. 

Rimai Mátyás ll 08, Tóvirág u. l O. 4. em. 18. 

Baffia Borka ll 03, Salamon u. 3/A. 

Erdősi Dorottya 1237, Hrivnák u 107. 

Erdősi Dániel 1237, Hrivnák u l 07. 

Taskavics Ádám 1183, Zalán u. 25. 

Taskavics Natasa 1183, Zalán u. 25. 

Budapest, 2015. március 13. 

l;' •. PH. 

életkor 

2002. 

2002. 

2005. 

2007. 

2002. 

2005. 

2002. 

2002. 

2002. 

2006. 

2004. 

2003. 

2003. 

2003. 

2000. 

2002. 

!999. 

2002. 

2002. 

2006. 

2001. 

2001. 

2002. 

2003. 

2006. 

2004. 

2005. 

2007. 

tanulói jogviszony helye edző neve 

Kada Mihály Ált Isk. Gebri Gáborné 

Kada Mihály Ált Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Alt Isk Gebri Gáborné 

Kada Mihály Ált Isk Gebri Gáborné 

(-~J~ 
~Ilona 

a pályázó törvényes 
képviselőjének aláírása 



Kőbányai Természetbarát Szakbizottság 
ll 08 Budapest Ihász utca 26. 
Telefon: 30/238-2197 csütörtökön 17-18 óra között 

IFJÚ TERMÉSZETVÉDŐK KŐBÁNYÁN 

Természetvédelmi ben1utató túrák a 2015-2016-os tanévben 
a kőbányai általános iskolák tanulói részére 

A bemutató túrák célja: Budapesten és környékén található természeti értékek, 
természetvédelmi területek megismertetése, a gyermekek természetvédelemre 
való nevelése túrákkal összekapcsolva kötetlen módon. 
A gyerekek a szüleikkel együtt is részt vehetnek a rendezvényeken. 
A túra prograrnak a Kőbányai Diákolimpia verseny és egyúttal a 
Természetbarát Szakbizottság részéről meghirdetett természetbarát verseny 
sorozat részét képezi. 

A tervezett prog:ramok a }{Övetkezők: 

2015. szepternber 19. 
2016. január 30. 
"0-16 f' b· '·')o "~ . e 1 um .t.. • 

2016. április 23. 
2016. május 30. 

Kertészeti egyetem arborétuma 
Szemlőhegyi cseppkőbarlang 
Budai-hegység: Róka-hegyi kőfejtő 
Budai tájvédelmi körzet: Jegenye völgy-Solymár 
Pilis-hegység: Visegrádi Fűvészkert, Telgárthy-rét 

Az egyes túrákról 2 héttel korábban részletes tájékoztatót adunk ki, melyet 
nlinden diák szervezetnek megküldünk. 
További tájékoztatást a Természetbarát Szakbizottság ad minden csütörtökön 17-
18 óra között a Bp. Ihász utca 26. szám alatti fogadó helységében, ugyanezen 
időpontban a 3 0/23 8-219 7 telefonon is lehet érdeklődni. 
A Kőbányai Sportlétesítmény Központban Kissné Németh Erzsébetnél a 262-
3504-es telefonon lehet üzenetet hagyni! 

Budapest, 2015. március. 18. .,__ __ /
7 
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~~~á~~ Tamás 
Természetbarát Szakbizottság 

elnöke 



Kőbányai Természetbarát Szakbizottság 
1105 Budapest Ihász utca 26 
Telefon 30/238-2197 

Kőbányai 5 + l fordulós diák túraverseny 
2015-2016-ostanév 

A verseny cél.lli.;_ a túrázás széleskörű megkedveltetése, a tanulók természetbarát ismereteinek 
növelése, a lakóhely környéki természeti környezet megismerése 

A verseny résztvevői: a kőbányai általános és középiskolák tanulói 
A verseny rende~Qje: a kerületi Természetbarát Bizottság és a Diáksport Bizottság 
Verseny díjazása: A túraverseny a Kőbányai Diákolimpia és egyúttal a Természetbarát 
Bizottság által kiíti verseny sorozat része. 
A Diáktúraversenyt a Természetbarát Szakbizottság külön é1iékeli az általános és középiskolás 
kategóriákban. A legeredményebb iskolák tárgyjutalomban részesülnek. 

=~~!§.~!lY részlet~s kiírása: 
Forduló Színhely Ellenőrző pont Időpont 

r 
L 

U. 

III. 

1V. 

V. 

+.forduló 

Pilis hegység Pilisszentkereszt-Klastrom kút 2015. októberber ll. 

Budai hegység Kis-Hárshegyi kilátó 2015. november 8. 

Budai-hegység Virágos-nyereg-Menedék ház utca 2015. december 5. 

Budai -hegység Kossuth emlékmű 2016. mácius 15. 

Pilis-hegység Pilisnyereg 2016. április 16 .. 

A hely később lesz Kőbánya Kupa tájék. verseny 2016. május 15. 
kijelölve 

Minden forduló alkalmával a résztvevőknek legalább 8 km hosszúságú túrát kell tenniük úgy, 
hogy közben a kijelölt ellenőrző pontot l O és 12 óra között érinteniük kell. 
A "+" fordulóról külön kiírás fog készülni, amelyet időben megküldünk minden iskolába. 
A Természetbarát Bizottság fordulónként javasol túrákat, de más útvonalat is lehet választani. 
A túrázáshoz és a felkészüléshez tanácsot adunk a Természetbarát Bizottság fogadó napjain, 
minden csütörtökön 17 és 18 óra között a Bp. X. Ihász utca utca 26 szám alatt a Kőbányai 
Sportszövetség helyiségében. Telefonon 30/238-2197 telefonon lehet érdeklődni. Üzenetet lehet 
hagyni a Kőbányai Sportlétesítmény Központban Kissné Németh Erzsébetnél a 262-3504 
telefonon számon is. 

-··< 1\ c--., 

Budapest, 2015. március 18. 

Kovács Tamás 
elnök 



Kőbányai Természetbarát Szakbizottság 
1105 Bp.ihász u. 26. Levélcím: 1475. Bp. Pf. 65 
Mobil: 30/238-2197 E-mail: _\ll_mas3ko~ili;s'{/~mail_Jm 

2015. évi eseménynaptár 

J. Versenyek, túrák 
1. Béke kupa tömegesitő versenysorozat 
l. forduló jan.-febr. a. Gödöllői-dombvidék 

b. Budai-hegység 
c. Budai Trapp 
d. Pilis-Visegrádi-hegység 
e. Börzsöny 

ll. forduló márc. ápr. a. 1848-as emléktúrák 
b. Cserhát-hegység, Galga-mente 
c. Karancs-Medves-hegység 
d. Horváth József emléktúra 
e. Budai-hegység, Zsámbéki-medence 

m. forduló Kőbánya Kupa tájékozódási verseny 
lV. ford. ápr.-máj.-jún. a. TUTI kupa 

b. Kőbányai Barangolók Kupa 
c. Pilis-hegység 
d. BTSSZ találkozó 
e. Bükk-hegység 
f. Szabolcs-Szatmár megye 
g. Börzsöny-hegység 

V. forduló júl.-aug. a. Ausztria 
b. Görögország 
c. Horvátország, Szlovénia 
d. Románia 
e. Csehország 
f. Szlovákia 

VI. forduló szept. a. Pilisi Trapp teljesítménytúra 
c. MTSZ Természetjárók Napja 
d. Zemplén-hegység, Cserehát 
e. Balaton-felvidék, Keszthelyi-hg. 
e. Gödöllői-dombság, Pesti-síkság 

VII. forduló okt.-nov. a. Villányi-hegység 
b. V értes-hegység 
c. Lokomotív 424 teljesítménytúra 
d. Budai-hegység 
e. XXII: Gy0T2015. 

2. Hjúságí és nyugdíjas és egyéb túrák és programok 
i. Kőbányai diák túraverseny általános és középiskolák részére 
2. Ifjú tennészetvédők Kőbányán- Tennészetvédelmi bemutató túrák 
.). Kőbányai nyugdíjas és családos nyílt túrák 
4. Nordic Walking túrák és foglalkozások 
ll. Tanfolyam, továbbképzés 

2. Túravezető és aktivista továbbképzés 
3. Gyalogos GPS tanfolyam 
4. Kőbányai Tem1észetbarát Klub 

, 5. Te!·mészetjáró alapismereti tanfolyam (TUTI) 
llL Ertekezietek 

l. -r,avaszi szakosztályvezetői értekezlet 
2. Oszi szakosztályvezetői értekezlet 

II. 14. 

IV. 25. 

V. l 7. 
IV. 26. 
V.l6-17. 

Vl.20. 
("2 napos") 
("2 napos") 

VIII.30. 
IX.20. 
("2 napos") 
("2 napos") 

X
., 

. .J. 

X. 22-25. 

Gödöllő, Máriabesnyő, Szada 
OKT Budai-hegységi szakaszai 
Teljesítmény túra 
Klastrompuszta, Pilistető új kilátá 
OKT börzsönyi szakasza 
1848/49-es emlékhelyek felkeresése 
Hollókő, Galgamácsa 
SaJgótarján és környéke 
Külön kiírás szerint a Börzsönyben 
Csergezán-kilátó, Biai-hegyek 
Helye később kerül kijelölésre 
Külön kiírás szerint 
Külön kiírás szerint 
Turistaházak, tanösvények 
Helye később lesz kijelölve 
Bükk-fennsík, Dél-Bükk 
Nyíregyháza, Bereg, Tiszahát 
Nagyhideg-hegy, Csóványos 
Burgenland, Stajerország, Alsó-Ausztria 
Athén, Görög szigetek 
Adriai-tenger, Paklednyica és Krka NP 
Erdély, Székelyföld, Gyimesi csángók 
Óriás-hegység, Cseh-Paradicsom 
Alacsony-Tátra, Szlovák Karszt 
Teljesítmény túrák 
Dobogókő 

Zempléni várak, Szendrő, Martanyi 
Tihany, Sümeg, Keszthely 
PMP/Pest megyei piros útvonalon 
Siklós, Harkány, Villánykövesd 
OKT vértesi szakaszai 
Teljesítmény túra 
Kegyeleti túrák 
Miskolc, Bükk-hegység 

Külön kiírás szerint 
Külön kiírás szerint 
Külön kiírás szerint 
Külön kiírás szerint 

III. és X. hó 
ll. félév 
igény szeri11t havonta 
április 

3. ~ö bányai Természetbarát Szakbizottság elnökségi értekezletek 

II J. hó 
XII. hó 
havonta 
Xll. hó 4. Eva.dzáró elnökségi és szakosztályvezetői értekezlet 

Budapest, 20 l 4. december 03. 

\ . 
~"'t-""/_-) ·-2' / 

·-- _2'l ( C .. -•.. -"· ( ____ J 
Kovács Tamás 

elnök 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015.évitáUiogatására 
I.APÁLYÁZOADATAI 
A pályázó szervezet neve: Barcza Gedeon Sport Club 
Székhelye:1106 Budapest, Hárslevelű u. 12/4 Adószáma: 18157224-1-42 

Képviselő neve: Ádám György , 
l 

Tel. szám, e-mail címe: +3620-4117649 adamgy54@gmail.cow 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992.04.22 Száma: 6PK68381/2 , 

Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú (nincs érvényes tanúsítJ\ány) 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: _ 

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt, 10404089-40815808-00000;op~~;/,::m: 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszámÁ: __ _ _ _ ~- _ / . _ __

1 
:f. 0 G~ 

A'd' G.. l'/--(,Jl-S -f,f' l.(Q_OJ\ j(_ am yorgy, +36-20-4117649 t- ·· · ·· · ;J-í..) · :1.. ······ · 

II. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 93 fő (sakk, gó, bridzs) D 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni)- játékengedélyesek 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 100 fő pontosan 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal (22 fő azonosítóval) 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 

D 
D 

b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 
szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 
részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen -nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. igen- nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

igen - nem, 

Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. igen 

Budapest, 2015. március 20 

r~ PH. ~ 
HARCZAGEDEON SPORT ClUB,.... .. • .. ............. Q"" 

1106 Budapest, Hárslewlú u. 12/4 , l ' ' .. ' 
Ter.: +31>2041171>49; +3612651998 a pa yazo torve es 

Adószám: 18157224-1-42 képviselőjének aláírá a 
SzámklozAm:. K&HR1" 

1040406&-40615008~ 



III. A PÁLYÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A 2015. 
ÉVRE TERVEZETT PROGRAM OK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
PÁLY ÁZÓ NEVE: 

Egyesületünk sportegyesületként immár négy szellemi sportágban - sakk, bridzs, gó, dámajáték -
működtet szakosztályokat 
Kisebb szakosztályaink meghatározó súlyúak a sportáguk életében, sakkszakosztályunk azonban 
hagyományosan kiemelkedik közülük. Minden bizonnyal az ország legnagyobb ifjúsági 
sakkszakosztályát működtetjük, létszámunk mellett eredményességünk is kiemelkedő. 
A szellemi sport mellett nagy figyelmet fordítunk a hozzánk kapcsolódó sok-sok gyerek testi-lelki 
fejlesztésére, iskolákkal, óvodákkal fenntartott szoros, gyakran szerződéses kapcsolataink mellett 
kulturális foglalkozásokat, versenyeket, kirándulásokat, táborokat szervezünk nekik, és 
odafigyelünk, hogy a fizikai sportokat lehetőleg minél többen űzzék közülük. Csak egészséges 
gyerekből lehet kiemelkedő versenyző a szellemi sportágakban is, és mindemellett sikereket kell 
elérni a tanulásban is. 
A szellemi sportok azonban lehetőséget kínálnak, hogy hátrányos élethelyzetből induló gyerekek is 
megszerethessék és sikerrel űzhessék, valamint életkortól független: gyerekeink szüleit, nagyszüleit 
és a teljes lakosságat szórakoztathatjuk, versenyeztethetjük meg a gyerekek mellett. 
Arról vagyunk híresek, hogy nálunk mindenki sportolhat, törekszünk megteremteni mindenki 
számára a versenyzési lehetőségeket, ehhez kell rengeteg hely, felszerelés, edző, jóakarat. A 
tömegsportot favorizáljuk, bízva, hogy a sok-sok, sportunkra megtanított gyerekközüla legjobbak 
felveszik majd a versenyt az inkább csak élversenyzőket nevelő egyesületekkel, és ez így is van. 
Büszkék vagyunk, hogy 2014 évben 7 felnőtt csapatban fordulónként 84 sakkozónk ül asztalhoz, 
hogy az ezúttal Miskolcon és Hajdúszoboszlón megrendezett országos ifjúsági bajnokságokon 
összesen 20, a budapesti ifi bajnokságon 13 csapattal indultunk el. Ennek értékét mutatja, hogy sok
sok nagy egyesületnek egyetlen csapat indítása is rettenetes problémákat jelent. Eredményességre 
sem lehet panasz, csapatban országosan és Budapesten 6 csapatunk lett dobogós, 32 érmet 
akaszthattunk a gyerekek nyakára! 
Egyéniben az országos ifjúsági bajnokságon l érem és 3 helyezés, a rapid országos bajnokságon 5 
érem és 8 helyezés jutott legjobbj ainknak, budapesti és megyei sikereinknek se szeri, se száma. 
Diákolimpián 18 országos döntősünk volt, sokan indultak az óvodások illetve a másik végletet 
nézve az egyetemi és főiskolai bajnokság döntőjében közülünk 
Legértékesebb eredményünk Egyed Judit nevéhez fűződik: világbajnoki bronzérem az iskolások 
között; testvérével, Viktóriával amúgy a Magyarország által rendezett ifjúsági sakkcsapat olimpián 
Győrben is asztalhoz ülhettek országunk képviseletében. 
Rendezvényeink közül az októberben megrendezett nemzetközi versenyünket kell kiemelni, ahol 
például a sakkasztalnál csaptak össze urán és orosz gyerekek, erősítettük a szerbekkel, 
szlovákokkal, románokkal kapcsolatainkat, mindemellett a szokásos óriási számban rendeztünk 
ifjúsági sakkversenyeket, diákolimpiai versenyeket, sőt, nemzetközi versenyeket is. 



IV. A TÁMOGAT ÁS CÉLJA, A T ÁMOGATNI KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLY ÁZÓ NEVE: 

Barcza Gedeon SC - működési támogatása 
- ifjúsági sakkozók versenyeztetése, edzése, nevelése 

Egyesületünk nagyszámú versenyt rendez, nemcsak Kőbányán, de az országban másutt is, ez sok 
kisebb kiadással jár. Nagyon jelentős egyidejűleg felmerülő költség viszont az országos 
bajnokságokon történő indulásunk támogatása, egyszerűbb ehhez kémi a támogatást és azzal 
elszámolni. A versenykiírásokat csatoljuk, a versenyeken hagyományosan az egyik legnépesebb 
gyereksereggel felvonuló egyesület a miénk, és azon természetesen a Kőbányai gyerekek 
részvételét kiemelten támogatjuk 

A versenykiírások tartalmazzák a költségvetést is, a szokásos létszámunk 40 gyerek a rapid 
versenyeken és a csapatbajnokságon, 20 körüli az országos egyéni bajnokságban 

Hozzájárulunk kőbányai szakkörvezetőink munkájához, amikor szükséges, anyagilag is segítjük a 
szakkörök fennmaradását. Segítjük és támogatjuk, hogy a még játékengedéllyel nem rendelkező 
tanítványainkminél hamarább beépüljenek a csapatainkba 



V. KÖLTSÉGVETÉS o 

A kiadásnem megnevezése teljes költsé~ saját forrás i~ényelt támo_g_atás 
N evezés i díj az 

Országos ifjúsági és 100000 Ft 20000 Ft 80000 Ft 
gyermek CsB-re 

Nevezési díj, csoportos 
szállásköltségek az 

Országos egyéni 200000 Ft 150000 Ft 50000 Ft 
bajnokságon - játékosaink 

támo~atása 

Nevezési díj, csoportos 500000 Ft 400000 Ft 100000 Ft 
szállásköltségek az 

Országos Rapid 
bajnokságon- játékosaink 

támo~atása 

Igényelt támogatás összesen: 230000.Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról igen 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
igen 

program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a igen 

támogatui kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 
igen 

sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
igen hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló igen 

feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét nem 

igazoló feladóvevény másolata 

~ l 



AB G ed sc kőb' - - -- --

Név Életkor 

Sorszám 

1 Nógrády Árpád 1998 

2 Ngo Tan Don 1998 

3 Batári Brigitta 2001 

4 Czumbel Márton 200 2 
5 Márton Benedek 1998 
6 Márton Dénes 2000 
7 Márton Kristóf 200 2 

8 BuzásTamás 200 3 
9 Vancsa Veronika Lilla 200 5 

10 Shen Chen Ji Peti 2000 
11 Paksai Nikolett 200 8 

12 Matzner Tamás 1998 

13 Zlotov Viktor 2001 

14 PaksaiTamara 1999 
15 Mogyorósi Anna Imola 2004 

16 Csiszár Csaba 2004 

17 Kovács Boglárka 2004 

18 Modla Nóra Miléna 2006 

19 Varga Márk 2005 

20 Posta Zalán 2004 

21 Kulin László Erik 1997 

22 Modla Dénes 2008 

23 Csapesik Mátyás 1998 

24 Karádi Zoltán 1998 

25 Kótyuk Krisztián 1998 

26 Stampel János 1997 

27 Bende Szilárd 200 5 

28 Erdei-Telekes Zita 200 5 

29 Helembai Ádám 200 5 

30 Mihalik Villő 200 5 

31 Vadkerti Olivér 200 5 

32 Veres Kende Dániel 2005 

33 Zsida Dominik 200 5 

34 Babusa Dániel 200 2 

35 Nagy Richárd Attila 200 2 

36 Turcsik Arnold 2008 

37 Elek Mur Sámson 2001 

38 Kókai Medárd Szabolcs 200 7 

39 Modla Martin 2009 

40 Modla Vince 200 9 

· ·uetőséaű ifiúsáai k rtol ·· · ltak · kkörösok. edzőkkel. iskolákkal - 2015 évb ------------ ----- --------- --------~ -------------------------------1----- -- -1 ----- ---- -

Sakkszövetségi 
Irányító 

Nyilvántartási Város Utca 

Száma 
Szám 

22 582 1082 Budapest Baross u. 

254 35 1108 Budapest Agyagfejtő utca 

26 954 1106 Budapest Rákosvölgyi utca 

27 442 1183 Budapest Töhötöm utca 

27 472 1107 Budapest Arpa utca 

27 473 1107 Budapest Arpa utca 

27474 1107 Budapest Arpa utca 

28743 1102 Budapest Körösi Csoma Sándor út 

294 20 2 233 Budapest Petőfi utca 

29 525 1106 Budapest Pilisi utca 

30097 1106 Budapest Hárslevelű utca 

30223 1105 Budapest Harmat utca 

310001 1108 Budapest Oltó utca 

HU00691 1106 Budapest Hárslevelű utca 

HU01441 
HU01477 1104 Budapest Mádi utca 

HU01482 1108 Budapest Tavas utca 

HU01527 1106 Budapest Hárslevelű utca 

HU01539 Nagytarcsa Cson tv á ry utca 

HU01554 1108 Budapest Újhegyi út 

HU01677 1215 Budapest ív u. 

HU02516 1106 Budapest Hárslevelű utca 

2100 Gödöllő Alkotmány utca 

1103 Budapest Óhegy utca 

1103 Budapest Székfüvirág utca 

1102 Budapest Körösi Cs. S. 

1101 Budapest Monori út 

1101 Budapest Pongrác út 

1105 Budapest Mádi utca 

1108 Budapest Kövágó utca 

1103 Budapest Kada utca 

1106 Budapest Borsika utca 

1106 Budapest Hárslevelű utca 

1106 Budapest Hárslevelű utca 

Házszám tanulói jogviszony helye 

105 Pataky István SZKI 

2 Fazekas Mihály 

22 Keresztúry iskola 

6 Janikovszky Iskola 

16 ELTE Apáczai 

16 Fazekas Mihály 

16 Kispest, Kós 

15 Főnix DSE 

38 Orchidea angol-magyar kéttannyelvű, Kőbánya 

8/a Pataky István SZKI 

12 Kada utcai óvoda 

17 

12 Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű J 

12 

Kada utca i iskola 
10. Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 1 

3/b Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 1 

12 Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 
14 Kada Mihály Általános Iskola 

4/a Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 1 

12 Pataky István SZKI 

12 Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

27 Pataky István SZKI 

28 Pataky István SZKI 

3 Pataky lstvá n SZKI 

7 Pataky István SZKI 

Kada Mihály Általános Iskola 

Kada Mihály Általános Iskola 

13 Kada Mihály Általános Iskola 

Kada Mihály Általános Iskola 

Kada Mihály Általános Iskola 

Kada Mihály Általános Iskola 

Kada Mihály Általános Iskola 

17/b Széchenyi István Magyar-Német KétTanítási Nyelvű 

10. Széchenyi István Magyar-Német KétTanítási Nyelvű 

6. Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű 1 

58. Janikovszky Iskola 

7/a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola 

12 Kőbányai Hárslevelű Óvoda 

12 Kőbányai Hárslevelű óvoda !'~::---- ·--· •t'< " 
,._,_,~,, o: "'""'""w,, "' 

l 
~ 
l 

edző neve 

Katona Csaba 

Jakobetz László 

Ádám Olga 

Nagy Erika 
Tompa János 

Tompa János 

Tompa János 

Ősz Gábor 
Jakobelz László 

Katona Csaba 
Ádám Olga 

Nagy Erika 

Jakobetz László 

Ádám Olga 

Ádám Olga 
Nádasi Péter 

Nádasi Péter 

Tóth Rita 

László Laura 

Nádasi Péter 

Katona Csaba 

Tóth Rita 

Katona Csaba 

Katona Csaba 

Katona Csaba 

Katona Csaba 

László laura 

László Laura 

László La u ra 

László Laura 

László Laura 

László Laura 
László Laura 

Nádasi Péter 

Nádasi Péter 

Nádasi Péter 

Nagy Erika 

Tóth Rita 

Tóth Rita 
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Magyar Sakkszövetség 
1055. Budapest, Falk Miksa u. 10. 

MAGY AR NEMZETI IFJÚSÁGI 
SAKK CSAPATBAJNOKSÁG 

2015. 



l. A bajnokság célja: a nevelőegyesületek közötti erőviszonyok felmérése, FIDE értékszám módo
sítása és a sportbarátság elmélyítése 

2. A verseny helyszíne, időpontja: Budapest XIV. kerület Mogyoródi út 19- 21. Sportcsamok 
2015. augusztus 26-30. 

3. A szállás helyszíne: Budapest XIV. kerület Mogyoródi út 19- 21. 

4. A verseny rendszere: 8 fordulás svájci rendszer 

5. Program: 
augusztus 26. szerda 

augusztus 27. csütörtök 

augusztus 28. péntek 

augusztus 29. szombat 

augusztus 30. vasárnap 

Étkezési rend: 

12:30- 14:45 Beérkezés a szállás helyszínére 
14:50 Regisztráció lezárása erősorrend véglegesítése 
15:00 Technikai értekezlet a Sportcsarnokban 
15.15 Megnyitó 
15:30-20:30 l. forduló 
09:00- 13:00 2. forduló 
15:30-20:30 3. forduló 
09:00- 13:00 4. forduló 
15:30-20:30 5. forduló 
09:00- 13:00 6. forduló 
15:30-20:30 7. forduló 
09:00- 13:00 8. forduló 
15:00 Eredményhirdetés 

07:15-08:45 Reggeli 
12:30- 14:30 Ebéd 
19:00-21:00 Vacsora 

6. Rendező: Magyar Sakkszövetség 

7. A verseny főbírója: Győrkös Lajos nemzetközi versenybíró (lA), MSSZ versenyiroda vezetője 

8. A versenybíróság és a verseny bíró i: a helyszínen kerülnek ismertetésre 

9. Versenyigazgató: Varga Péter nemzetközi versenybíró (IA), MSSZ Ifjúsági Bizottságának elnöke 

10. Nevezési határidő: 2015. július 26. 
Nevezési díj csapatonként: 18.000,-Ft. 
Nevezési határidő lejárta után 21.000,-Ft, helyszíni 25.000,-Ft. 

ll. Nevezési feltételek: a nevezésnek tartalmaznia kell: 
a. a versenykiíráshoz csatolt erősorrendi ív (melyet a MSSZ versenybírósága hagy jóvá) és a 

szállás és étkezési igények hiánytalan megjelölésével 
b. a csapatvezető e-mail és mobil telefon elérhetősége 
c. a végleges erősorrendi ívnek tartalmaznia kell: 

~ játékos nevét, 
~ születési idejét, 
~ a FIDE listán szereplő nevezéskori értékszámát Gúliusi pontosítással), 
~ a FIDE azonosítóját 
~ az erősorrend kialakításánál a 150 pontos szabály van érvényben. Értékszám nél

küli játékosok megelőzhetik az értékszámosokat az 1100-as értékszám határig. (A 



FIDE értékszám nélküliek a csapat átlag értékszám számításhoz "fiktív" l OOO-al 
lesznek figyelembe véve.) 

Az erősorrendi ívek a nevezés elfogadása után a helyszíni regisztráció végzéséig rnódosíthatók, 
vis maior esetén és figyelemrnel a Versenykiírás 14.pont befejező bekezdésének utolsó három 
rnondatára, valarnint a FIDE lista aktualizálásának kényszere rniatt. 

12. Csapatösszeállítás: 
a nevezhető 9 játékosból (1997. 01.01. után születettek) 6 fő rnérkőzik, rnelyből kötelező 2 fő 
leányt vagy l fő leányt és l fő 2003.01.01. után született ifjúságit (un. "kis ifit") szerepeltetni! 

13. Lebonyolítás: 
8 forduló svájci rendszerben. A párosítás FIDE Swiss Manager programmal történik. A játékidő 
90 perc + 30 másodperc hozzáadás lépésenként. A játszma jegyzése a játszma végéig kötelező. 
Több csapatot indító egyesületek gárdái az utolsó kettő fordulóban nem játszhatnak egymással! A 
kettőnél több csapatot indító egyesületek esetében a 3., "n"-ik csapatok vonatkozásában- a sport
szerüségi elvek figyelembevételével- a főbíró dönt az utolsó két fordulót illetően. 
A csapatbajnokságot az érvényben lévő FIDE szabályok szerint, a következő lebonyolítási rend
szerben rendezzük: 
A versenyre tetszőleges szárnú csapat nevezhet. 
Helyezések eldöntése: az elért összes pontszám lapján 
Holtversenyek esetén a helyezések eldöntésének rendje: 
l. Csapatpont számítás: győzelern-2 pont, döntetlen- l pont, vereség- O pont 
2. Buchholz érték 
3. Módosított buchholz érték 
4. Magasabb táblán elért jobb eredmény 
5. Egymás elleni eredmény 

A versenyre a csapatok besorolását a csapat értékszám átlaga adja. Az értékszám átlagot a beneve
zett csapat első hat (1-6.) versenyzője alapján kerül kiszárnolásra, illetve 7-9 fős nevezés esetén a 
"kötelezően leültetendő" hat versenyző 12 (l) lány, illetve O (l) kis ifi/ és a 4 legmagasabb érték
szárnú átlagú lesz beszárnítva. A FIDE értékszámmal nem rendelkező versenyzők 1000-es ér
ékkel kerülnek be a csapatátlag számításba. Aki úgy nyilatkozik, hogy egy játékosa a későbbi 
fordulóban érkezik és ül asztalhoz, az a játékos az értékszám átlagba beszámít. Amennyiben ez a 
játékos mégsem vesz részt a versenyen, akkor az IB ezt a sportszerűtlenséget figyelembe ve
szi a következő évi Sport XXI egyesületi támogatások megítélésénél. 
Megengedett késési idő 30 perc. 

14. Résztvevők: 
Az MSSZ-el tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt rnűködtető sportegye
sületek ifjúsági csapatai. Vendégjátékost csak az átigazolási időszakban (2015. augusztus 24-
én 17:00-ig) kiváltott licenc alapján lehet szerepeltetni. A "vendégjátékos" játékengedéllyel 
rendelkező NB-s anyaegyesületű sakkozók kizárólag az NB-s csapatukban szerepelhetnek 
Arnennyiben a "vendégjátékos" NB-s csapata nem indul az Ifjúsági Csb-n, úgy versenyezhet a te
rületi csapatában. A csapatokban maximum 2 (két) ilyen "vendégjátékos" szerepelhet. A területi 
anyaegyesületű sakkozók szabadon rnegválaszthatják, hogy rnelyik egyesületük csapatában indul
nak. A bajnokság résztvevői magyar állampolgárok, vagy olyan versenyzők, akik HUN jelzéssel 
találhatók a 2015. augusztusi FIDE listán. Csapatonként csak egy külföldi játékos szerepelhet. /A 
felnőtt NB CSB versenykiírás 13)c)1-2. alpontban előírtak alapján értelmezendő a külfóldi ver
senyzői kategória, de a lány és un. "kis ifi" táblán kizárólag a 13) c) 2 d) alpontnak megfelelő ver
senyzők engedélyezettek/. Nem tekinthető külfóldinek a Magyarországon élő, nappali tagozatos, 
külföldi állampolgárságú tanuló, arnennyiben HUN FIDE azonosítóval /ID/ rendelkezik. Több 
csapatot indító egyesület csak külön erősorrendi ívekkel nevezhet! 

15. Díjazás: 
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I. helyezett: 60.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
II. helyezett: 40.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
III. helyezett: 30.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
IV -VI. helyezettek: oklevél. 
1-6. tábladíjasok emlékplakett és tárgyjutalomban részesülnek. 

16. Nevezés és információ: 
e-mail: iiicsbCiMreemail.hu 
információ: Marti György +36309414754 
A költségeket átutalással lehet fizetni, a regisztráció visszaigazolásnak pontosítása után a 
Magyar Sakkszövetség elküldi a díjbekérőt, mely megérkezése után történhet meg a fiZetés. 
A helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát. 

A játékengedélyek ellenőrzését az MSSZ végzi, így a nevezéshez tartozó erősorrendi íveket 
feltétlenül meg kell küldeni. 
A beérkező nevezéseket 5 munkanapon belül visszaigazoljuk! A befizetésekről a helyszínen ad
juk át a számlákat a csapatvezetőknek 
Lehetőség van az alább felsorolt teljes költségek együttes, előre történő átutalására, ezt azonban 
jelezni szükséges a nevezés leadásakor. 

17. Költségek: 
Utazás, szállás, étkezés, nevezési díj a nevezett csapatokat terheli. A rendezési költségeket a Ma
gyar Sakkszövetséget terheli. 
Szállás és étkezési árak: 
Szállás: 2200.-Ft/fő/éj, Időben érkezett előzetes megrendelés esetén tudunk kollégiumi szállást 4-
6 ágyas kollégiumi szobákban (a kísérőknek is) biztosítani. A 18 év feletti kísérők IFA díja: 
400,- Ft/fő/éj. 

Étkezés: Reggeli: 450,- Ft/adag, ebéd: 950,- Ft/adag, vacsora: 800,- Ft/adag. 
Az étkezések 2015. augusztus 26-án vacsorával kezdődnek, és 30-án ebéddel záródnak Kérhető 
csak szállás vagy korlátozottan bármilyen részétkezés is. A kollégiumi szobák ágyszámainak 
feltöltésével helyezzük el a résztvevőket. Külön kérésre az ágy( ak) megváltható(k). 
Mivel a nevezési határidő 2015. július 26., az utolsó visszaigazolás napja 2015. augusztus 2., az 
ezt követő utolsó átutalásiibefiZetési határidő 2015. augusztus 10. lesz. 
Kérjük a beftzetést igazoló átutalási bizonylatot, illetve beftzetést igazoló csekk szelvényét, 
vagy annak másolatát a versenyre elhozni, és a regisztráció során bemutatni! 
Amennyiben a nevezést követően 3-4 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy ké1jük telefo
non jelezni, mivel előfordulhat postai levél elvesztése, illetve e-mail "elkallódása", és ezt próbál
juk elkerülni! 
Kérjük minden versenyzőt és kísérőt a határidők betartására, a verseny zökkenőmentes lebonyolí
tása érdekében. 

18. Óvás: 
Óvást a helyszínen írásban kell benyújtani a főbírónál, a forduló befejezése után maximum 15 
percig bruttó 20.000.-Ft egyidejű befizetésével. A versenybíróság az óvással kapcsolatban egy 
órán belül dönt, amely végleges. A jogosan óvó csapat, az óvási díjat visszakapja. 

19. Egyéb: 
a.) A csapatvezetők a nevezéssel, illetve a helyszíni regisztrációval kialakítják az úgynevezett 
alapcsapatot (1-9. számú versenyzők erőlistáját). 
A mérkőzés akkor veheti kezdetét, ha a játszmák kétharmada (4 játszma) létrejön. 
b.) Betegség és egyéb vis maior helyzetek esetén, az 5-6. táblákon játék nélküli vesztéseket 
(kontumálásokat) sorozatos ismétlődés esetén (három és további mulasztás) 1-1 játszma bünte
tőponttal kell a vétkest elmarasztalni. Azonos versenyző ismétlődő - kétszeri - kotfumálása 

110 4 



után a nevezettet az erőlistáról törölni kell. Páratlan számú mezőny esetén az erőnyerő csapat 3,0 
pontot kap. A csapattagok közül 6 versenyzőnek 0,5 kerül jóváírásra, a listát a csapatvezető ad
hatja le. 
c.) A CSAPATVEZETŐK szerepe "A Sakkjáték Versenyszabályzata" 32. §-ban előirt kötele
zettségek és jogkörök (intézkedési lehetőségek) alapján érvényesülhet. 
A rendezőségnek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny színhelyén súlyosabb rendbon
tásban vétkes játékos( oka)t vagy kisérőket akár a versenyből való kizárással is büntetni, a 
befizetési költségek visszatérítése nélkül. Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni. To
vábbi szankcionálásra az MSSZ jogosult. A házirendet a versenyzőknek kísérőknek meg 
kell ismerniük, és be kell tartaniuk! 
d.) A program szerint kitűzött időpontban a versenybíró a világossal játszó versenyzők óráját el
indítja. A mérkőzés akkor veheti kezdetét, ha a játszmák kettő harmada (négy játszma) megvaló
suL A korábban érkező csapat akkor ülhet le, ha legalább 5 versenyzője jelen van. 
e.) A versenyen hatályosak a NB CSB versenykiírás fegyelmező szigorító szabályai (mobil tele
fon használat, beszélgetés, sportszerűtlen versenyzés). 
f.) A sportcsarnok melletti étteremben az étkezési idők kivételével elemzési lehetőséget biz
tosítunk, de elemző készletekről mindenkinek önállóan kell gondoskodnia. 
g.) A versenyteremben elemezni, rapid és villámpartit játszani TILOS(!). 

Regisztráció helyszíne: 
Budapest, XIV. Mogyoródi út 19-21. 
Az aktuális állapotot a szövetség honlapján közzétesszük a verseny előtt két 
héttel. 
Az MSSZ Versenyirodája fenntartja a jogot előre nem látható problémák előfordulása esetén a 
Versenykiírás módosítására. A verseny megkezdése után előzőekre a verseny főbírója jogosult. 

Budapest, 2015. február 6. 

Jó versenyzést kíván a Magyar Sakkszövetség 



l. A bajnokság célja: a nevelőegyesületek kőzötti erőviszonyok felmérése, FIDE értékszám módo
sítása és a sportbarátság elmélyítése 

2. A verseny helyszíne, időpontja: Budapest XIV. kerület Mogyoródi út 19- 21. Sportcsarnok 
2015. augusztus 26-30. 

3. A szállás helyszíne: Budapest XIV. kerület Mogyoródi út 19-21. 

4. A verseny rendszere: 8 fordulás svájci rendszer 

5. Program: 
augusztus 26. szerda 

augusztus 27. csütörtök 

augusztus 28. péntek 

augusztus 29. szombat 

augusztus 30. vasárnap 

Étkezési rend: 

12:30- 14:45 Beérkezés a szállás helyszínére 
14:50 Regisztráció lezárása erősorrend véglegesítése 
15:00 Technikai értekezlet a Sportcsarnokban 
15.15 Megnyitó 
15:30-20:30 l. forduló 
09:00- 13:00 2. forduló 
15:30-20:30 3. forduló 
09:00- 13:00 4. forduló 
15:30-20:30 5. forduló 
09:00- 13:00 6. forduló 
15:30-20:30 7. forduló 
09:00- 13:00 8. forduló 
15:00 Eredményhirdetés 

07:15-08:45 Reggeli 
12:30- 14:30 Ebéd 
19:00-21:00 Vacsora 

6. Rendező: Magyar Sakkszövetség 

7. A verseny főbírója: Győrkös Lajos nemzetközi versenybíró (IA), MSSZ versenyiroda vezetője 

8. A versenybíróság és a verseny bírói: a helyszínen kerülnek ismertetésre 

9. Versenyigazgató: Varga Péter nemzetközi versenybíró (lA), MSSZ Ifjúsági Bizottságának elnöke 

10. Nevezési határidő: 2015. július 26. 
Nevezési díj csapatonként: 12.000,- Ft 
Nevezési határidő lejárta után 15.000,- Ft, helyszíni 18.000,- Ft. 
Több gyermek csapatot indító vidéki egyesületek csapatonként 3.000 Ft kedvezményt kapnak. 

ll. Nevezési feltételek: a nevezésnek tartalmaznia kell: 
a. a versenykiíráshoz csatolt erősorrendi ív (melyet a MSSZ versenybírósága hagy jóvá) és a 

szállás és étkezési igények hiánytalan megjelölésével 
b. a csapatvezető e-mail és mobil telefon elérhetősége 
c. a végleges erősorrendi ívnek tartalmaznia kell: 

~ játékos nevét, 
~ születési idejét, 
~ a FIDE listán szereplő nevezéskori értékszámát (júliusi pontosítással), 
~ a FIDE azonosítóját 
~ az erősorrend kialakításánál a 150 pontos szabály van érvényben. Érték-

szám nélküli játékosok megelőzhetik az értékszámosokat az 1100-as értékszám határig. (A FIDE 
r· 
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értékszám nélküliek a csapat átlag értékszám számításhoz "fiktív" l OOO-al lesznek figyelembe vé
ve.) 
Az erősorrendi ívek a nevezés elfogadása után a helyszíni regisztráció végzéséig módosíthatók, 
vis maior esetén és figyelemmel a Versenykiírás 14.pont befejező bekezdésének utolsó három 
mondatára, valamint a FIDE lista aktualizálásának kényszere miatt. 

12. Csapatösszeállítás: 
a nevezhető 9 játékosból (2003. 01.01. után születettek) 6 fő mérkőzik, melyből kötelező 4 fő 10 év 
alatti (2005.01.01. után született), l fő lány ifjúságijátékost szerepeltetni! 2 fő túlkoros (2003.01.01. 
után született) szerepelhet, akiknek 1500-nál nem lehet magasabb az értékszámuk 

13. Lebonyolítás: 
8 forduló svájci rendszerben. A párosítás FIDE Swiss Manager programmal történik. A játékidő 
90 perc + 30 másodperc hozzáadás lépésenként. A játszma jegyzése a játszma végéig kötelező. 
Több csapatot indító egyesületek gárdái az utolsó kettő fordulóban nem játszhatnak egymással! A 
kettőnél több csapatot indító egyesületek esetében a 3., "n"-ik csapatok vonatkozásában- a spmi
szerűségi elvek figyelembe vételével - a főbíró dönt az utolsó két fordulót illetően. 
A csapatbajnokságot az érvényben lévő FIDE szabályok szerint, a következő lebonyolítási rend
szerben rendezzük: 
A versenyre tetszőleges számú csapat nevezhet. 
Helyezések eldöntése: az elért összes pontszám lapján 
Holtversenyek esetén a helyezések eldöntésének rendje: 
l. Csapatpont számítás: győzelem- 2 pont, döntetlen- l pont, vereség- O pont 
2. Buchholz érték 
3. Módosított buchholz érték 
4. Magasabb táblán elért jobb eredmény 
5. Egymás elleni eredmény 

A versenyre a csapatok besorolását a csapat értékszám átlaga adja. Az értékszám átlagot a beneve
zett csapat első hat (1-6.) versenyzője alapján kerül kiszámolásra, illetve 7-9 fős nevezés esetén a 
"kötelezően leültetendő" hat versenyző /2 (l) lány, illetve O (l) kis ifi/ és a 4 legmagasabb érték
számú átlagú lesz beszámítva. A FIDE értékszámmal nem rendelkező versenyzők 1000-es ér
ékkel kerülnek be a csapatátlag számításba. Aki úgy nyilatkozik, hogy egy játékosa a későbbi 
fordulóban érkezik és ül asztalhoz, az a játékos az értékszám átlagba beszámít. Amennyiben ez a 
játékos mégsem vesz részt a versenyen, akkor az IB ezt a sportszerűtlenséget figyelembe ve
szi a következő évi Sport XXI egyesületi támogatások megítélésénél. 
Megengedett késési idő 30 perc. 

14. Résztvevők: 
Az MSSZ-el tagsági viszonyban álló önálló sakkegyletek, sakkszakosztályt működtető sportegye
sületek ifjúsági csapatai. Vendégjátékost csak az átigazolási időszakban (2015. augusztus 24-
én 17:00-ig) kiváltott licenc alapján lehet szerepeltetni. A "vendégjátékos" játékengedéllyel 
rendelkező NB-s anyaegyesületű sakkozók kizárólag az NB-s csapatukban szerepelhetnek 
Amennyiben a "vendégjátékos" NB-s csapata nem indul az Ifjúsági Csb-n, úgy versenyezhet a te
rületi csapatában. A csapatokban maximum 2 (két) ilyen "vendégjátékos" szerepelhet. A területi 
anyaegyesütetű sakkozók szabadon megválaszthatják, hogy melyik egyesületük csapatában indul
nak. A bajnokság résztvevői magyar állampolgárok, vagy olyan versenyzők, akik HUN jelzéssel 
találhatók a 2015. augusztusi FIDE listán. Csapatonként csak egy külföldi játékos szerepelhet. l A 
felnőtt NB CSB versenykiírás 13)c)1-2. alpontban előírtak alapján értelmezendő a külfóldi ver
senyzői kategória, de a lány és un. "kis ifi" táblán kizárólag a 13) c) 2 d) alpontnak megfelelő ver
senyzők engedélyezettek/. Nem tekinthető külfóldinek a Magyarországon élő, nappali tagozatos, 
külföldi állampolgárságú tanuló, amennyiben HUN FIDE azonosítóval /ID/ rendelkezik. Több 
csapatot indító egyesület csak külön erősorrendi ívekkel nevezhet! 
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15. Díjazás: 
I. helyezett: 60.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
II. helyezett: 40.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
III. helyezett: 30.000 Ft, kupa, érem és oklevél 
IV -VI. helyezettek: oklevél. 
1-6. tábladíjasok emlékplakett és tárgyjutalomban részesülnek. 

16. Nevezés és információ: 
e-mail: ificsb@freemail.hu 
információ: Marti György +36309414754 
A költségeket átutalással lehet fizetni, a regisztráció visszaigazolásnak pontosítása után a 
Magyar Sakkszövetség elküldi a díjbekérőt, mely megérkezése után történhet meg a fizetés. 
A helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát. 

A játékengedélyek ellenőrzését az MSSZ végzi, így a nevezéshez tartozó erősorrendi íveket 
feltétlenül meg kell küldeni. 
A beérkező nevezéseket 5 munkanapon belül visszaigazoljuk! A befizetésekről a helyszínen ad
juk át a számlákat a csapatvezetőknek 
Lehetőség van az alább felsorolt teljes költségek együttes, előre történő átutalására, ezt azonban 
jelezni szükséges a nevezés leadásakor. 

17. Költségek: 
Utazás, szállás, étkezés, nevezési díj a nevezett csapatokat terheli. A rendezési költségeket a Ma
gyar Sakkszövetséget terheli. 
Szállás és étkezési árak: 
Szállás: 2200.-Ft/fő/éj, Időben érkezett előzetes megrendelés esetén tudunk kollégiumi szállást 4-
6 ágyas kollégiumi szobákban (a kísérőknek is) biztosítani. A 18 év feletti kísérők IFA díja: 
400,- Ft/fő/éj. 

Étkezés: Reggeli: 450,- Ft/adag, ebéd: 950,- Ft/adag, vacsora: 800,- Ft/adag. 
Az étkezések 2015. augusztus 26-án vacsorával kezdődnek, és 30-án ebéddel záródnak Kérhető 
csak szállás vagy korlátozottan bármilyen részétkezés is. A kollégiumi szobák ágyszámainak 
feltöltésével helyezzük el a résztvevőket. Külön kérésre az ágy( ak) megváltható(k). 
Mivel a nevezési határidő 2015. július 26., az utolsó visszaigazolás napja 2015. augusztus 2., az 
ezt követő utolsó átutalási/befizetési határidő 2015. augusztus 10. lesz. 
Kérjük a befizetést igazoló átutalási bizonylatot, illetve beíiZetést igazoló csekk szelvényét, 
vagy annak másolatát a versenyre elhozni, és a regisztráció során bemutatni! 
Amennyiben a nevezést követően 3-4 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük telefo
non jelezni, mivel előfordulhat postai levél elvesztése, illetve e-mail "elkallódása", és ezt próbál
j uk elkerülni! 
Kérjük minden versenyzőt és kísérőt a határidők betartására, a verseny zökkenőmentes lebonyolí
tása érdekében. 

18. Óvás: 
Óvást a helyszínen írásban kell benyújtani a főbírónál, a forduló befejezése után maximum 15 
percig bruttó 20.000.-Ft egyidejű befizetésével. A versenybíróság az óvással kapcsolatban egy 
órán belül dönt, amely végleges. A jogosan óvó csapat, az óvási díjat visszakapja. 

19. Egyéb: 
a.) A csapatvezetők a nevezéssel, illetve a helyszíni regisztrációval kialakítják az úgynevezett 
alapcsapatot (1-9. számú versenyzők erőlistáját). 
A mérkőzés akkor veheti kezdetét, ha a játszmák kétharmada (4 játszma) létrejön. 
b.) Betegség és egyéb vis maior helyzetek esetén, az 5-6. táblákon játék nélküli vesztéseket 
(kontumálásokat) sorozatos ismétlődés esetén (három és további mulasztás) 1-1 játszma bünte-
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tőponttal kell a vétkest elmarasztalni. Azonos versenyző ismétlődő - kétszeri - kontumálása 
után a nevezettet az erőlistáról törölni kell. Páratlan számú mezőny esetén az erőnyerő csapat 3,0 
pontot kap. A csapattagok közül 6 versenyzőnek 0,5 kerül jóváírásra, a listát a csapatvezető ad
hatja le. 
c.) A CSAPATVEZETÖK szerepe "A Sakkjáték Versenyszabályzata" 32. §-ban előirt kötele
zettségek és jogkörök (intézkedési lehetőségek) alapján érvényesülhet. 
A rendezőségnek jogában áll a szálláshelyen vagy a verseny színhelyén súlyosabb rendbon
tásban vétkes játékos(oka)t vagy kisérőket akár a versenyből való kizárással is büntetni, a 
befizetési költségek visszatérítése nélkül. Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni. To
vábbi szankcionálásra az MSSZ jogosult. A házirendet a versenyzőknek kísérőlmek meg 
kell ismerniük, és be kell tartaniok! 
d.) A program szerint kitűzött időpontban a versenybíró a világossal játszó versenyzők óráját el
indítja. A mérkőzés akkor veheti kezdetét, ha a játszmák kettő harmada (négy játszma) megvaló
suL A korábban érkező csapat akkor ülhet le, ha legalább 5 versenyzője jelen van. 
e.) A versenyen hatályosak a NB CSB versenykiírás fegyelmező szigorító szabályai (mobil tele
fon használat, beszélgetés, sportszerűtlen versenyzés). 
f.) A sportcsarnok melletti étteremben az étkezési idők kivételével elemzési lehetőséget biz
tosítunk, de elemző készletekről mindenkinek önállóan kell gondoskodnia. 
g.) A versenyteremben elemezni, rapid és villámpartit játszani TILOS(!). 

Regisztráció helyszíne: 
Budapest, XIV. Mogyoródi út 19-21. 
Az aktuális állapotot a szövetség honlapján közzétesszük a verseny előtt két 
héttel. 
Az MSSZ Versenyirodája fenntartja a jogot előre nem látható problémák előfordulása esetén a 
Versenykiírás módosítására. A verseny megkezdése után előzőekre a verseny főbírója jogosult. 

Budapest, 2015. 02.06. 

Jó versenyzést kíván a Magyar Sakkszövetség 

r 
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Magyar Korcsoportos Egyéni és Csapat Rapid Sakkbajnokság 
VERSENYKIÍRÁSA 

Hajdúböszörmény, 2015. április30-május 3. 

A verseny célja: 2015. évi Korcsoportos Rapid egyéni- és csapatbajnoki cím és helyezések 
eldöntése. 8, 10, 12, 14, 16, 18 éves korcsoportonként és megállapítani a 2015. év Magyar 
Bajnokait 

Pontszerzési lehetőség biztosítása az ifjúsági egyesületek közötti pontversenybe. 

A verseny helyszíne: 

A verseny ideje: 
A verseny rendezője: 
Versenyigazgató: 
Főbíró: 

Versenybírók: 
Versenybíróság tagjai: 
A verseny résztvevői: 
Egyéniben: 

Széchenyi István Szakképző Iskola és Kollégium 
Hajdúböszörmény, Radnóti u. 3. 
2015. április30-május 3. 
Magyar Sakkszövetség 
Varga Péter IB elnök 
Györkös La j os nemzetközi versenybíró 
a helyszínen kerülnek ismertetésre 
A verseny előtt felkért 5 szakértő személy 

Korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok, FIDE 
listán HUN jelöléssei szereplő sakkozók, akik rendelkeznek 
2015. évi versenyengedéllyel 
- 8 éven aluli lányok és fiúk, (2007.01.01.) 
- 10 éven aluli lányok és fiúk, (2005.01.01.) 
- 12 éven aluli lányok és fiúk, (2003.01.01.) 
- 14 éven aluli lányok és fiúk, (2001.01.01.) 
- 16 éven aluli lányok és fiúk, (1999.01.01.) 
- 18 éven aluli lányok és fiúk, (1997.01.01.) 

Minden versenyző kizárólag a saját korcsoportjában indulhat, ún. "felversenyzés" nem lehetséges. 
Ez alól felmentést adhat a versenyigazgató. 
Csapatverseny: 

10 éven aluli csoport: 2005.01.01-jén vagy azután születtek 
14 éven aluli csoport: 2001.01.0 l-jén vagy azután születtek 
18 éven aluli csoport: 1997.01.01-jén vagy azután születtek 

A csapatokban fiatalabb csoportbeliek is játszhatnak. (ún. "fel versenyzés" lehetséges). 
Egyéni és csapatversenyben nem tekinthető külfóldinek a Magyarországon élő (tanuló, 
lakó) HUN FIDE azonosítóval rendelkező külfóldi állampolgárságú játékos. 

A verseny lebonyolítása: 

Egyéni: 9 fordulós svájci rendszerű verseny. 
A versenyt digitális órákkal rendezzük meg minden korcsoportban. Az összjátékidő 
játékosonként 20 perc, lépésenként 3 másodperc bónusz idővel. 
A versenyszabályok a FIDE 2014. július 1.-től érvényes szabályainak felelnek meg. 
Megengedett késési idő a fordulók kezdetén 10 perc. 

Csapat: 6 fordulós svájci rendszerű verseny három korcsoportban. A csapatok létszáma 4 fő. 
A csapatok erőlistájára 2 tartalékjátékos vehető fel. A csapatban leányt kell szerepeltetni. 
Az erősorrend az NB-s csapatbajnokságok erősorrendjei szerintinek kell megfelelnie, 
megegyeznie. Csapatonként egy külfóldi játékos szerepelhet. l A felnőtt NB CSB 
versenykiírás 13) c)l-2. alpontban előírtak alapján értelmezendő a külfóldi versenyzői r

kategória, de a leány táblán kizárólag a !3) c) 2 d) alpontnak megfelelő versenyzők~~ 



engedélyezettek/. Az erősorrendi ívre a versenyzők a nemzeti CSB-n meghatározott 
legfeljebb 150 értékszám különbséggel sorolhatók. A csapatok tagjaira a 2014-2015-ös 
bajnoki évre vonatkozó igazolások hatályosak. Kettős igazolással rendelkező ún. 
vendégjátékosok szabadon megválaszthatják, hogy melyik egyesületük csapatában 
indulnak. Az azonos sportkörből, szakosztályból nevező csapatok az utolsó fordulóban 
nem párosíthaták össze. 
Az l. táblán nem lehet játék nélkül veszíteni (kontumálni). 

A helyezések megállapítása: 
Egyéni verseny: A helyezési sorrendet a megszerzett pontok száma dönti el. Azonos 
pontszám esetén a helyezések sorrendjét a következők: 

a. Buchholz-számítás 
b. Progresszív érték 
c. Teljesítmény mutató (TPR) 
d. Berger - Sonnebom számítás 

Csapatverseny: A helyezési sorrendet a megszerzett táblapontok összege (olimpiai 
pontszámítás) dönti el. Azonos pontszám esetén a helyezések sorrendjét a következők: 

a. Csapatgyőzelmi pontszámítás (győzelem 2 pont, döntetlen l pont, vereség O pont) 
b. Buchholz-számítás 
c. egymás elleni eredmény 
d. Progresszív érték 

A tábladíjak megítélésénél a megszerzett pontok döntenek, egyenlőség esetén a legalább négy 
játszmát játszók esetében a %-os teljesítmény, majd a jobb helyezést elért csapat versenyzője a 
kedvezményezett, a díjas. 

Díjazás: 
Egyéniben korcsoportonként és nemenként az l. helyezett serleget, az 1-3. helyezett érmet, 
az 1-6. helyezett oklevelet és tárgydíjat kap. 
A csapatversenyeknél csoportonként az l. helyezett csapat serleg et kap, az 1-3. helyezett 
csapattagok éremdíjazásban, az 1-6. helyezett csapat oklevél díjban részesül. 
Táblánként és korcsoportonként a legjobb pontszerzők különdíjat kapnak. 

Költségek: 
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill. egyesületeiket, a rendezési 
költségek a Magyar Sakkszövetséget terhelik. 

Nevezési díj: Csapatversenyen bruttó 6.000,- Ft/csapat, egyéni versenyen bruttó 2.500,
Ft/fő 

Nevezési határidő: 2015. április l. 
A nevezéseket e-mailben lehet elküldeni az alábbi címre: rapidsakk@freemail.hu 
A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha mindent pontosan tartalmaz 2015. április l-ig, 
és a visszaigazolás összege át lett utalva 2014. április 10-ig a elektronikus számla alapján! 
Nevezési határidő lejárta után pótdíjat kell fiZetni ( csapatnál +bruttó 3.000.-Ft/csapat, azaz 
9.000,- Ft/csapat, egyéninél +bruttó 1.500.-Ft/fö, azaz 4.000,- Ft/fő. Helyszíni nevezés 
csapatnál + bruttó 6.000.-Ft/csapat, azaz 12.000,- Ft/csapat, egyéninél +bruttó 2.500.-Ft/fő, 
azaz 5.000,- Ft/fő). 

A sportkörök, sakk szakosztályok vezetői - általuk megbízott ifjúsági felelősei, edzői, 
nevelői - végezzék koordináltan (összegzően) az egyéni nevezéseket, helyszíni regisztrációt, 
pénzügyi folyamatot (étkezési jegyek átvételét, stb.) és a verseny közbeni és kollégiumi 
szálláshelyen a felügyeletet. 



A nevezésnek tartalmaznia kell: 
sportkör nevét, címét, 
a számla fizető nevét, cím ét, adószámát (csak átutalással lehet fizetni a költségeket, a 
visszaigazolással együtt megküldött elektronikus számla után) 
ügyintéző nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, 
játékos( ok) nevét, születési idejét (év, hó, nap), 
értékszámát, FIDE azonosító számát, 
mely csoportban szeretne szerepeini 
kísérők száma, 
a szállás és étkezési igények pontos meghatározását, 
leányok nevezhetők fiú csoportba, 

Amennyiben a nevezést követően 5-7 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kétjük 
jelezni! 

A költségeket a helyszínen készpénzben lehet rendezni, ahol kiállítjuk a készpénzes számlát. 
Amennyiben előre, átutalással kívánnak fizetni, ezt kérjük a nevezésben jelezni, mely után 
a Magyar Sakkszövetség elküldi a díibekérőt, mely megérkezése után történhet meg a 
fizetés. Ebben az esetben is a helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát. 

Szállás és étkezés árai: 
Elhelyezés: Négyágyas fürdőszabás kollégiumi szobákban. 
Szállás: 2.200,-/fő/éjszaka 
Étkezés: kontinentális reggeli 450,-/fő/nap 
Étkezés: menü ebéd 950,-/fő/nap 
Étkezés: menü vacsora 800,-/fő/nap 
Az IFA (idegenforgalmi adó) a kollégiumban megszálló 18 év felettieket terheli (kb. 300,
Ft/éjszaka). 

Az igényelt szolgáltatásokat kérjük a nevezéssei együtt megküldeni szíveskedjenek! Akiajánlott 
szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni, de a nevezési határidő után küldött, vagy a 
helyszínen kért szolgáltatásokat (ill. azok árait) a rendező nem garantálja!!! 
A megrendelt szolgáltatások le-, visszamondása, módosítása április 14-ig díjtalanul 
lehetséges, utána április 27-ig lemondási díj ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 
20%-a!, április 23. után nem térít vissza költséget a rendező! 
Kérjük a befizetést igazoló szelvényt a versenyre elhozni, és a regisztráció során bemutatni! 
Amennyiben a nevezést követően l O napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük jelezni, 
előfordulhat postai levél elvesztése, ezt próbáljuk elkerülni! 
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt, ezen határidők betartására, a verseny zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében. Helyszínen korlátozott számú nevezést tudunk elfogadni az előre 
megrendelt szállások és étkezések lehetőségei miatt. 

A verseny programja: 
Beérkezés: 2015. április 30-án 15:00-19,00. 
Regisztráció: 2015. április 30-án 15:00-19,15. 

Részvételi díj befizetése, szobák elfoglalása, számlák átvétele, regisztrálás. 
Technikai értekezlet: 2015 április 30-án 19:30-20,00. 
Megnyitó: 2015. május Ol. 08:45 

Étkezések időpontjai: 
Reggeli: 07:00- 08:45 Ebéd: 12:00- 13:30 Vacsora: 17:30- 19:00 

A vegetáriánus étkezésre vonatkozó igényeket kérjük megjelölni! 
A lisztérzékenységre, cukor- és egyéb betegségekre vonatkozó igényeket nem tudjuk teljesíteni! 
Az étkezés 2015 április 30-án vacsorával kezdődik, és május 03-án ebéddel fejeződik be. 



Egyéni verseny fordulók kezdési időpontjai: 
2015. május Ol-én l. forduló 09:00 

10:10 
11:20 
14:00 
15:10 
16:20 
09:00 
10:10 
11:20 

2. forduló 
3. forduló 
4. forduló 
5. forduló 
6. forduló 

2015. május 02-án 7. forduló 
8. forduló 
9. forduló 

Záró ünnepség, díjátadás: 2015. május 02-án 13:30 

Csapatverseny fordulók kezdési időpontjai: 
2015. május 02-án l. forduló 15:30 

2. forduló 16:40 
3. forduló 17:50 

2015. május 03-án 4. forduló 09:00 
5. forduló 10:10 
6. forduló ll :20 

Záró ünnepség, díjátadás: 2015. május 03-án 13:30 

Egyéb tudnivalók: 
Túl kis létszámú csoportnál a verseny programjában, a lebonyolítás módjában, valamint a 
helyezések megállapításában változás lehetséges! 
A versenyzőknek, kísérőknek a kifüggesztett kollégiumi házirendet meg kell ismerniük, és 
be kell tartaniuk! 
Az okozott anyagi kárt kötelesek megtéríteni. 
Bekapcsolt mobiltelefont, egyéb elektronikus zajkeltő eszközt a versenyterembe bevinni nem 
lehet. A mobiltelefon tilalma a versenyterem teljes területére vonatkozik. A rendszabályok ellen 
vétő nézőket, kísérőket a verseny adott fordulójától, vagy a további részvételtől azonnal eltiltjuk, 
a versenyzőket ismétlődés esetén vesztesnek nyilvánítjuk, vagy kizárjuk. 
A versenyen a MSSZ 2014/2015. évre kiadott VERSENYKIÍRÁS lS.g. alpont, valamint i. alpont 
utolsó bekezdésében előírt tiltó rendelkezések /beszélgetés, súlyos sportszerűtlenség következményei) 
érvényesek. 
Olyan esetekben, amelyekre sem a Játék- és Versenyszabályok, sem a jelen kiírás nem 
intézkedik, főbíró Györkös Lajos döntése az irányadó. 
Óvást a helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál - a forduló befejezését követő l O percig -
bruttó 10.000.-Ft óvásdíj egyidejű letétbe helyezéséveL A főbíró döntése ellen a 
versenybírósághoz lehet fellebbezni az elsőfokú elutasítást követően azonnal. A versenybíróság 
döntése végleges. Az óvási díjat, annak eredményessége esetén, visszafizetik. 
A versenyteremben a játék kezdetét követő l O perc után csak a játékosok és a versenybírók 
tartózkodhatnak Fotózni is csak ezen időben van mód. 
A játszma befejezése után a küzdőteret a versenyzőknek el kell hagyni! 

Budapest, 2015. február 6. 

Jó versenyzést kíván a 
Magyar Sakkszövetség 

Versenyirodája és Ijjúsági Bizottsága 



Magyar Korcsoportos Sakkbajnokság 
VERSENYKIÍRÁSA 

Balatonlelle, 2015. június 17-24. 

Magyar Korcsoportos Nemzeti Sakkbajnokság 
A verseny célja: 8, 10, 12, 14, 16, 18 éves korcsoportonként megállapítani a 2015. év Magyar 
Bajnokait és második helyezettjeit, akik jogot szereznek a Világ-, és Európa Bajnokságon való 
részvételre 
A verseny helyszíne: 
A szállás helyszíne: 
A verseny ideje: 
A verseny rendezője: 
Versenyigazgató: 
Főbíró: 

Versenybírók: 
Versenybíróság tagjai: 
A verseny résztvevői: 

Balatonlellei Művelődési Ház, Kossuth utca 2. 
Balatonlellei Szent István Hotel, Szent István u. 6. 
2015. június 17-24. 
Magyar Sakkszövetség 
Varga Péter 
Győrkös Lajos nemzetközi bíró 
a helyszínen kerülnek ismertetésre 
A verseny előtt felkért 5 szakértő személy 
Korcsoportnak megfelelő magyar állampolgárok, FIDE 
listán HUN jelöléssei szereplő sakkozók, akik a Magyar 
Sakkszövetséggel tagsági viszonyban lévő sakk szakosztályt 
működtető sportszervezetnek igazolt, érvényes (2015-re) 
versenyengedéllyel rendelkező versenyzői. 
- 8 éven aluli lányok és fiúk, (2007.01.01.) 
- 10 éven aluli lányok és fiúk, (2005.01.01.) 
- 12 éven aluli lányok és fiúk, (2003.01.01.) 
- 14 éven aluli lányok és fiúk, (2001.01.01.) 
- 16 éven aluli lányok és fiúk, (1999.01.01.) 
- 18 éven aluli lányok és fiúk, (1997.01.01.) 

Minden korcsoportban a lányok és fiúk: külön csop01iban indulhatnak. Lányok választhatják a fiú 
csoportot is. 

A verseny lebonyolítása: 
F8, FlO, F12, F14, F16, F18, L8, LIO, L12, Ll4, L16, L18 korcsoportokban 30 fő alatt 7 
fordulós, 30 fő, és felette 9 fordulós svájci rendszerű verseny. Amennyiben egy csoportban 
maximum l O fő indul, ott körverseny lesz (létszám tól fiiggően maximum 2 dupla fordulóval). 
A versenyt digitális órákkal rendezzük meg minden korcsoportban. Az összjátékidő 
játékosonként 90 perc 40 lépésre, majd 30 perc játszma befejezésig, lépésenként 30 másodperc 
bónusz idővel. A megengedett késési idő: 30 perc. A játszmajegyzés végig kötelező. A verseny 
nemzetközi értékszám szerzésére jogosít. 
A versenyszabályok a FIDE 2014. július 01-töl érvényes szabályainak felelnek meg. 

A helyezések megállapítása: 
A helyezési sorrendet a megszerzett pontok 
helyezések sorrendjét a következők döntik el: 
Svájci versenyen: 

a. Buchholz-számítás 
h. Progresszív érték 
c. TPR teljesítménymutató 

Körmérkőzésen: 

a. Berger - Sonnehorn számítás 
h. Egymás elleni eredmény 
c. TPR teljesítménymutató 

száma dönti el. Azonos pontszám esetén a 



Díjazás: 
Az l. helyezettek serleg, az I-III. helyezettek érem, az I-VI. helyezettek oklevéldíjazásban 
részesülnek. 

Költségek: 
A nevezési díj, szállás-, étkezési- és útiköltség a résztvevőket, ill. egyesületeiket, a rendezési 
költségek a Magyar Sakkszövetséget terhelik. 

Nevezési díj: bruttó 5.000,- Ft/fő 

Nevezési határidő: 2015. május 17. 
A nevezéseket emailben lehet elküldeni az alábbi címekre: korcsopmtos@freemail.hu 
A nevezés akkor tekinthető teljesítettnek, ha mindent pontosan tartalmaz május 17-ig, és a 
visszaigazolás összege át lett utalva május 25-ig a elektronikus számla alapján! 
Nevezési határidő lejárta után pótdíjat kell fiZetni(+ bruttó 4.000.-Ft/fő, azaz 9.000,- Ft/fő) 
N evezést június 10. után csak helyszíni nevezésként fogadunk el, melynek ára 12.000,- Ft/fő 
A sportkörök, sakk szakosztályok vezetői - általuk megbízott ifjúsági felelősei, edzői, 
nevelői - végezzék koordináltan (összegzően) az egyéni nevezéseket, helyszíni regisztrációt, 
pénzügyi folyamatot (étkezési jegyek átvételét, stb.) és a verseny közbeni felügyeletet. 
A nevezésnek tartalmaznia kell: 

sportkör nevét, címét, 
ügyintéző nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát, 
játékos( ok) nevét, születési idejét (év, hó, nap), 
a számla fizető nevét, címét, adószámát (csak átutalással lehet fizetni a költségeket, a 
visszaigazolással együtt megküldött elektronikus számla után) 
értékszámát, FIDE azonosító számát, 
mely csoportban szeretne szerepeini 
kísérők száma, 
a szállás és étkezési igények pontos meghatározását, 
leányok nevezhetők fiú csoportba, 
felsőbb korcsoportba történő nevezéshez, a versenyigazgatóhoz benyújtott indoklással 
kiegészített előzetesen engedélyeztetett kérelem szükséges. 

Amennyiben a nevezést követően 5 - 7 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük 
jelezni! 

Egyéb költségek: 
Elhelyezés: 

Kétágyas szállodai szobákban kb.ll O személyt tudunk fogadni a Szent István Hotel ben. 
2-4 ágyas vendégszobákban, balatonlellei apartmanokban kb. 150 személyt tudunk 
elhelyezni. 
A többi igényt magánszállásokon tudjuk elhelyezni. 

A szállásokat a nevezések sorrendjében töltjük fel. 

Szállás és étkezések árai: 
Szállás: 2 fős elhelyezésnél 
Szállás: 3-4 fős elhelyezésnél 
Szállás: l fős elhelyezésnél 
Étkezés: kontinentális reggeli 
Étkezés: menü ebéd 
Étkezés: menü vacsora 

2. 600, -/fől éj szaka 
2.500,-/fő/éjszaka 

3 .900,-/fő/éjszaka 
500, -/fő/nap 
950,-/fő/nap 

850,-/fő/nap 

(a szálloda területén) 
(a szálloda területén) 
(a szálloda területén) 



Az IFA (idegenforgalmi adó) a szállodában megszálló 18 év felettieket terheli, várhatóan 
340,-/fő/éjszaka. 
Az igényelt szolgáltatásokat kérjük, a nevezéssei együtt megküldeni szíveskedjenek! Akiajánlott 
szolgáltatásokat nem kötelező igénybe venni, de a nevezési határidő után küldött, vagy a 
helyszínen kért szolgáltatásokat (ill. azok árait) a rendező nem garantálja!!! 
A megrendelt szolgáltatások le-, visszamondása, módosítása május 17-ig díjtalanul 
lehetséges, utána június 10-ig lemondási díj ellenében, ami a megrendelt szolgáltatások 
20%-a! Június 10 után nem térít vissza költséget a rendező! 
A megrendelt, és kifizetett szolgáltatásokon kívül igénybe vetteket, a szállodával kell 
rendezni, szállodai árakon. Ezt a szálloda folyamatosan ellenőrzi! 
A szállás- és étkezés díjak, valamint a nevezési díj befizetését a visszaigazolás és az 
elektronikus díjbekérő kézhez vétele után, 8 napon belül átutalással kell megtenni. Fontos a 
befizetéseken megjelölni az egyesületet az azonosítás érdekében! 
Kérjük a befizetést igazoló szelvényt a versenyre elhozni, és a regisztráció során bemutatni! 
A helyszínen adjuk át az átutalásos számla eredeti példányát. 
Amennyiben a nevezést követően 10 napon belül nem érkezik visszaigazolás, úgy kérjük jelezni! 
Kérünk minden versenyzőt és kísérőt, ezen határidők betartására, a verseny zökkenőmentes 
lebonyolítása érdekében. Helyszínen korlátozott számú nevezést tudunk elfogadni az előre 
megrendelt szállások és étkezések lehetőségei miatt. 
A verseny programja: 
Beérkezés, és regisztráció: 2015. június 17-én 15:30-tól 
Regisztrálás, szobák elfoglalása, étkezési jegyek átvétele a HOTELBEN. 
Technikai értekezlet: 2015. június 17-én 19:00 a Művelődési Házban 
Megnyitó: 2015. június 18-án 08:45 a Művelődési Házban 
Étkezések időpontjai: 
Reggeli: 07:30-08:45 Ebéd: 12:30- 14:30 Vacsora: 17:30- 19:00 
A vegetáriánus étkezésre vonatkozó igényeket kérjük megjelölni! 
A lisztérzékenységre, cukor- és egyéb betegségekre vonatkozó igényeket nem tudjuk teljesíteni! 
Az étkezés 2015. június 17-én vacsorával kezdődik, és 24-én ebéddel fejeződik be. 
Fordulók kezdési időpontjai: 2015. június 18-24. 9:00 
A helyszínen ismertetett délutáni fordulók esetén, a kijelölt napokon 15:30-tól. 
Záró ünnepség, díjátadás: 2015. június 24-én 14:30 
Egyéb tudnivalók: 
A szállásokon, a verseny helyszínén esetlegesen okozott károkat a felelősöknek meg kell 
téríteni ük! 
Óvásta helyszínen lehet megtenni írásban a főbírónál - a forduló befejezését követő 30 percig
bruttó 12.000.-Ft óvásdíj egyidejű letétbe helyezéséveL A főbíró döntése ellen a 
versenybírósághoz lehet fellebbezni az elsőfokú elutasítást követően azonnal. A versenybíróság 
döntése végleges. Az óvási díjat, annak eredményessége esetén, visszafizetik. 
A versenyteremben a játék kezdetét követő 10 perc után csak a játékosok és a versenybírók 
tartózkodhatnak Fotózni is csak ezen időben van mód. 
A játszma befejezése után a küzdőteret a versenyzőknek el kell hagyni! 
Az első forduló párosítása 17-én 20:30-kor, a továbbiak 15:00-kor kerülnek kirakásra. 
A versenyen a MSSZ 2014115. évre kiadott VERSENYKIÍRÁS által előírt tiltó rendelkezések 
(beszélgetés, mobil telefon üzemeltetés, súlyos sportszerűtlenség következményei) érvényesek. 
Több fakultatív sportprogrammal vátjuk a kedves versenyzőket, edzőket és kísérőket. Lesz 
villámverseny, kispályás labdarúgó és asztalitenisz bajnokság, melyet díjazni is fogunk! 

Budapest, 2015. február 6. 
Jó versenyzést kíván a 
Magyar Sakkszövetség 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évi támo atására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: Big-Bem TSE 

Székhelye:Budapest, Farkasalma utca 2. 2/7.Adószáma: 18030844-1-42 
j ,-, 
l ü 

Képviselő neve: Nagy Gyöngyi 20/540-2082 ! 

e-mail címe: big-bem@freemail.hu :-,~-~-- , ,,.,. . 1 l} .. 1(/ n 1 --;1/ 
l 

lk!Jltq,,,,)rtLYJ.,[. Sjrfí,/· " .. .!.ú(S ,J,.,. 
Bírósági bejegyzés dátuma: 2010. április 22.Száma: 9.Pk.60.076./2010/2. 

Közhasznúsági fokozata: nincs l ,, ) ' 
l .,.- .,.,. -- ·-- '' 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: i . , . , 

OTP Bank NYRT. 11710002-20085164-0000000 llllísv'lm: __ : ~---lJö~q~c; C" 
A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszá ~~:\-A~LSJ> ... 1-§3..f:3/L.QA~.fLi.. · _'<-_ 

Nagy Gyöngyi 20/540-2082 

Il. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, 

vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más fotTásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a 

nagycsaládosok részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

nem, 

Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Budapest, 2015. március 17. :._,~Q~{\'t\ .. Q~ó·:4V. ..... 

PB. 
a pályázó törvényes 

képviselőjének aláírása 



III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
PÁLYÁZÓ NEVE: BIG-BEM TSE 

Az egyesület bemutatása: 

A Big-BEM Táncsport egyesület 2010-ben alakult. Előzőleg a Bem DSE versenytánc 

szakosztályaként működtünk 1996-tól. Jelenleg 40 sportolónk közül 33 kőbányai 

illetve iskolánkban tanuló gyermek választotta e diákolimpiai sportágat heti 9 órában 

szabadidejének aktív eltöltésére. Táncosaink közül 33 utánpótlás korcsoportú és 

7 felnőttel egészül ki csapatunk. Az edzések helyszínéül a Kőbányai Bem József 

Általános Iskola tornatermét béreljük. Az órák vezetésében elkülönítjük a technika és 

az erőnlét fejlesztését. Hétfőn és csütörtökön a haladó csoportnak szervezünk 

standard és latin-amerikai táncokból 2 technikai órát, majd ezt 1 óra erőnléti edzés 

követ; kedden és pénteken a kezdőket készítjük fel hasonló ternatikában a későbbi 

versenyekre heti 3 órában. Az edzéseket Nagy Gyöngyi /Magyar Táncművészeti 

Főiskolán végzett, nemzetközi és hazai pontozóbírái vizsgát is tett/ tánctanár és 

Prepuk László l a Testnevelési Egyetemen végzett, hazai pontozó bírái vizsgát tett/ 

sportoktató vezeti. 

A heti edzések mellett minden évben 8 napos edzőtábort is szervezünk 

Balatonlellén, ahol napi 8 órában készülünk a következő versenyszezonra. 

A kerület által szarvezett rendezvényeken több alkalommal is bemutatkeztak már 

táncosaink, akik az elmúlt évben a Magyar Bajnokság 3. helyét, Ranglista Bajnokság 

2. helyét, Országos Bajnokság 2. helyét, és a Budapest Bajnokság egy ll. és három 

lll. helyét érték el. 



IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLYÁZÓ NEVE: BIG-BEM TSE 

Egyesületünk évi két alkalommal rendez táncversenyt, hogy hazai pályán is 

bemutathassák felkészültségüket sportolóink. A Kőbányai Önkormányzat 

segítségével megrendezett Bem kupák táncos körökben elismertek, a 

versenynaptárban kiemeit eseménynek számítanak. Az ország minden megyéjéből 

neveznek versenyzők, s határon túlról is fogadunk párosokat 

A versenyt az elmúlt évekhez hasonlóan a Puskás Tivadar Távközlési Technikum 

tornacsarnokában rendezzük. 

A táncosok E, D, C, B, Open kategóriában gyermek ll., junior 1., junior ll. ifjúsági, 

felnőtt, senior korcsoportban standard és latin-amerikai táncokban mérik össze 

tudásukat. 

A verseny 8 órakor kezdődik bemelegítéssel, s - a jelentkezők függvényében-

várhatóan 18 óráig tart. 

A 29 kategória eredményhirdetésekor oklevelet, érmet és kupát nyújtunk át a 

helyezetteknek. 

A tantestület és a táncos szülők segítségével már a 23. Bem kupát rendezzük 

2015. május 17-én, amely az elmúlt évekhez hasonlóan reméljük idén is nagyon 

sikeres lesz. 



V KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése tel.ies költség saját forrás igényelt támogatás 
300 OOO Ft 183000Ft 117 OOO Ft 

bírói, díj 
35 OOO Ft 2 OOO Ft 33 OOO Ft 

orvosi ügyelet 
160 OOO Ft 60 OOO Ft 100 OOO Ft 

versenydíjak beszerzése, 
előállítása 

Igényelt támogatás összesen: 250000 Ft 

Csatolt mellékletek t gen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 

2. 
versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes x 
program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás es etén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x 

támogatni kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántmiást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a spotiegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. tötiénő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét x 

ig-azoló feladóvevény másolata 



UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 

sorszám név lakóhely életkor tanuló i jogviszony helye edző neve 

l. 
Babarczy 1143 Budapest, Utász u. 3. 

14 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Barbara fszt. ll. 
Bodnár-

ll O l Budapest, Hungária 2. Palermo 10 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
Stefáni Regina krt. 5-7. 6/210/6 

3. Bakos Jázmin l 0 87 Budapest, Százados 
12 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi út 51-65. 

4. Borköles Attila ll O l Budapest, Üllői út 
ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Patrik 120-122. 

5. 
Dudás ll O l Budapest, 

8 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Ágoston Hungária krt. 5-7. 

6. Dudás István 
ll O l Budapest, 

ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
Hungária krt. 5-7. 

7. Győri Anna 
l 0 87 Budapest, 

10 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
Százados út 51-65. 

8. 
Győri l 0 87 Budapest, Osztály 

10 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Zsombor u. 16-18. D I/2. 

9. Hadas Dániel 
ll O l Budapest, MÁV 

ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
telep 32/4. 

10. 
Hamza ll O l Budapest, Doba u. 

ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Renáta 7. 

ll. 
Hastó Csenge ll O l Budapest, 

12 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Lili Hungária krt. 5-7. 

12. 
Hugyecz ll O l Budapest, 

12 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Péter Hungária krt. 5-7. 

Hutter 
ll 0 l Budapest, Zách u. 13. Nikoletta 9 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 3/a 

Kovács ll O l Budapest, 
14. 

Boglárka Hungária krt. 5-7. 612. ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
512. 

Kökény Máté 
ll 03 Budapest, Maglódi 15. Márk ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi út 49-51. 

Láday Dóra ll 04 Budapest, 
16. 

Angelika Hungária krt. 5-7. 511 ll év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi 
8/2 

Lakatos 
1207 Budapest, 17. Natália 13 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Szerdahelyi u. 6/a 

Lengyel 
ll O l Budapest, 18. Fruzsina 8 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Hungária krt. 5-7. 9/71. 

Lengyel 
ll O l Budapest, 19. Zsófia Lili 10 év Kőbányai Bem József Általános Iskola Nagy Gyöngyi Hungária krt. 5-7. 9/71. 



sorszám név lakóhely 

20. 
Le Hang ll 02 Budapest, Állomás 
Long u. 3. 217. 

21. Liu Jia l 0 86 Baross u. 125. 

22. 
Lovászi ll O l Budapest, 
Gergő Hungária krt. 1-3. 1/7 

23. 
Lovászi ll O l Budapest, 
Zsófia Hungária krt. 1-3. 1/7 

24. 
Lu dányi 1101 Budapest, 
Nikolett Gyöngyike u. l l c 

25. 
Lukácsik ll 04 Budapest, Sörgyár 
Bálint u. 84. 

Szamosi 
ll O l Budapest, 

26. 
Szan ja 

Hungária krt. 5-7. 112 
8/4 

27. 
Szentmiklósi ll O l Budapest, 
Laura Hungária krt. 1-3. 52.ép 

28. Szigeti Emese 
l 0 87 Budapest, Stróbl 
A. u. 7/e I/105. 

Szinovál 
ll O l Budapest, 29. István 
Hungária krt. 5-7. 9112. 

ll O l Budapest, 
30. Vanó Péter Hungária krt. 5-7. 211 

fszt. l. 

31. 
Vida Véda l 0 87 Budapest, 
Hanna Százados út 51-65. 

32. Xu Wen Tian 
ll O l Budapest, 
Hungária krt. 5-7. 

33. 
Yousef ll O l Hungária krt. 5-7. 
Nármin Leila 411 6/1 

Budapest, 2015. március 17. 

PH. 

életkor 

13 év 

13 év 

12 év 

10 év 

10 év 

8 év 

13 év 

ll év 

14 év 

14 év 

14 év 

10 év 

9 év 

8 év 

tanuló i jogviszony helye 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 

Kőbányai Bem József Általános Iskola 
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a pá:lyazo torvenyes 
képviselőjének aláírása 

edző neve 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

N agy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 

Nagy Gyöngyi 



Tisztelt Kolléga! 

Szeretettel meghívjuk Önt és Versenyzőit a 

2015. május 17-én, vasárnap 

Budapesten rendezendő 

XXIII. BEM KUP A táncversenyre. 

Program: 

E osztály standard, latin gyermek II., junior I., junior II., ifjúsági, felnőtt 

D osztály standard, latin junior I., junior II., ifjúsági, felnőtt 

C osztály standard,latin junior II., ifjúsági, felnőtt 

B osztály standard, latin ifjúsági, felnőtt 

Open standard senior I. 

Vcr:·;er~yünkön átjárhatú.)·ág nincs! de akinek a saját kategóriájában nincs 
kiírás, az nevezhet az átjárhatóság szabályai szerint. 

Helyszín: Puskás Tivadar Távközlési Technikum Tornacsarnoka 

Budapest IX. kerület, Gyáli út 22. 

Bemelegítés: 9 órától Verseny kezdés: .. l O órakor 

Zene: gépi Belépődíj: felnőtt 200 0 Ft, diák, nyugdíjas, kőbányai lakos l OOO Ft 

Nevezési díj: MTASZ szabályzata szerint. 3000,- Ft/pár/ első kategória, valamint 
minden további versenyszámban 1.000,- Ft/pár/versenyszám. 

Tánctér: 20 m x 15 m parketta 

Díjazás: kupa, érem, oklevél 

Nevezési határidő: 

Sarokvédő használata kötelező lesz, mnit ellenőrzünk is!! 

Információ: +36-20 /456-4117 

http://www.facebook.com//Big-Bem-TSE 



Érkeztetés visszaigazolás 

Tisztelt NAGY GYÖNGYI! 

Ön a(z) Országos Bírósági Hivatal- ÁNYK űrlapok (OBHGEPI) részére elküldte a 'OBHGEPI_PK-

141' típusú kitöltött dokumentumáUnyomtatványát. Küldeményét az ÁNYK űrlap benyújtás 

támogatási szaigáitatás keretében, az űrlapban megjelölt címzett részére elküldtük. 

Az elküldött dokumentum file-neve: 

OBHGEPI_PK_141 1426786423907 _1426786494040.kr 

a befogadott dokumentum érkeztetési száma: 

710254715-201503191834-635874 

a befogadás hivatalos ér~eztetési időpontja: 

2015.03.19. 

a befogadott dokumentum elektronikus lenyomata (SHA256-os algoritmussal és hexadecimális 

formában): 

CCD5D27D3C2D349CC6D042AODCBE9COEA2BDBOAO 

a befogadott dokumentumra került időpecsét elektronikus lenyomata (SHA256-os algoritmussal és 

hexadecimális formában): 

Üdvözlettel, 

Központi Rendszer 

Budapest, 2015.03.19 

063AD564EEE1EEB8AD287308C8F4819F8D9FF432 

Segítség a nap 24 órájában 

Telefon l Magyarországról hívható zöld telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 452 3622 

Honlap l https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/ugyfelkapu 

Emaill1818@ugyfelvonal.hu 

Fax l +36 1 452 3621 

Ezt a levelet egy automata küldte Önnek. Erre az e-mail címre ne válaszoljon. 



é 
l é 
\r, 

l í ,~ 
l l( r/' r·{\ , 
,, ti\!,-·'\, 

,r<; \ 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: Sasok Sportegyesület 

Székhelye: 1108 Budapest, Tavas utca 1/C ép. A lph. VIII/78. Adószáma: 18182068-1-42 

Képviselő neve: Szalay Gábor 
v!\ ~.~ f-,1 

l·~t~<.:1:tL:.·:_·;. i·I . .~.v:.t.i..aJ:".t. Tel. szám, e-mail címe: +36-30-329-0383 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004.01.07. 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú 

Száma: PK 61113/2003/~\l;i;~[\J;;.I.iHír.~/11.5.-':f s/i(:2l)),$/II. 
l kiemelten közhasznú . , . · 1 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: 

OTP Bank: 11719001-20334736-00000000 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

Békássy Csaba, +36-20-349-3822 

II. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

i 0 ) .i l 
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EJ 
EJ 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

EJ 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 
f) a szet-vezet a 20 15. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen - nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. igen- nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - ~, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

Igen-~' 

Kötelezettséget vállaJok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Budapest, 2015. március 23. 
SASOli SPOR:HRiYES'0LE't 
1108. Bll(lapest, Tavos 11. 1/C/A/Y!Il.l!iJ. 

Adószám: 1!118206g-J-4.~ 
Bt1rtk.s!:. Ol P: J J 7.1900 J 



Ul A PÁLYÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Sasok Sportegyesület 

A SASOK SPORTEGYESÜLET BEMUTATKOZASA 
- 2015. évi tevékenység bemutatása-

A Sasok Sportegyesület 2015-ben ünnepli 16 éves fennállását, és ezt a 15 évet itt, Kőbányán 
dolgoztuk végig, számtalan gyermekkel és felnőttel ismertettük meg egy távol-keleti harcművészet 
sokoldalúságát, a hozzá tartozó elkötelezettséget, kitartást és egymás tiszteletét. 

A Sasok Sportegyesület immár évek óta szaros együttműködésben tevékenykedik a ,Kőrösi 
Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal, ugyanis mind a KÖSZI-ben, mind az Ujhegyi 
Közösségi Házban tartunk taekwon-do edzéseket, összesen négy különböző csoportban (1-1 gyerek 
csoport a két helyszínen, l középhaladó és l haladó Újhegyen). Mindegyik csoport számára heti 2 
alkalommal kínálunk edzéseket, melyek 90 (haladók számára 120) percesek Ezenkívül heti l 
alkalommal van még egy összevont edzésünk is. 

Aktívan sportoló tagjaink nagyjából 110 fő körüli létszámot tesznek ki, s ezzel a legnagyobb 
hazai taekwon-do klubok közé tartozunk. A tanítványok többségét fiatal felnőttek és gyerekek 
alkotják, de edzőtermünkben életkortól fuggetlenül, 6-70 évesig mindenki megtalálhatja számára az 
ideális edzéslehetőséget 

Régi és új tanítványainknak az ITF taekwon-do mozgáskultúrájának átadása mellett 
igyekszünk rámutatni a testmozgás és az egészséges életmód fontosságára. A taekwon-dot nem 
csupán küzdősportnak, hanem harcművészetnek tekintjük, ahol a test épsége mellett legalább olyan 
fontos a lélek harmóniája is. Példamutatáson és a taekwon-do szeretetén keresztül tanítványainkat 
egymás tiszteletére, a sport szeretetére neveljük. Célunk, hogy a fiatalokban rej lő energiákat és a j ó 
értelemben vett küzdeni vágyást szabályos keretek közé tudjuk terelni, valamint hogy az edzéseken 
befektetett energiája pozitív emberi tartást és türelmet adjon minden sportolónknak, hogy az életben 
ránehezedő terheket méltó módon tudja elviselni, illetve leküzdeni. 

2015. évi terveink, eseményeink: 

Magyar Bajnokság- Budapest- 2015.02.28-03.01. 
A 2015. évi Taekwon-do Magyar Bajnokságot idén egyesületünk szervezte meg, ám a színvonalas 
szervezőmunka mellett 31 versenyzőnk indult különböző versenyszámokban, összesen 30 érmet 
szerezve. 

Mcstervizsgák- 2015.03.21-22. 
A március végén zajló danvizsgák alkalmával 5 tanítványunk tett sikeres vizsgát. Ketten közülük I. 
danos, ketten II. danos és egyikük pedig III. danos mester lett. 

ITF Taekwon-do Világbajnokság- Jesolo, Olaszország- 2015.05.27-31. 
A Sasok Sportegyesület idén 10 válogatott kerettaggal képviselteti magát a Magyar ITF Taekwon
do Válogatottban, közülük 7-en részt vesznek a májusban megrendezésre kerülő Világbajnokságon 
Jesoloban, Olaszországban. 

Edzőink az egyesületi és edzői munkájukon túlmutatóan is részt vesznek a hazai taekwon-do 
gondozásában, népszerűsítésében. Egyik vezető edzőnk, Szalay Gábor a Magyar ITF Taekwon-do 
Szövetség főtitkári posztját tölti be évek óta, másik vezető edzőnk, Békássy Csaba pedig a Magyar 
ITF Taekwon-do Szövetség Válogatottjának Szövetségi Kapitányi posztjáról irányítja a magyar 
válogatott munkáját. 
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Tanítványaink tavaly is szépen szerepeitek szinte minden nagyobb hazai és nemzetközi versenyen, 
a versenyeken való részvételt idén is szeretnénk folytatni, terveink szerint a következő versenyeken 

veszünk részt: 

Február 28-március l. 

Március 28. 
Május 16. 

Május 27-31. 
Október 3-4. 

Október 22-25. 
November 7. 
November 21. 

Gyermek-serdülő-ifjúsági és felnőtt, egyem és csapat Magyar ITF 
Taekwon-do Bajnokság, Üllő (A Sasok Sportegyesület rendezésében) 
Spirit Open Nyílt Taekwon-do verseny, Budapest 
XIII. Nemzetek kupája, gyermek-serdülő és ifjúsági Nemzetközi Taekwon-

do verseny, Hatvan 
Ifjúsági és felnőtt ITF Taekwon-do Világbajnokság, Jesolo, Olaszország 
"V. Eagles Cup" Nemzetközi Taekwon-do verseny, Üllő (A Sasok 

Sportegyesület rendezésében) 
AETF Taekwon-do Európabajnokság, Glasgow, Skócia 
Országos Diákolimpia, Monor 
"Nóniusz Kupa" nyílt Taekwon-do verseny, Mezőhegyes 

A versenyzésen kívül fontosnak tartjuk a testmozgás népszerűsítését, ezen belül természetesen a 
taekwon-do megszerettetését. Ezért már most szerepel az eseménynaptárunkban néhány bemutató, 
amelyeken immár sokadszorra, s idén is biztosan részt veszünk, ez a lista azonban terveink szerint 

még tovább bővül majd. 

Edzőtábor- Balatonlelle- 2015.08.15-24. 
Mind edzőmunkában, mind közösségünk építésében jelentős esemény a nyári edzőtábor, melyet 
idén is, augusztus 15-24-ig megrendezzük Balatonlellén, a Kőbányai Önkormányzat Táborában, 
ahol több mint egy hetet tudunk intenzíven edzeni, pihenni, szórakozni és együtt lenni. 

V. Eagles Cup- Üllő- 2015.10.03-04. 
Egyik régi vágyunkat váltottuk valóra azáltal, hogy 2010 óta minden évben megrendeztük teljesen 
saját szervezésű, rendezésű és lebonyolítású nemzetközi ITF taekwon-do versenyünket, az Eagles 
Cup-ot ( http://eaglescup.eu/ ). Az esemény évről évre több versenyzőt vonzott ide, és a pozitív 
visszajelzéseknek köszönhetően 2014-re a Magyar ITF Taekwon-do Szövetséggel együtt mi 
nyertük el az Európai Szövetségtől (AETF - All Europe Taekwon-do Federation -
http://www.itfeurope.org/) az Európa Kupa rendezési jogát. 
Bár a tavalyi évben az Eagles Cup "átadta a helyét" a versenynaptárban az Európa Kupának, idén 
azonban folytatjuk a hagyományt és megrendezzük az V. Eagles Cup nemzetközi taekwon-do 

versenyt. 

Még több információ: 
htt12:/ /w w w. sasoktaekwondo. hu/foo}dal 

https://www.facebook.com/SasokSportcentrum 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLYÁZÓ NEVE: 

A 20 l 0-ben elkezdett "Eagles Cup" Nemzetközi Taekwon-do verseny, valamint a megrendezéséért 

felelős Sasok Sportegyesület hazai és nemzetközi porondon is sikeresnek bizonyult. Olyannyira, 

hogy tavaly, 2014-ben az Európa Kupa rendezési jogát is elnyertük. 
A versenyszervezés sikerét legjobban talán az mutatja, hogy a versenyt követően az Európai 
Szövetség (AETF) állást foglalt amellett, hogy a Magyarországon megrendezett Európa Kupa 
példáját követve, a jövőben az Európa Kupával egy időben gyermek és serdülő korosztály számára 

meghirdetett kupaverseny is kerüljön megrendezésre. 
A tapasztalatot szeretnénk továbbvinni, az 5 évvel ezelőtt elkezdett hagyományt folytatni. 2015. 
októberének első napjaiban meghirdettük az V. Eagles Cup-ot, mely idén is kétnapos rendezvény 
lesz. Egyesületünk tagjai, szülők és barátok önkéntes munkájára és szakértelmére továbbra is 
tudunk támaszkodni, ám a verseny költségeinek fedezésében számítunk az Önök támogató 
segítségére is. A legnagyobb tételt idén is a terem bérlése jelenti, amelyhez szeretnénk 250.000 

forint támogatást kérni. 
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V KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
V. Eagles Cup- terembérlés 450.000 Ft 200.000 Ft 250.000 Ft 

v Eagles Cup - egyéb 1.200.000 Ft 1.200.000 Ft -
költségek 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

Csatolt mellékletek 1gen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x: 
2. 

versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
.X program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x támogatni kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a x_ sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a sp011egyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 
1----

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
\k' 6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló f>" ,V'":) x 

feladóvevény másolata 
t-

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét x igazoló feladóvevény másolata 
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Sasok SE utánpótlás 2015 

Sorszám Név lakcím Életkor/év Tanulói jogviszony helye Edző neve 
l Barta Izabella 1108. Budapest, Szőlővirág u. 4. 12 Reménység Katolikus Általános Iskola Szalay Gábor 

2 Barta Kamilla 1108. Budapest, Szőlővirág u. 4. 10 Reménység Katolikus Általános Iskola Szalay Gábor 

3 Barta Vince 1108. Budapest, Szőlővirág u. 4. 6 Aprók Háza Óvoda Békássy Csaba 

4 Boda Marcell 1108. Budapest, Tavas u. 2. 9 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Békássy Csaba 

5 Burda Botond 1105. Budapest, Mádi u. 2/B 12 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Herbák Tamás 

6 Dam Patrik 1104. Budapest, Kada u. 116. 10 Harmat Általános Iskola Szalay Gábor 

7 Drávai Kitti Katalin Nincs adat 9 Nincs adat Békássy Csaba 

8 Drávai Miklós Károly Nincs adat 12 Balassi Bálint Gimnázium Szalay Gábor 

9 Fehér Tamás 1195. Budapest, Batthyányi u. 14. 14 Kispesti Vass Lajos Általános Iskola Szalay Gábor 

10 Gergely Dorina 1108. Budapest, Bányató u. 20. 13 Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

ll Gőbel Viktor 1103. Budapest, Őzláb u. 19/c 14 Kada Mihály Általános Iskola Herbák Tamás 

12 Gyalus Márton András 1102. Budapest, Füzér u. 30. 9 Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

13 Gyal us Máté Lőrinc 1102. Budapest, Füzér u. 30. 6 Bóbita Óvoda Békássy Csaba 

14 Habina Dániel 1103. Budapest, Noszlopy u. 40-42. ll Szent László Általános Iskola Herbák Tamás 

15 Horváth Tamás 1108. Budapest, Bányató u. 28. 15 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola Szalay Gábor 

16 Ipacs Gergő 1108. Budapest, Pára u. 10. ll Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

17 Kocó Lili 1104. Bp. Tarló u. 8. 16 Zrínyi Miklós Gimnázium Szalay Gábor 

18 Kocsis-Tóth Richárd 1108. Budapest, Kővágó u. 16. 17 Zrínyi Miklós Gimnázium Herbák Tamás 

19 Kovács Ákos 1101. Budapest, Doba u. 3. 17 Tha n Károly Ökoiskola Szalay Gábor 

20 Kovács Botond 1042. Budapest, Árpád u. 90-92. ll Fóti Szabad Waldorf Iskola Szalay Gábor 

21 Kovács Lászl ó 1108. Budapest, Gőzmozdony u. l. 14 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

22 Lancsák Máté ll04. Budapest, Szőlőhegy u. 10. 9 Janikovszky Éva Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Békássy Csaba 

23 Malisz Zoltán Tamás 1108. Budapest, Agyagfejtő u. 16. 11 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

24 Nehéz Márton 1102. Budapest, Kolozsvári u 41 . Fsz.46. 12 Sze nt László Általános Iskola Herbák Tamás 

25 Németh Barna 1102. Budapest, Kőrösi Csoma 5. út 6. 12 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Herbák Tamás 

26 Németh Vencel 1102. Budapest, Kőrösi Csoma 5. út 6. 10 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Herbák Tamás 

27 Oláh Vivien Kincső 1108. Budapest, Tavas u. 3/B ll Fekete István Általános Iskola Szalay Gábor 

28 Onódy Márton 1101. Monori u. 11. 18 Szent István Gimnázium Szalay Gábor 

29 Pálinkás Márk 1102. Budapest, Ónodi u.4-6. 12 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Herbák Tamás 

30 Pallag Csenge 1101. Budapest, Hungária krt. 12 Szent Gellért Általános Iskola Szalay Gábor 

31 Saádt Domin ik Nincs adat 13 Szervátiusz Jenő Általános Iskola Szalay Gábor 

32 Sinka Martina Kitti 2360. Gyál, Bacsó Béla u. 78. 16 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szalay Gábor 

33 Székely Attila 1195. Budapest, Bem u. l. 14 Vörösmarty Mihály Általános Iskola Szalay Gábor 

34 Szekeres Oominik 1108. Budapest, Agyagfejtő u. 16. 13 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szalay Gábor 

35 Tatorján Ádám 2230. Gyömrő, Erzsébet u. 19/A 16 Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola Szalay Gábor 

36 Tóth Vince Tamás 1108. Budapest, Hang u.l4. 9 Fekete István Általános Iskola Békássy Csaba 

37 Trend l er Gergő 1108. Budapest, Kővágó u. 12. 11 Fekete István Általános Iskola Békássy Csaba 

38 Zakor Márk 1101. Budapest, Csákó köz 11. 16 Zrínyi Miklós Gimnázium Szalay Gábor 
/ 
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V. iíEAGLESCUP" NEMZETKÖZI lJ-eli• 

FELNŐTT,IFJÚSÁG/1 SERDÜLŐ1 GYEREK 
2015 

V. 11Eagles Cup" Nemzetközi 
ITF. Taekwon-do Bajnokság 

Magyar ITF Taekwon-do Szövetség 
Sasok Sportegyesület 

Szalay Gábor V.dan, Békássy CsabaV~dan 
Szalay Gábor +36/30-329-0383 
Békássy Csaba +36/20-349-3822 

201.5; október 3-4. 

Üllői Sportcsarnok (2225. Üllő Malom u. 1.} 

Formagyakorlat (Serdülő/Ifjúsági l Felnőtt} 
Szabadküzdelem (Serdülő l Ifjúsági/Felnőtt} 
Speciá/technikai törés {Ifjúsági /Felnőtt} 
Erőtörés (Ifjúsági l Felnőtt} 
Tradicionális küzdelem {Ifjúsági /Felnőtt} 
Csapatformagyakorlat {Ifjúsági/Felnőtt} 
Csapat küzde/em {Ifjúsági l Felnőtt} 
Csapat speciá/technikai törés (Ifjúsági /Felnőtt} 
Csapat erőtörés {Ifjúsági l Felnőtt} 

Gyerek: 2003 és után születettek 
Serdülő: 2001,.2003 között sz ületettek 
Ifjúsági: 1997-2001 között születettek 
Felnőtt: 1997 előtt születettek 
(korcsoporthatáron született versenyzők váJ'as:J.~th(ltnÁak} 
korosztályt, de csak az egyikben indulhatnak} 

Egyéni: Gyerek és Serdülő: forma 9. 
Ifjúsági és Felnőtt: 8. 

Egyéni: Ifjúsági, felnőtt 
15 euro/fő (minden egyéni 1/lu·cp,nJc:;J'nn'irn 

Serdülő 

10 euro/fő (minden Pr"''"'"; upr·.cpnucznm·ra .fnnn~ 

Csapat: 30 euro/csapat 

Előnevezés: 2015. szeptember27. 
Módositás: 2015. október 1. csütörtök 24:00 



> fiGYELEMlAz előnevezéstminden klubnak/e kell adniCI O' 

megadott határideig, módosítást (sérülés, betegség ... ) .tS4'1k 1eze~ktc'il 
· adcluboktó/ fogadunk el. Sorso/ás pénteken, ezutánmódosítósrq .. 

nincs lehetőség! 

Letölthető: eaglescup.eu honlapról 
ea(Jiescup.hungary@gmail.com 

http://www.eaglescup.eu/ 
(aktualltások, képgaléria, kapcsolat ... ) 

A kiírásban szereplő kor és öv/okozat 
Érvényes versenyezhet bejegyzés (i/i6 hóinaJ,,J,elnéftt 
Szabályos ITF dobok 
Tagsági igazolvány 
Időben leadott nevezés 
Ne.vezésidíj befizetése 
Érvényes sportbiztosítás 

Gyerek és Serdülő: 3-2-l.gup 

Ifjúsági A: 

Ifjúsági B: 
lfjtísági C: 
Felnőtt A: 

Felnőtt B: 
Felnőtte: 

6-5-4.gup, 
9-8-7. gu p 

/.dan {Chon-di- Ge.~Baek} 
ll. dan (Chon-Ji- Juche} 
4.gup-l.gup 
8.gup-5.gup 
/.dan {Chon-Ji- Ge-Baek) 
ll. dan (Chon-Ji- Juche) 
lll.dan(Chon-Ji- Choi-Jong) 
IV. dan (Chon-Ji .... Moong~Moo) ,. ..... ,".+ . .;..,.,.., 
4.gup-1.gup 
8.gup-5.gup 

körmérkőzéses rendszerben zajlik irányitott sorso/ás alapján. A rJp·I·"P~Iv 
n"'61···""'~U kötelező formagyakorlatot kell bemutatniuk, a .döntő krii•#!PJ'I'.ii:J•J'ff/> 

Gyermek fiú (kg}: -37, -43, -49, -55,; +55 
Gyermek leány (kg}: -32, -38, -44j -50, +50 
Ifjúsági leány (kg}: -45, -50, -55" -60, +60 
Ifjúsági fiú(kg}: -52, -58, -63, -70, +70 
Felnőtt nő (kg}: -52, -58-63,. -70, +70 
Felnőtt férfi (kg}: -54, -63, .. 71, -80, +80 



··.·körmérkőzéses .rendszerben zajlik irányított. sorso/ás 

~ .. A küzdelmi idő .lx Z perc. 

l1 párok összeállítása tetszőleges. Nő-nő, férfi·férfi, nő-férji .. ft 
rends;.rerlJen zajlik. Az első kötselejtező kör a párokni:tk, ebbő/a n.ó.itulronm 

a . .második a negyedikkel kerül össze. Innen egyenes kieséses renrds2~eriJ 

~rs•!!'n\'~ A párok sorrendjét sorsolással döntik el. A gyakorlat bemu·l ~Q.t<áscrr 

Twimyodollyo Twimyo bandae 

ch agi dollyo 

200 180 

230 210 200 

220 200 

250 

Songkal taerígi Yopchagí 

1 2 1 

1 1 2 1 

1 2 1 

2 2 3 2 

.vP·nn»h~:ritt:ío:n törőállványra történik, fehér és fekete törőlapra. 

rgg,rehiQjt~'flsa után az összesített pontszám dönti el a sorrendet. 



l(orhataron lévő versenyzőt lehet vagy if.júsági, vagyfelnőtt 
,uan,,na•fialn. Mindkettőben nem! 
'Prr~nP.<:7P''P.fö~"" több csapatot is nevezhet! 

Minimális övfokozat 6. g up 
Ifjúsági leány: 3- 5 fő 
Ifjúsági fiú: 3-5 fő 
Felnőtt nő: 3-5 fő 
Felnőtt férji: 3-5 fő 
Ifjúsági : Do-San 
Felnőtt : Won-Hyo 

szt;rm .. k~l~.toJ•du'lös rendszerben zajlik. Az els6körben a kötelező for.maa'i/(JkO 
o C$Opatoknak és ebből a négy legmagasabb pontszám ú cscrparn,t.rJ,r.ac 

· alegmagpsabb pontszám ú csapat a harmadíkkal,a· n rJá~;oarik ,ftfJ•eal 
e,gyenes kieséses rendszerben zajlik tovább a verseny. A ('/ön,tőJ~ei 

...•.. ·. .. . . formagyakorlatot kell bemutatnia a csapataknak (ez/etret·,a(if,l 
' •. v6lqs:ttottformagyakorlat maximum a Ge-Baek tu/Ile. het, vagy a.i:~ tan•att.JG 

ov;rok'OzcJtúnál eggyel magasabb. 

Minimális övfokozat 6.gup 
Ifjúsági leány: 3- 5 fő 
Ifjúsági fiú: 3-5 fő 
Felnőtt nő: 3-5 fő 
Felnőtt férji: 3· 5 fő 

..... ,,.,.,, .. .",", egyenes kieséses rendszerben zajlik sorso/ás alapján~ 
'IDcrtyl·en·as;~er. A küzdelmi idő 2 perc. MindE~n versenyzőnek szt:rbálvo•s tc~ISZ· 
mE~Dil'!lelnme. Minden megnyert mérkőzés 2 pontot, rlnnh•tll-•n111F>11.én•nntnt 

Twíinyodollyo Twímyoban 

ch agi dollyo 

200 180 

230 210 200 

220 200 

250 230 220 



Songkal taerigi Yop chagi 

l l 2 

l 2 

2 2 3 

veare~hctitá~sa t'C)toam>~anyra történik, fehér és fekete törőlapra! · 

~gr,ehc':ljtc'lsa utánoz összesftett pontszám dönti el a sorrendet. 

· A;leadott nevezések alapján, ha egy kategóriábancsak egyv2J'seJ'JVZ4 

' automatikusan összevonjuk egy másik kategóriával. Ha a veJrsenv•~o~j 
ugy dönt, hogy ez nekik nem felel meg~ a versenyző megkapja. D. z·DJranvJ 

·de a csapat összesítésbe nem számít bele ez az eredmény. 

~gyéniés csapat kategóriában: arany, ezüst, k~t b.ronz érem 

L~geredményesebb versenyzők (egyéni versenyszámok alapjá!}J · 
·Legeredményesebb Csapatok (egyéni és csapat versenyszámok, .. CJ (laJ)JOl~) 
. ·(egye ni: arany 3 pont, ezüst 2 pont, br~onz 1 pont} ·· 
(csapat: arany 5 pont, ezüst 4 pont, bronz 3 pont) 

A Magyar ITF Taekwon-do Sz övetség b írói felkérés alapján, 
ll kü/földi csapatok bírái. 
(A /(ü/földi csapatoknak kötelező bírót hozni a versenyre!) 

Minden csapl!lt egyénileg szervezi. 

Ajánlott szállás: AIRPORT-HOTEL BUDAPEST **** 
2220. Vecsés, Lőrinci utca 1.30/a 
Web: www.Dirporthotel.hu · 

Á serdülő korosztályban az edző dönti el, hogy a versenyzőili? KOJrDan>fJtf 
a kategóriának. Túl fiatal, vagy kis súlyú versenyző indítása az 

.·Minden versenyzőnek érvényes sportbi'ztosítással kell rendelkeznie.. 
< ··~ • • • • • • ' 

~ll(mőrizzük, a biztos! tás megléte az edző felelőssége. 



péntek 

szombat 

vasárnap 

Regisztráció, mérlegelés; sorsolas 
Budapest és környéki csapatok, külföldi cs~,;rpatol( 

l. VERSENYNAP 

07:00 regisztrádó, mérlegelés 
technikai értekezlet 

09:30 megnyitó . . . .·· ..... . 
10:00 formagyakorlat selejtezok és dönlők /' <··· 

tradicionális küzdelmek (ifi és feln(Jtt} ; • ...... 

csapat formagyakorlat 
szabadküzdelem selejtezok és döntiik. 

18:00 eredmén~j•hirdetés 
(az egyéni és csapattörésszámok . 
(Gyerekek és Serdülők csak sz ombaton 

2. VERSENYNAP 

09:00 technikai értekezlet 
09:30 szabadküzdelem selejtezok és döntök .. 

csapat küzdelmek 
18:00 eredményhirdetés 
(a csapat töréss:lámok folyamatosan zailanakJ 

EREDMÉNYtS FELKÉSZÜLÉST ÉS SOK SIKERT KÍVÁNUNK A 
VERSENYZŐKNEK ÉS AZ EDZÖKNEK l 
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. IKTATAS HJ\ ArvE:vr::: 

PÁLYÁZATI ADATLA!'RJ15 2 A, 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évi támol:cra~ta=' s:.::á=.r.::.::a ___________ __. 

I. APÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: NÓVA SPORT EGYESÜLET ................................................................... . 

Székhelye: 1105 Budapest, Bolgár utca 18 ............................... Adószáma: 18168011-1-42 .............. . 

Képviselő neve: Faragó Tibor ................................................................. f:g.[H;,::r"'·~i''·~'-·;;·'{:j,V·/~fz:e,á··ii·. · T 
! },C~(':< lE- /',,J,-~ ~.' .r} Á"\~';:{, (l) },_.;,!V:t /L j_'~J )(Z·~ _d,.' .<.1 

Tel. szám, e-mail címe: 06-20-462-69-82 wadokaifarago@ gmail.con(:.:~.:·:· ····:.: .. :·';;\J.'l;'~'~:.~:~·~~::>:J._:~;~+::~:·".t~·l,:c; .. _,, ..... 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1999.09.08 ................. Száma: PK 8623.1 .. Hü<üú;;;:et'<~·l&{·1·f!?.'.'f8/8: Ü.Ql~(ft. 
Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közha~znú 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: 

OTP Bank 11704007-20208183 .............................................. ,. t~l,::::;.~t::::::;: ........... .. 
l ~ - ) 

A ~ál~áz~ti cél megva~ósí:ásáért felelős személy neve, telefonszáma: q~:( (l )]'·8/ '7-:(a.o~rjl (. ::f- G G 
FaragoTtbor 0620462 69 82 .......................................................................................... .. 

II. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összest~n liö7l 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) L_j 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanuló i jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen- nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonásijoggal rendelkezik-e. igen- nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

igen - nem, 

Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Budapest, 2015. március 22. 
PH. . "\ .. c~ ,·;· .-,.·.,_ ~ 

... <.' ..... ·; ·.:<,!~~-.-.·.,,~s. ... ;~······" 
.·.:\ , :···,. \\l'· ··' ~~:ttyázo törvényes 

'' . '.,.. • ,\ ·\ képviselőjének aláírása 



III. A PÁLYÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
PÁLY ÁZÓ NEVE: NÓVA SPORT EGYESÜLET 

Egyesületünk, a Nóva Sport Egyesület 1998-ban alakult, Faragó Tibor 5.dan wado-kai mester iskoláiból. 2002-ben 
sportegyesületünk közhasznú jogállásúvá vált. 
Szövetségünk bejegyzett tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, a Magyar Wadokai Karate Szövetségnek, utóbbin 
keresztül pedig az Európai W adokai Karate Szövetségnek (European Karate Federation, EKF). 
Az egyesület céljai közt szerepel az óvodáskorúak megismertetése a sporttal, az iskolaérettség elősegítése, az 
iskoláskorú fiatalok mozgás iránti igényének felkeltése és kielégítése, a felnőtt korosztály sportolási lehetőségének 
biztosítása révén egészségmegőrzésük elősegítése, tehetséges fiatalok felkutatása és versenyeztetése, a sport gyakorlása 
által az önvédelem elsajátítása, a tömegsport mozgalom mimél szélesebb kitetjesztése, a keleti mozgáskultúra 
megismertetése és terjesztése. 
Helyi, regionális, országos és nemzetközi bajnokságokon, edzőtáborokon való részvételt biztosítunk, ezen felül 
renelszeres övvizsga lehetőséget biztosítunk a fejlődést tükrözve. A rendszeres edzéseken kívül az eclzőtáborok, 

versenyek, övvizsgák segítik a tanítványok fejlődését 
Az elmúlt években a képzett eclzők számában is gyarapodtunk, akik az utánpótlás, és a pár éve indult Szülő karate 
csoportokban tanítanak. A Magyar Karate Szakszövetség Országos Bírói képzésein is egyre több tanítványunk vesz 
részt és ér el különböző bírói fokozatokat. 

Egyesületünkben az oktatás korosztályok szerinti bontásban, négy szinten műköclik, az eredményes halaelás és 
bekapcsolóelás miatt az iskoláskorú gyermeknél és a felnőtt korosztályban további bontásokban. Ez az oktatási rendszer 
lehetövé teszi, hogy 4 éves kortól késő felnőtt korig - a kor itt nincs meghatározva - a legjobb teljesítmények 
kiteljesedésével, vagy egy állandó jó kondíció fenntartásával üzzük ezt a sportot, hogy a karate hagyományaival, 
koncentrációs képességeink és erőnlétünk frissen tartásával életünk részévé válj on. 

2014-ban is folytatódik csoportjainkban a munka, az edzések több helyszínen zajlanak. 
Minden helyszínen a gyermek edzések heti 2 alkalommal120 illetve 180 percben zajlanak (az óvodás csoportokban 90 
percben). A karatékák minimum 2, maximum 5 alkalommal vesznek részt az edzéseken egy héten. 
Edzéshelyszínek a 2015-ben a X. kerületben: 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (KÖSZI épülete) Budapest, X. Előd u. l. 
Kedd =Óvodások: 16.15 -17.15 Kezdő gyerek 17.00- 18.00 Haladó gyerek l. 18.00-19.00 Haladó Il. gyerek 17.30-
19.00 Ifjúsági, felnőtt: 19.14- 20.45 Szülő csoport: 17.30- 19.00 
Csütörtök= Kezelő gyerek 17.00-18.00 Haladó I. gyerek 18.00-19.00 
Szombat =Óvodások: 9.00 -10.00 Haladó gyerek 9.55- 11.0.5 Haladó Il. gyerek: 11.05- 12.20 Ifjúsági, felnőtt: 
12.20- 13.35 Szülő csoport: 10.05- 11.35 
Internetes elérhetőség: h t tp ://www.korosi.org http :/ /www. w ado-kai. hu 

Programjaik a 2015-ös évre: 

Övvizsga évi két alkalommal kerül megrendezésre. Az övvizsg;ín elért tudásukról tartanak bemutatót a tanítványok, 
valamint egy elméleti tesztben (kisebbek szóban, a nagyobbak írásban) is tanúbizonyságot kell tell!lliük, hogy a 
következő tanulófokozatra léphessenek. 
Versenyeztetés a 2015-as évben: 
Egyesületünk karatékái rendszeresen indulnak országos és nemzetközi versenyeken. Ebben az évben is több stílus 
bajnokunk született, akik bekerültek a magyar wadokai válogatottba (12 éves kortól), és indulási jogot szereztek a 
2014-es W adokai Európa Bajnokságra, mely idén hazánkba kerül megrendezésre október folyamán. 

Bemutatókon való részvétel: 
Egyesületünk karatékái a X. kerületi rendezvényeken, illetve iskolákban, óvodákban - felkérésre - rendszeresen 
bemutatóval színesítik a programokat, így is megmutatkozva, hogy érdeklődést keltsen a renelszeres sport, a karate iránt 
a kerületi gyerekek, fiatalok között. 

Napközis és nyári táborok szervezése: 
A kora nyári időszaktól kezdve egyhetes turnusokban Budapeste:n, illetve a Balatoll!llál korosztálytól és tudásszinttől 
függően 4-5 féle karate szaktábort szervezünk. A kerületben a KÖSZI-ben 6-8 éves karatékáinknak júniusban 1-1 hetes 
napközis tábort, augusztusban8-14 éveseknek l hetes versenyfelkészítő alapozó szaktábort tervezünk 2015-ben. 



IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTAT ÁSA (legfeljebb egy oldal) P ÁL Y ÁZÓ NEVE: NÓVA SPORT EGYESÜLET 

l. Sport eszközvásárlás: karate tatami (küzdőfelület) beszerzése 

Az utánpótlás-nevelés segítéseként a rendszeres edzéseink jó színvonalának feltétele a 
megfelelő sportfelszerelések megléte. 

A karate tatamin (küzdőfelület) való edzés az ízületek kímélésének, valamint az esések, 
dobások balesetmentes oktatásának feltétele. A támogatásból szeretnénk a meglévő 
küzdőfelületünket kiszélesíteni teremméretűre. 

2. Nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon való részvétel témakör: 
W adokai Európa Bajnokságon való részvétel 

A versenyeken való eredményes szereplésként egyesületünk több versenyzője szerez az 
aktuális évadban kvalifikációt az Európa Bajnokságra. A 2014-es Bajnokságon 12 
versenyzőnk nevezhetett a nemzetközi versenyre. 
Ebben az évben is legalább 10 fő (és még két főnek van esélye) kijutni a 
megmérettetésre. 
Versenyzőink rendszeresen kimagasló eredményeket érnek el a nemzetközi mezőnyben. 
Részletek a csatolt tájékoztatóban. 

2015-ben a verseny Luxemburgban lesz megrendezve. 

Az utazást közös autóbusz bérlésével szeretnénk megoldani, a szállást a versenyhez 
közel kell leszervezni. Az utazás költségeihez, a szállásdíjhoz és a nevezési díjhoz 
szeretnénk jelen pályázat keretein belül segítséget nyújtani fiatal, utánpótlás korú 
versenyző inknek. 
A rendszeres edzéseink jó színvonalának feltétele a megfelelő sportfelszerelések 
megléte. 



V KÖLTSÉGVETÉS . 
A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás 

Küzdőfelület beszerzés 
175.000 75.000 

Európa Bajnokságon való 450.000 300.000 
részvétel. 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

Csatolt mellékletek 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetésset a 

támogatni kért költségek részletes leírása 

4. 
a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 
sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. 
a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
hiteles másolata 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét 

igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2015. március 22. 

PH. 

igényelttámogatás 

100.000 

150.000 

igen nem 

x 

x 

)( 

x 

x 

x 

x 



Sportegyesület neve: NÓVA SPORT EGYESÜLET 

Címe: 1105 Budapest, Bolgár utca 18. 

Honlapcíme (ha van): www.wado-kai.hu 

Elnök neve: Faragó Tbor 

Telefonszáma és e-mail címe: wadokaifarago@gmail.com 06-20-462-69-82 

Taglétszám összesen: 107 

Tagdíjat fizetök száma: tagdíj összege: ( 5.800,- Ft fő/év) 

18 év alattiak száma: 74 ebből kőbányán lakó, vagy kőbányai iskolábajárók száma: 38 

Tanfolyamokon résztvevő nem tagdíjat fizetök száma (ha van):-

Óvodás csoportbajáró gyerekek (8-12 fő), a programokon részt vesznek, a felszereléseket 

használják, de csak az iskolás csoportba átlépve (1-2 év) lépnek hivatalosan a tagjaink közé 

(akár nagycsoportos óvodásként). 

NÓVA SPORT EGYESÜLET BEMUTATKOZÁSA 

Egyesületünk, a Nóva Sport Egyesület 1998-ban alakult, Faragó Tibor 5.dan wado-kai mester 
iskoláiból. A taglétszám folyamatos emelkedése, a versenyeken elért jó eredmények 
indokolták a szervezettebb keretek létrehozását, a sportegyesület létrejöttét. Tagjaink létszáma 
jelenleg 106 fő. 

2002-ben sportegyesületünk közhasznú jogállásúvá vált. 
Szövetségünk bejegyzett tagja a Magyar Karate Szakszövetségnek, a Magyar W adokai Karate 
Szövetségnek, utóbbin keresztül pedig az Európai Wadokai Karate Szövetségnek (European 
Karate Federation , EKF). 
Az egyesület céljai közt szerepel az óvodáskorúak megismertetése a sporttal, az 
iskolaérettség elősegítése, az iskoláskorú fiatalok mozgás iránti igényének felkeltése és 
kielégítése, a felnőtt korosztály sportolási lehetőségének biztosítása reverr 
egészségmegőrzésük elősegítése, tehetséges fiatalok felkutatása és versenyeztetése, a sport 
gyakorlása által az önvédelem elsajátítása, a tömegsport mozgalom minél szélesebb 
kiterjesztése, a keleti mozgáskultúra megismertetése és terjesztése. 
Helyi, regionális, országos és nemzetközi bajnokságokon, edzőtáborokon való részvételt 
biztosítunk, ezen felül rendszeres övvizsga lehetőséget biztosítunk a fejlődést tükrözve. A 
rendszeres edzéseken kívül az edzőtáborok, versenyek, övvizsgák segítik a tanítványok 
fej lődését. 
Az elmúlt években a képzett edzők számában is gyarapodtunk, akik az utánpótlás, és a pár éve 
indult Szülő karate csoportokban tanítanak. A Magyar Karate Szakszövetség Országos Bírói 
képzésein is egyre több tanítványunk vesz részt és ér el különböző bírói fokozatokat. 

Egyesületünkben az oktatás korosztályok szerinti bontásban, négy szinten működik, az 
eredményes haladás és bekapcsolódás miatt az iskoláskorú gyermeknél és a felnőtt 
korosztályban további bontásokban. Ez az oktatási rendszer lehetövé teszi, hogy 4 éves kortól 
késő felnőtt korig - a kor itt nincs meghatározva - a legjobb teljesítmények kiteljesedésével, 
vagy egy állandó jó kondíció fenntartásával űzzük ezt a sportot, hogy a karate 



hagyományaival, koncentrációs képességeink és erőnlétünk frissen tartásával életünk részévé 
válj on. 

2014-ban is folytatódott csoportjainkban a munka, az edzések több helyszínen zajlanak. 
Minden helyszínen a gyermek edzések heti 2 alkalommal 120, 150 ill. 180 percben zajlanak 
(az óvodás csoportokban 120 percben). A karatékák minimum 2, maximum 5 alkalommal 
vesznek részt az edzéseken egy héten. 

Edzéshelyszínek a 2014-es évben a X. kerületben: 
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (KÖSZI épülete) Budapest, X. Előd u.1. 

Kedd: 
Óvodás csoport: 16.15- 17.15 
Kezdő gyerek 1: 17.00- 18.00 Kezdő gyerek 2: 18.00-19.15 
Haladó gyerek L-II. 17.30-19.00 
Ifjúsági, felnőtt: 19.14-20.45 
Szülő csoport: 17.30- 19.00 Csütörtök: Kezdő gyerek 1: 17.00-18.00 Kezdő 
gyerek 2. 18.00- 19.15 

Szombat: 
Óvodás csoport: 9.00 -10.00 
Haladó I. gyerek: 9.50 -11.05 
Haladó II. gyerek: 11.05- 12.20 
Ifjúsági, felnőtt: 12.20- 13.35 
Szülő csoport: 10.05- 11.35 

Intemetes elérhetőség: 

(Egyesületünk!Edzések) 
h t tp :l lwww .korosi. or g http:/ /www. w ado-kai.hu 

Óvodás csoportjainkban (4-6 éves gyermekek) a foglalkozások játékos formában 
fejlesztik a gyermekek figyelmét, állóképességét és koordinációs készségét. Célja az általános 
ügyesség fejlesztése, mely elsősorban a karate mozgásanyagára készíti elő a gyermekeket, de 
egyben megalapozza és segíti a későbbiekben választott bármely más sportág sikeresebb és 
gyorsabb elsajátítását is. Azonban célunk természetesen az, hogy a gyermek megszeresse a 
karatét és átkerüljön az iskoláskorú csoportok egyikébe. 

Iskoláskorú gyermekek csoportjaiban (6-14 évesekig) az edzések célja a 
mozgáskészség, az ügyesség, az állóképesség, a kitartás fejlesztése és a koncentrációs 
képességek növelése. 
Több éves tapasztalat, hogy a gyermekek figyelmének időtartama (mely főként az 
iskoláskorú gyermekeknél okozhat problémákat) már 5-6 hónap után észrevehetően 
növekszik. 
Az edzések látogatásán kívül a gyermekeknek lehetőségük van a versenyzésre (egyesületünk 

eredményes versenyzol múlttal és jelennel rendelkezik), edzőtáborokon, 
sportrendezvényeken, közös szabadidős programokon való részvételre. 

Ifjúsági, felnőtt korosztályban (15 éves kortól), hozzáállástól függően, lehetőség 
van a továbbfejlődésre, a kondíció megőrzésére, illetve javítására, hazai és nemzetközi 
versenyeken, edzőtáborokon való részvételre. Az edzéseken és közös programokon résztvevő 
karatékák között értékes és érdekes barátságok szövődnek. Az oktatási rendszerben itt érhetik 
el a tanítványok a legmagasabb szintet, mind fizikailag, mind szellemileg. A bekapcsolódás 



azonban itt is nyitva áll mindenki előtt, kortól függetlenül. Ezt segíti, hogy a kezdőkkel külön 
foglalkozunk. 

Szülő karate csoportjainkban a nálunk karatézó gyermekek szülei sajátíthatják el a 
karate sport, az önvédelem alapjait. Az edzésterv kialakításakor figyelembe vesszük a kort és 
egészségei állapotot Örömünkre szolgál, hogy ez a csoport is egyre bővül és a résztvevők 
kondíciós és koncentrációs képességeikjavulásáról adnak számot. 

Övvizsga évi két alkalommal kerül megrendezésre. Az övvizsgán elért tudásukról tartanak 
bemutatót a tanítványok, valamint egy elméleti tesztben (kisebbek szóban, a nagyobbak 
írásban) is tanúbizonyságot kell tenniük, hogy a következő tanulófokozatra léphessenek. A 
sikeres vizsga bekerül a Magyar Karate Szakszövetség által kiadott Budo Pass 
(karateigazolvány)-ba, valamint a stílusszövetségünk oklevéllel is jutalmazza. Ebben az évben 
is sokan tettek sikeres vizsgát. 

Versenyeztetés a 2015-ös évben: 
Egyesületünk karatékái rendszeresen indulnak országos és nemzetközi versenyeken. Ebben az 
évben is több stílus bajnokunk született, akik bekerültek a magyar wadokai válogatottba (12 
éves kortól), és indulási jogot szereztek a 2015-ös W adokai Európa Bajnokságra, mely ebben 
az évben Luxemburgban kerül megrendezésre október folyamán. 

Bemutatókon való részvétel: 
Egyesületünk karatékái a X. kerületi rendezvényeken, illetve iskolákban, óvodákban -
felkérésre - rendszeresen bemutatóval színesítik a programokat, így is megmutatkozva, hogy 
érdeklődést keltsen a rendszeres sport, a karate iránt a kerületi gyerekek, fiatalok között. 

Napközis és nyári táborok szervezése: 
A kora nyári időszaktól kezdve egyhetes turnusokban Budapesten, illetve a Balatonnál 
korosztálytól és tudásszinttől függően 4-5 féle karate szaktábort szervezünk. A kerületben a 
KÖSZI-ben 6-9 éves és 10-14 éves karatékáinknakjúnius-júliusban 1-1 hetes napközis tábort, 
augusztusban 8-14 éveseknek l hetes versenyfelkészítő alapozó szaktábort tervezünk 2014-
ben. 

A napi híreinkről beszámolókat a honlapunkon lehet találni (események, rendezvények, 
versen y eredmén y ek). 

Valamint éves Hírlevelünkben, melyet mellékeltünk. 

Segítséget - az anyagi támogatáson kívül - pályázatok megszerkesztésében, a kerületi 
rendezvényekről ismertetést, kapcsolattartást (a bemutatókon való részvételhez) kapunk 
rendszeresen a Kőbányai SportszövetségtőL 
A jövőben is szeretnénk ezt a rendszeres kapcsolatot fenntartani. 

Budapest, 2015. március 22. 



UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 
(az egyesület X. kerületében lakó, vagy tanuló utánpótlás korú tagjai) 

Ssz. név lakóhely életkor tanutói jogviszony helye edző neve 

l Pilisi Alexandra 1105 Budapest, Mádi út 2/B. 6 éves Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragóné Tartler Mónika 

2. Kálmán Eszter 1103 Budapest, Gergely utca 8. 7 éves Kada Mihály Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

3 Patkó Áron 1101 Budapest, Kőbányai út 43/A. 6 éves Patrona Hungariae Katolikus Iskola Faragóné TartJer Mónika 

:1. Patkó Illés ll Ol Budapest, Kőbányai út 43/ A. 7 éves Patrana Hungariae Katolikus Iskola Faragóné Tartter Mónika ! 
5 NémethBarna 1105 Budapest, Kápolna tér 5. 9éves Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

s Wang Kang Bance 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor 13. 9 éves Faragóné Tartter Mónika 

7 Nagy-Szénási Levente 1107 Budapest, Makk utca l. 6 éves Faragóné Tartter Mónika 

g Csathó Zsombor 1104 Budapest, Lavotta utca 40. 6 év Csodapók Óvoda Faragóné Tartter Mónika 

~ Balázs Gergely 1101 Budapest, Pongácz út 917. 10 év Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Ált.Is. Faragóné Tartler Mónika 

10 Szarvas Ábel 1102 Budapest, Kolozsvári utca 13. 7 éves Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

ll Juhos Márk 1103 Budapest, Cserkesz utca 70. 11év Kada Mihály Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

12 Kékesdi Tamás 1105 Budapest, Maláta köz 4. 12 év Janikovszky Éva Kéttannyelvű Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

13 Szabó Szabina ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 19. 10 év Szervátius Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

14 Szabó Szilvia ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 19. ll év Szervátius Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

15 Kakucska Benadett 1104 Budapest, Újház utca 2. 8 év Harmat Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

16 Drahos Gabriella 1103 Budapest, Alkér utca 27-29. ll év Harmat Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

17 Orosz Zsófia 1103 Budapest, Alkér utca 27-29 13 év Harmat Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

18 Máthé Boldizsár 1102 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 6. 6 év Szervátiusz Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

19 Visnyei László 1105 Budapest, Gergely utca 48. 6 év Kada Mihály Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

w Mankovics Mátyás 1102 Budapest, Állomás utca 3. 8 év Szent László Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 

n Mankovics Ákos 1102 Budapest, Állomás utca 3. 6 év Mászóka Óvoda l Iskolás csoportba jár Faragóné Tartter Mónika 

22 Kiss Dávid József 1102 Budapest, Liget tér 1/c. 7 év Szervátius Jenő Általános Iskola Faragóné Tartter Mónika 
... 



23 Dikán Szabolcs Ákos 1108 Budapest, Tavas utca liA. 

24 Rácz Barnabás 1103 Budapest, Sorház utca 6/5. 

25 Kasnyik Kevin 1105 Budapest, Téglavető utca 3. 

26 Székely Barnabás ll 05 Budapest, Kelemen utca 4/B. 

Ss z. név lakóhely 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Nagy Nándor 1105 Budapest Ónodi köz 15. 

Kiss Domonkos Keve 1102 Budapest, Halom u. 9. 

Biró Boldizsár 1103 Budapest, Csombor utca 7. 

Biró Mátyás 1103 Budapest, Csombor utca 7. 

Molnár János 1107 Budapest, Szárnyas utca 14/a. 

Billédi Márton 117 4 Budapest, K vasz A. utca 24/3. 

Kapdebo Botond 1144 Budapest, Szentmihályi út 24/e. 

Billédi Gergő 117 4 Budapest, K vas z A. utca 24/3. 

Szobránci Benedek 1104 Budapest, Kada utca 118. 

Gaál Adrián 1105 Budapest, Harmat köz 8/B. 

Budapest, 2015. március 22. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: : STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és Spo~fifigr'i~.Sű~eh·;· \l:f;,~; . 
i Kq)n {~".f'i ~l;\?.: {-:..:rr ;~J 
l Potgtirn~,--'.Nl\·:.rJ J-(i,·,,._t~1,],.1 

Székhelye: 11 o 8 Budapest, Hannat u. !86. V IL/2 9. Adószáma l i1 ~~,;z;~~;~}~ { A} ':.fl!,.( 9/ 29!"{ /1 
Képviselő neve: Mezey Judit ! 7 

Tel. szám, e-mail címe: +3630999510 maj01judit@hotmail.hu 
), 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004.06.0l.Száma: PKll.lOl .. ~ f !f,ísdltn 

Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten kozhar\2J Jf?t;(:J:f?/8.j_'2Q~t~1.!l . 
A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: Pátria 1'akarék Ullói fiókj~á· 

65100046-11220790 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: 

Mezey Judit +36309995120 

Il. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 

t) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen- nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonás i joggal rendelkezik-e. igen - nem, 
h) a pályázó 2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

igen - nem, 

Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

~(} 
~ 'li«/· 
lo.r tVJ:· S)>/ 
"'~ct-~,,~·~,~./.(.; . 

os<. ~"~<o s J:· ~ 0 ~ 4: ~It: l t, lz "..sit. . , \.)c.X . ./ 
~<'It- <1';6 r71))) Q/ •" •" .. ~ "•\ .J/~."" "" • 

·s<:;1~'~;>l_> ;1.s:e a pályázó törvinye'S 
0
1 "~.? ~ képviselőjének aláírása 

Budapest, 2015.03.23. 



III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

Egyesületünk 1998 óta foglalkozik úszásoktatással a kerületben és 2000 óta versenyeztetéssei is . 

Fő tevékenységi körünk: 

utánpótlás nevelés a magyar úszósport részére ( l O éves korig versenyeztetjük a 
sportolóinkat majd egy együttműködési megállapodás keretében a tehetséges gyermekeket 
átadjuk a KSC úszószakosztályának 
a szabadidő és tömegsport területén a versenyezni nem kívánó, de úszni szerető gyermekek 
részére rendszeres úszáslehetőséget biztosítunk. 
3 éves kortól foglalkozunk úszásoktatással 
amatőr versenyt szervezünk (saját anyagi forrás hiányában évente sajnos csak egyszer) . 
sajátos nevelési igényű gyermekeket oktatunk és versenyeztetünk az elmúlt években a 
válogatott keretbe delegáltunk versenyzőt ebben a kategóriában, aki több nemzetközi 
versenyről tért haza éremmel. 
nyári táborokat szervezünk mind a versenyzőknek mind a tömegsportban résztvevőknek a 
nyári szünidő hasznos letöltésére. 
társadalmi szerepvállalásunk évek óta jelentős a kerületi lakosság támogatását illetően, 
mivel részben ingyenesen, részben kedvezményesen oktatjuk, edzük a hátrányos helyzetű 
családok gyermekeit. 

Az edzéseinket, foglalkozásokat az Újhegyi Uszodában tartjuk heti 2-5 gyakorisággal. 
3 fő edzői végzettséggel és 2 fő úszásoktatói végzettséggel látja el feladatokat, ebből 2 fő 
főállásban, l fő részmunkaidőben és ketten társadalmi munkában. 
Bevételeink a tanfolyami díjakból, tagdíjakból , pályázatokból, egyéb támogatásokból állnak. 
Legnagyobb kiadásunk az uszoda bérleti díj, melynek előteremtése évről-évre egyre nagyobb 
feladat elé állít bennünket. 

2015 évben is folytatjuk az alaptevékenységeinkből adódó feladatokat, az oktatás, 
versen yeztetést, táborszervezést, versenyrendezést 
Szeretnénk megrendezni a III. Major Zoltán emlékversenyt az amatőr sportolóink számára ősszel, 
kb. 250-300 fő részvételével. 

Már szervezzük a nyári úszótábort és edzőtábort. Felkészítjük és versenyekre visszük a 6-1 O éves 
korú leigazolt versenyző inket, kb. l O versenyen tervezzük a részvételüket. 
Újra szeretnénk életre hívni a tavaly nagy sikert aratott nyugdíjas csoportunkat az ősz folyamán. 
Szeptemberben újab b l O főt tervezünk leigazolni a versenyzőkhöz .. 
Továbbra is mindent elkövetünk a szakmai színvonalunk és gyermek és család centrikus 
szemléletünk megőrzése érdekében. 
Igyekszünk kiaknázni minden pályázati lehetőséget, hogy az elmúlt 16 év munkája, sikerei a 
nehézségek ellenére is időálló és értékteremtő maradhasson. 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLYÁZÓ NEVE: 

Már 16 éve rendezzük meg a kerületi gyermekek és a meghívott egyesületek számára a STÍLUS 
Kupát, amit 2012 óta Major Zoltán emlékversenyre kereszteltünk át a névadó emlékére és 
tiszteletére. 

A verseny idei megrendezéséhez szeretnénk segítséget kérni ezen pályázat adta lehetőség keretein 
belül. 

A versenyen a nagymedencében kb. 200 gyermek vesz részt, mely a kerület 6-12 éves korú amatőr 
úszói, valamint a meghívott egyesületek szintén amatőr úszói vesznek részt. Mivel a 
családcentrikusság egyik fő alapelvünk, így a szülőket is szeretnénk megmozgatni egy családi váltó 
erejéig, melynek minden évben nagy sikere volt. 
Ezen felül minden évben rendezünk egy kisvizes "versenyt" is , ahol 4-6 éves korosztály 
mutatkozhat be (kb. 80 fő), mindenféle stressz és teljesítmény kényszer nélkül, hiszen nincsenek 
helyezettek, a részvételt díjazzuk: minden induló aranyérmet és nagy tapsot kap, így motiválva 
készítjük fel őket (mindenki nagy megelégedésére) a későbbi valós versenyhelyzetre 
A verseny rendezését szülők és edzők,oktatók végzik társadalmi munkában évek óta. 
A felmerülő költségek jelentős részét az uszoda bérleti díja teszi ki, valamint a díjazásra szánt 
érmek,oklevelek költsége, ezért ezek finanszírozására nyújtjuk be pályázatunkat, melynek pozitív 
elbírálását előre is köszönjük. 
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V. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem me nevezése sa· át forrás i ényeit támo a tás 
80.000Ft 120.000Ft 

Uszoda bérleti dí' 
200.000Ft lOO.OOOFt lOO.OOOFt 

Díjazás 
40.000Ft 20.000Ft 20.000Ft 

Hangosítás 
60.000Ft 50.000Ft lO.OOOFt 

Adminisztrációs költségek 

Igényelt támogatás összesen: 250.000Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
x 

program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás es etén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x 

támogatni kért költségek részletes leírása 

4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 
x 

sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól 

5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
x hiteles másolata 

6. az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

x 
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feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét x 

igazoló feladóvevény másolata 
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UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOK ADATAI 

sorszám név lakóhely életkor tanuló i jogviszony helye edző neve 

l. Bándi Krisztina 
1108 Bp.Szőlővirág u 

8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
6.I./7 Iskola 

2. Csatlós Alexandra 1106 Bp.Hernád u 19. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

3. Daher Mohamed 1108 Pára u. 8. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

4. Écsi Roland 
2360 Gyál Mátyás kir.u 

8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
2. Iskola 

5. FáthAnna 1108 Bp. Tavas ul/B 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

6. Kiss Virág ll 05 Bp.Lenfonó u 2. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

7. Könyves Dominik 1108 Harmat u 144. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

8. Marton Alexandra 1106 Bp. Hang u 16. 8 év 
Fekete István Altalános Major Péter 

Iskola 

9. Pukszler Denissza ll 04 Bp.Dombtető u 6. 8 év 
Fekete István Altalános Major Péter 

Iskola 

10. Richter Mercédesz 1106 Bp. Kővágó u 20. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

ll. Sovcsik Viktor ll 08 Bp. Gyalog u ll. 8 év 
Fekete István Altalános Major Péter 

Iskola 

12. Szabó Máté ll 08 Anyagfejtő u l O. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

13. Turai Botond ll 04 Bp. Noszlopy u 
8 év 

Fekete István Altalános 
Major Péter 

15.-17. Iskola 

14. Varga Tamás ll 08 Bp. Harmat u. 
8 év 

Fekete István Altalános 
Major Péter 

178. Iskola 

15. Végh Balázs 1108 Gőzmozdony u 4. 8 év 
Fekete István Altalános 

Major Péter 
Iskola 

16. Földi Lilla ll 04 Kada u ll 7. 8 Janikovszky Ált. Iskola Major Zoltán 
! 

17. Tóth Szonja 1104 Bp. Kada u 115. Kada u. Ált Iskola Major Zoltán 13 

18. KatonaRéka ll 08 Bp. Agyagfejtő u 
15 Wörösmarty Gimnázium Major Zoltán 

2. 

19. Katona Zsófia ll 08 Bp. Agyagfejtő u 
15 Fekete István Ált. Iskola Major Zoltán 

2. 

20. Forgó Vanda ll 04 Bp. Harmat u 
8 Csodafa óvoda Major Zoltán 

142. 

21. Peszleg Anna 1108 Bp. Hang u 2. 7 Csodafa óvoda Major Zoltán 

22. Somogyi Dóra 1108Bányatóu 14. 8 Janikovszky Ált. Iskola Major Zoltán 

23. Schmiedt Boglárka 1103 Bp. Csombor u 5 .. 12 Harmat 88. Major Zoltán 

24. Schmiedt Bálint ll 03 Bp. Csombor u 5. 10 Harmat 88. Ált. Iskola Major Zoltán 

25. Hankovszky Róza ll 03 Bp. Sorház u 3/4 ll Janikovszky Ált. Iskola Major Zoltán 

26. Hankovszky Emma ll 03 Bp. Sorház u 3/4 13 Hanikovszky Ált. Iskola Major Zoltán 
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II.MAJOR ZOLTÁN Emlékverseny 

Verseny helyszíne: Újhegyi Uszoda x. 

Ideje: 2014.november 

Rendező: STÍLUS Kőbányai Úszóiskola és Sport Egyesület 

Résztvevők: X. kerületi gyermekek és meghívott egyesületek 

Feltétel: a versenyen csak azok a gyermekek indulhatnak akik 

maximum heti három edzésen vesznek részt! 

Korosztá ly: 4-12 éves korig 

Versenyszámok: - 4-6 éveseknek Kismedencében 16 m úszás 

deszkával,hason vagy háton ( 10.00-11.00.-ig) 

- 6-12 éveseknek ( 2008-2002-ben születetteknek) 

Nagymedencében, 25 m gyorsúszás és 25 m hátúszás,25 m 

mellúszás (11.00 órától, bemelegítés 10.30.-tól) 

- családi váltó (l felnőtt+ két 6-12 éves korú 

gyermek) 3 x 25 m szabadon választott 
úszásnem 

Értékelés: a Kisvízes úszás minden résztvevője aranyérmet kap. 

A Nagyvízben úszéknál nemenként, és évjáratonként az első három 

helyezett érem díjazásban részesül és minden résztvevő oklevelet 

kap. A családi váltó első helyezettje kupát kap a többi résztvevő 
oklevelet. 

NEVEZÉS: Nevezni a nevezési lap leadásával 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei 

2015. évitárno atására 

I. APÁLYÁZÓ ADATAI 

A pályázó szervezet neve: Sportliget S.E. 

Székhelye:. ll 04 Budapest Sörgyár u 21.-25. 

Adószáma: 1815 7004-1-4 2 

Képviselő neve: Major Zoltán 

Tel. szám, e-mail címe: +36303720311 ifi.major@gmail.com 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1996.05.Száma: PK 7278 
; 

l Flt'l'7''1~' l ·-- .,_,. . ~rtc;!lréddní , . ~~b . . i __.

1 
r~ c G Közhasznúsági fokozata: nincs l közhasznú l kiemelten közhaszp~ ~'}~-cl S!L']-.O~S J t 

A bankszámláját vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma: OTP Bank 11710002- 00~4091 

A pályázati cél megvalósításáért felelős személy neve, telefonszáma: Major Zoltán, +3 63 03 720311 

Il. AZ EGYESÜLET TAGLÉTSZÁMA összesen 
(A 2015. évi tényleges létszám alapján kérjük pontosan megadni) 

Az egyesületben foglalkoztatott utánpótláskorú tagok száma: 
(tanfolyam, szakosztály, versenyző összesen) 

Ebből kőbányai lakcímmel vagy Kőbányán tanulói jogviszonnyal 
rendelkező igazolt utánpótláskorú versenyző 
(akik a 18. életévüket nem töltötték be, valamint akik 2015. december 31-éig a 
18. életévüket betöltik) összesen 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) a pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek, 
b) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 

szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 
c) a szervezetnek nincs az Önkormányzat tulajdonában lévő intézményekkel szemben tartozása 
d) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra, 
e) a sportegyesület az Önkormányzat által meghatározott kedvezményeket biztosítja a nagycsaládosok 

részére, 
f) a szervezet a 2015. évi tagdíjat a Kőbányai Sportszövetségnél befizette igen -nem, 
g) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e. igen -nem, 
h) a pályázó2015-ben részesült-e a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: igen - nem, 
i) a pályázó 2015-ben részesült-e nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

tgen - nem, 

Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat felé a támogatási szerződésben rögzített határidőig elszámolok. 

Budapest, 2015. 03.23. Sp --
lJfl"' 0Jl.17Jr-ET /----·-·7 , - / 1r1B~Pw.- 8"" . /2 --::> ~ Sö ~. · - <------

Asz.: 18157:::_u. 2~-25, .... '.. . ................... . 
42 a pályázó törvényes 

képviselőjének aláírása 



III. A P ÁL Y ÁZÓ SPORTEGYESÜLET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTAT ÁSA ÉS A 
2015. ÉVRE TERVEZETT PROGRAMOK ISMERTETÉSE (legfeljebb egy oldal) 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

Egyesületünk 1993 óta tevékenykedik a X. kerületi Ujhegyi Uszodában. Jelenleg 58 fő utánpótlás 
korú és 27 fő 18 évet már betöltött sportolónknak tartunk edzéseket heti 2-4 szeri gyakorisággal, 
korosztályos lebontásban. 

Tevékenységünkkel az élsport és a tömegsport között évek óta tátongó űrt kívánjuk betölteni, olyan 
formában, hogy edzés lehetőséget kínálunk 6 éves kortól minden gyermeknek, aki az élsportban 
nem kíván ,vagy nem tud részt venni, inkább a tanulásra fekteti a hangsúlyt, de a rendszeres 
sportolás szerves része életének. 

Felnőtt csapatunkkal és két utánpótlás korú csapattal a Budapest Bajnokságban játszunk 
mérkőzéseket, vegyes eredménnyel. 

Nonprofit társadalmi szervezet lévén, tagdíjakból, pályázatokból és támogatásokból tartjuk fenn 
magunkat. Költségeink sajnos évről-évre emelkednek (uszoda bérleti díja,bajnoki fordulók 
rendezési költségei,eszközök karbantartási költsége, sportszerek stb.). ezért igyekszünk minél több 
pályázati lehetőségek kiaknázni fennmaradásunk érdekében. 
Sportolóink egy része hátrányos helyzetű családból való, így tagdíjat nem tudnak fizetni, valamint 
néhány nagycsaládos tanítvány kedvezményes tagdíjjal vehet részt az edzéseken. 
Egyesületünk évek óta biztosítja nekik az edzési lehetőséget, mivel ez az egy módja van, hogy az 
utcán csavargás helyett az egészséges életmódra neveljük őket, és jó közösségi szellemet alakítsunk 
ki bennük. 
Négyen végzünk edzői feladatokat,évek óta társadalmi munkában ill. a tavalyi évtől, hárman 
pályázat adta lehetőség végett l O hónapra szóló megbízási szerződéssel. 
Edzőink a sport szeretetére, kitartásra, egészségre nevelik a gyermekeket tehetségtől, adottságoktól 
és anyagi helyzettől függetlenítve. 
Szeretnénk továbbra is fenntartani közösségünket, a sporton túl erkölcsi értéket is teremtve. 
Mivel egyre népszerűbb a szülők és gyermekek körében ez a fajta sportolási lehetőség 
(pillanatnyilag Budapesten az egyetlen ilyen keretek közt működő vízilabda egyesület vagyunk) 
egyre több gyermekjelentkezik egyesületünkbe. 
Tavasszal újabb 15 fő leigazolását tervezzük és ősszel a már meglévő három csapatmellett még két 
korosztály szeretnénk a bajnokságban elindítani. 
Nyáron edzőtábor szervezünk a kisebbeknek és nagyobbaknak is, és mind a felnőtt csapattal, mind 
a gyermek csapattal egy nyílvízi tornán szeretnénk részt venni Szeutesen ill. Velencén. 
Júniusban házibajnokságot tervezünk rendezni a bajnokságban nem szereplő gyermekek számára, 
hogy játék lehetőséget és sikerélményt biztosítsunk nekik is. 
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IV. A TÁMOGATÁS CÉLJA, A TÁMOGATN! KÉRT TEVÉKENYSÉG RÉSZLETES 
BEMUTATÁSA (legfeljebb egy oldal) PÁLY ÁZÓ NEVE: 

Pályázatunk célja elsősorban azon utánpótlás korú gyermekeknek nyújtani több lehetőséget, akik a 
korosztályi megkötöttség vagy egyéb okból kifolyólag nem tudtak eddig bajnokságban szerepelni, 
és egyéb pályázati forrásból sem támogathatjuk őket, a pályázatok adta kötöttségek miatt. Valamint 
segítséget szeretnénk nyújtani a hátrányos ill. nagycsaládból jövő gyerekeknek az edzőtáborban és 
a nyári tornán való kedvezményes ill. ingyenes részvételi lehetőséggel akik szintén szép számmal 
vannak egyesületünkben. 

Június hónapban l hetes intenzív edzőtábort szervezünk a 12 évnél fiatalabbak számára, mivel 
évközben ez a korosztály lényegesen kevesebb vízfelülethez, labdázási lehetőségéhez jut és hogy 
segítsünk a szülőknek gyermekük a nyári szünetbeni hasznos időtöltésében. 
A pályázat adta lehetőséggel élve szeretnénk a gyermekek számára vízfelületet biztosítani az 
Újhegyi Uszodában, valamint egész napos tábor lévén az étkezésüket is megoldani. 
A tábor reggel 8-tól délután 4-ig tart, négy edzést ( melyből kettő vizi és kettő szárazföldi) és 
háromszori étkezést foglal magába. 

A pályázaton elnyerhető összeg másik részéből szintén ezt a korosztály szeretnénk elvinni 
Veleneére egy amatőr tornára, ahol valódi mérkőzés helyzetben próbálhatják ki magukat, így mind 
szakmailag nagyot tudnak előrelépni, mind élményekben gazdagodni. 
Ennek a tornának a költségeit (utazás,nevezési díj, étkezés) szeretnénk kiegészíteni a támogatási 
összegből. 

Pályázatunk pozitív elbírálását előre is köszönjük. 
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V. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költs~ s~át forrás igényelt támogatás 
180.000Ft 90.000Ft 90.000Ft 

Uszoda bérleti díj 
210.000Ft lOO.OOOFt llO.OOFt 

Napi 3x-i étkezés 30 fő/5nap 
Utazási költség 20 főre/2 70.000Ft 40.000Ft 30.000Ft 
nap/ kisbusz 

30.000Ft lO.OOOFt 20.000Ft 
Étkezés a tornán 20 főre 

lO.OOOFt lO.OOOFt OF t 
Velencei torna nevezési díj 

Igényelt támogatás összesen: 250.000Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 

l. Kimutatás az utánpótláskorú tagokról x 

2. versenyrendezés esetén versenykiírás, edzőtábor esetén részletes 
x program, továbbképzés esetén szakmai program 

működési költségekhez kért támogatás esetén a sportegyesület 2015. 
3. évi tervezett működésének bemutatása a költségvetéssel, a x 

támogatui kért költségek részletes leírása 
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4. a nyilvántartást vezető bíróság 30 napnál nem régebbi igazolása a 
sportegyesület nyilvántartásban lévő adatairól x 

5. a sportegyesület törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
hiteles másolata x 

az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál 
7. történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét x 

igazoló feladóvevény másolata 
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UTÁNPÓTLÁS KORÚ TAGOKADATAI 

sorszám név lakóhely életkor tanuló i jogviszony helye edző neve 

l. Bajkai Sándor 
ll 08 Bp. Agyagfejtő u 

14 Széchenyi Ált. Iskola X. Major Péter 
10. 

2. Balázs Arnold 
ll 08 Bp. Harmat u 

16 Major Péter 
182. 

3. Bárány Gergő 
ll 08 Bp. Harmat u 

ll 
Fekete István Alt. Isk . 

Major Zoltán 
184. x. 

4. Balogh Krisztián 1108 Agyagfejtő u 18. 12. Széchenyi Ált. Iskola X. Major Zoltán 

5. Bertalan Marcell 1108 Bp. Mádi u 124. 13 
Eltes Mátyás Alt. Iskola 

Major Zoltán x. 
6. Darányi Róbert ll 08 Bp. Mádi u 200. 17 Major Péter 

7. Dombi Balázs 1106 Bp. Akna u 8. 15 Kada u. Ált. Iskola Major Péter 

8. György Martin ll 05 Bp. Halom u 28. 17 Major Péter 

9. Hajdu Dániel 1108 Harmat u 184. 17 Major Péter 

10. Huszár Ákos 
ll 03 Bp. Noszlopy u 

13 Major Zoltán 
44. 

Il. Halmai Márk 1105 Bp. Ászok u 41. 12 Fekete István Ált. Iskola Major Zoltán 

12. Kállai Roland 1108 Lenfonó u 8. 13 
Széchenyi István Alt. 

Major Zoltán 
Iskola 

13. Kovács Bertalan 
ll 08 Bp. AHomás u 

15 Janikovszky Ált. Iskola Major Péter 
48,. 

14. Kálmán Barnabás 1108 Bp. Kövágó u 10. 10 Kertvárosi Ált. Iskola Major Zoltán 

I 5. Leinaemann Bence ll 04 Bp. Bihari u 8. 14 Kertvárosi Ált. Iskola Major Péter 

16. Illés Levente 1108 Bp. Hang u 4. 9 Reménység Major Zoltán 

17. Gévay Balázs ll 08 Bp. Harmat u 
9 Fekete István Ált. Iskola Major Zoltán 

176. 

18. Marton Bence 1107 Bp. Gém u 32. 18 Major Péter 

19. Pauliák Ramszesz 1108 Bp. Szőlővirág u 
13 Janikovszky Ált. Iskola Major Zoltán 

l o. 
20. Panyik Tóth Levente ll 04 Bp. Fehér u 12. 14 Janikovszky Ált. Iskola Major Péter 

21. Sebestyén Roland ll 05 Bp. Cserkesz u 
15 Janikovszky Ált. Iskola Major Péter 

25. 

22. Seres Krisztián ll 08Bp. Állomás u 76. 17 Major Péter 

23. Somogyi Áron ll 08 Bp. Bányató u 4. 17 Major Péter 

24. Suchy Rafael 1104 Bp. Bihari u 5. 17 Major Péter 

25. Tóth Péter ll 08 Bp. Harmat u 92. 17 Major Péter 

26. Swiderski Ádám ll 03 Bp. Alkér u 44. 14 Széchenyi Ist. Ált. Iskola Major Péter 

Budapest, 2015.03.23. 
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Vízilabda edzőtábor6-12 éves korig 

Helyszín: Újhegyi Uszoda X. 

Szervező: Sportliget Sportegyesület 

Időpont: 2014.június 22.-tól 26.-ig, naponta reggel 8-tól 

16 óráig. 

Résztvevők: Az egyesület6-12 éves korú tanítványai 

Programok: napi 4 edzés 

- 1 óra úszás reggel 

- 1 óra szárazföldi edzés, futás, erősítés 

- 1 óra vízilabda edzés 

- 1 óra szárazföldi edzés, labda játékok 

Ellátás: napi háromszori étkezés- tízórai 

- meleg ebéd 

- uzsonna 


