
Budapest Fovaros X. keriilet 
Kobanyai Onkormanyzat 
Alpolgarmestere 

EIOterjesztes 
a KepviselO-testiilet reszere 

a Torekves Sportegyesiilet 2014. II. feh~vi tamogatasarol 

I. Tartalmi osszefoglalo 

A Torekves Sportegyesiilet (a tovabbiakban: Torekves SE) a Budapest F6varos X. keriilet 
K6banyai Onkormanyzat (a tovabbiakban: Onkormanyzat) altai kiemelten tamogatott 
sportegyesiilet. A Kepvise16-testiilet a 61/2014. (II. 20.) KOKT hatarozattal - tamogatasi 
szerz6des utjan - 12 milli6 forint tamogatast nyujtott a Torekves SE reszere a 2014. evi 
mukodesi koltsegeihez. A tamogatassal2014. december 15-eig kell elszamolni. 

Sarvari Gyorgy, a Torekves SE elnoke kerelemmel fordult az Onkormanyzathoz tovabbi 14 
milli6 forint osszegu tamogatas irant az alabbi celokra es bontasban: 

1. a vivo es kerekesszekes-viv6 szakosztaly mukodesehez 10 milli6 forint, 
2. a kosarlabda es kerekesszekes-kosarlabda szakosztaly reszere specialis, 16+ 1 f6s, 

Mercedes tipusu kisbusz onreszekent 3 milli6 forint, 
3. a sportletesitmeny 2014. II. felevi aramanak szolgaltatas dijara 1 milli6 forint. 

A Torekves Sporttelep fenntartasi es tizemeltetesi koltsegeit az aramszolgaltatas kivetelevel a 
K6banyai Sportletesitmenyeket Fenntart6 Kozpont viseli. A vegleges betapla16 kabelek 
kiepitesere vonatkoz6 szerz6des alairasa folyamatban van. Az aramszolgaltatast a 
veglegesitesig a MA V Zrt. biztositja, es a korabbi szerz6des szerint a Torekves 
Sportegyesiiletnek szamlazza. 

A kisbusz beszerzeset tarsasagiad6-kedvezmenyb61 kivanjak finanszirozni, amihez 30% 
onresz sztikseges. A beszerzesre kerii16 kisbuszt a Torekves SE-vel el6re egyeztetett 
id6pontban az Onkormanyzat is igenybe tudja venni sztikseg eseten. 

A Torekves SE kerelme az el6terjesztes 2. melleklete. 

II. Hatasvizsgalat 

A tamogatas biztositasa reven a Torekves SE 2014 masodik feleveben is folytatni tudja a 
szinvonalas munkajat, ezzel is hozzajarulva a kertilet viragz6 sporteletehez. A Torekves SE 
sportol6i nemzetkozi himevet szereztek az egyesiiletnek, es napjainkban is kiva16 
eredmenyeket emek el mind a hazai, mind a nemzetkozi versenyeken, amivel a kertilet 
himevet is oregbitik. 
Az egyesiilet eredmenyessegi kimutatasa az el6terjesztes 3. melleklete. 

III. A vegrehajtas feltetelei 

Javasolom, hogy az Onkormanyzat 13 milli6 forint tamogatast nyujtson a Torekves SE-nek 
onall6 tamogatasi szerz6des alapjan, ami megkonnyiti az elszamolast. A tamogatas fedezete a 
Budapest F6varos X. keriilet K6banyai Onkormanyzat 2014. evi koltsegveteser61 sz616 
2/2014. (II. 20.) onkormanyzati rendelet 8. melleklet 33. soraban biztositott. 



IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2014. szeptember " { (;:' 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2014. (IX. 18.) határozata 
a Törekvés Sportegyesület 2014. II. félévi támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Törekvés 
Sportegyesület részére 13 M Ft támogatást nyújt, és a támogatási szerződést az l. melléklet 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
a Humán Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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l. melléklet a .. .120 14. (IX 18.) KÖKT határozathoz 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-15510000) képviseletében Kovács Róbert polgármester mint támogató (a 
továbbiakban: Önkormányzat), 
másrészről a Törekvés Sportegyesület (ll 07 Budapest, Bihari út 23., adó száma: 19805432-2-
01, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 11710002-22441807, nyilvántartási száma: 2957) 
képviseletében Sárvári György elnök mint támogatott (a továbbiakban: Törekvés SE, 
együttesen: Szerződő Felek) között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

l. A Szerződő felek megállapítják, hogy a Támogatott a Budapest Főváros X. kerület 
közigazgatási területén működő sportegyesület, amely több sportágban kiemelkedő 
eredményeket ért el, és jelentős számú sportoló részére biztosít magas színvonalú sportolási 
lehetőséget. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzat bruttó 13 M Ft összegű 
támogatást nyújt a Támogatott részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. 
melléklet 33. sora terhére. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatott tevékenység 
kormányzatifunkció-kódja: 084031 Civil szervezetek működési támogatása. 

4. A támogatási összeg 
a) a Törekvés SE 2014. II. félévi működési költségeire, 
b) a sportlétesítmény áramszolgáltatásának díjára (l M Ft), 
c) versenyengedélyekre és nevezési díjakra, 
d) edzőtáborozás utazási és szállásköltségeire, valamint 
e) a kosárlabda és kerekes-kosárlabda szakosztály speciális kisbuszának beszerzési költségére 
(3M Ft) 
fordítható. 

5. A támogatás összege nem használható fel a menedzsment részére történő bér- és bérjellegű 
kifizetésekre, valamint tanácsadói díjakra. 

6. A támogatásból 9 M Ft l 0%-a fordítható étkezési költségekre, amely a munkaadókat 
terhelő j árulékokat és adókat (51, 17%) is tartalmazza. 

7. A Törekvés SE vállalja, hogy támogatást nyújt a hátrányos helyzetű kőbányai gyermekek 
sportolásához oly módon, hogy a tagdíjbefizetés és versenyeztetés költségeinek 50%-át a 
Törekvés SE fedezi. 

8. Az Önkormányzat a támogatásával beszerzett kisbuszt, a Törekvés SE elnökével előzetesen 
egyeztetett időpontban, évi 2 alkalommal igénybe veheti. 

9. Az Önkormányzat a támogatást az alábbi ütemezésszerint folyósítja: 

2014. szeptember hónapban 4 500 OOO Ft 

2014. október hónapban 2 500 OOO Ft 

2014. november hónapban l 500 OOO Ft 

2014. december hónapban 4 500 OOO Ft 

összesen 13 OOO OOO Ft 
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10. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a támogatott a 2013. évi működéséről, vagyoni, 
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően az üzleti év 
utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezze, és a letétbe helyezést 
igazolja. 

ll. A támogatás folyósítására a szerződés aláírását követő 15 napon, illetve a l O. pontban 
foglalt feltétel teljesítését követő 15 napon belül egy összegben kerül sor a Támogatott 
megadott bankszámlájára. 

12. A Támogatott a támogatás felhasználásával 2015. január 15-éig köteles tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére. 

13. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az l. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott képviselője az elszámolás főösszesítőjén aláírásával igazolja, hogy a 
támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak, és 
üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

14. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban ismertetni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, a támogatásból megvalósított feladatokat, valamint 
tájékoztatást kell adni a Támogatott egyéb, nem a támogatásból finanszírozott szakmai 
tevékenységéről, továbbá az egyéb bevételeiről és kiadásairóL 

15. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásávaL 

16. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

17. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

18. Kapcsolattartásra és ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről 
a) a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport és 
b) a Belső Ellenőrzési Csoport. 

19. Kapcsolattartó a Támogatott részéről Sárvári György elnök. 

20. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
b) a nemzeti vagyonról szóló 20 ll. évi C XCVI. törvény 3. § (l) bekezdés l. pontja szerinti 

átlátható szervezet, 
c) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene 

jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

d) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. 
§-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak fenn, 

e) a Támogatottnak nincs lejárt köztartozása, valamint 
f) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

21. A 20. pont a-e) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 
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22. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem a támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 

részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. 
A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes 
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

23. A 22. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 12. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül értesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

24. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
a) a 20. pont a-e) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 

támogatásra nem lett volna jogosult, 
b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
c) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, vagy 

elmulasztja a 16. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 12. pontban foglalt 
elszámolási és beszámolási kötelezettségét. 

25. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

26. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

27. A jelen szerződés négy oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az l. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 2014. szeptember" " 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kovács Róbert 
polgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Pándiné Csemák Margit 
irodavezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 
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Budapest, 2014. szeptember" " 

Törekvés Sportegyesület 
Sárvári György 

elnök 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 



l. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

l. A támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vagy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti- még megküldés előtt- az alábbi tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a támogatott által cégszerűen aláírt példányát kell 
beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az l. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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13udapesr l óváros X. kerületi Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri 
Kov~ks Róbert úr 
polgármester 

: L~J2 B l!Qfl:l2~~L 
~.cent László tér 

Sportegyesület törvenyes képviselöjeként kérem a T. Önkormányzat szíves 
egyesület 2014. evi másod1k félévére szóló müködési költségeinek részbeni 

ké\vetkezök szerint. 

\ í V(' e<> kerekesszckes-vivo szakosztályunk az év során is megőrizte a vívóspo n 
!Jtanpótlás nevelése terén elért sikereket és rangos helyét megtartva, kimagasló 

birtokosaként jegyzik a magyar élmezőnyben. Érdemi tevékenységüket 
túblázatok reprezentálják. A szakosztály második telévi müködéséhez- önerős bevételeiket és 

támogatásokat is betcrvezve l O millió Ft összegű önkormányzati 
en,ewse!l szerint a VII. hótól XL 1,7 mil!ió FUhó és a XI! hónapban l.S 
'""'~""""'" ütemezéssel. 

Sportegyesületünk példaértékű az esélyegyenlőség gyakorlati megvalósítása terén és a teljes körűen 
akadálymentes sportingatlan használatával már tíz éve biztosítja a fogyatékkal élő versenyzők 
,;amara a magas szintü sportolás lehetöségét Ez évben sikerült a Kosárlabda és kerekesszékes-
k<Jsariabda TAO-s pályázatán egy 
i·,~_·szerz(·sét lS engedelyeztetnünk, el. Az autóbusz integráltan uu,,L~uu.J 

és külföldi versenyekre történő utazásokhoz, valamint a régóta problémát jelentő vívó és 
székek szallítasára. A proJekt egyesületi önrészének kitizetéséhez 20 december hm1 

''t~·mezesse! 3 núllló H összegű támogatást kérnénk. 

lét~.:sítmény önkormányzati tulajdonba kerülesével a fennta11ási. karbantartási és üzcmeltet(~Sl 
!ci.H.latuk. 'alamint a járulékos költségek terheit már nem az egyesület viseli. azonban az 2lram 
;;;olgáltatást (az ELMÜ-re történő csatlakozás időpontjáig) jelenleg a MA V ZRt. 
szerződésileg kíszámlazva a ídőszakra tényadatok alapján l 

t ...:gyösszegű Jinanszírozást kérünk. 

!(crcsiínk támogatás6t sportolóí közösségünk nevéhen előre is megköszönöm. 

Huclnpest, 2014. augusztus 8. 
Tisztelettel: 

Sárvári György 
elniik 

\l' 



.J. Y'l ~~-c.-<.A-""1 C.:t/S!" ~'-'J- '~'J ~~vt.·-.:z. 

Törekvés ü~€:t 

Budapest 

---
2014 évi értékelés Férfi-női tőr Nemzetközi eredményesség 

Versenvz_ő Eavesület Európa-bajnokság Vi/ágpajnoksá_g Olimpiai Olimpiai pont Egyesületi ~esületi ranglista 
pont összesen ranglista pont pont összesen . 

Dósa Dániel Törekvés SE junior csapat 2. 1.25 1.25 240 240 
Mátyás Bálint Törekvés SE junior csapat 2. 1.25 1.25 240 240 
Pásztor Flóra Törekvés SE kadet csa~at 2.junior csapat 5. kadet e_gyéni 3. 1.25+0.5+4.0 5. 75 97.5+120+400 617.5 -

Kálmán Eszter Törekvés SE kadet csapat 2. kade~éni7. 1.25 1.25 97.5+280 377.5 
Tóth Janka Törekvés SE kadet csapat 2. 1.25 1.25 97.5 97.5 

10.75 48.3% összesen: 1572.5 
Németh András BHSE-ex Törekvés junior egyéni 3. junior csapat 2. 4.0+1.25 5.25 240+600 840 
Bellovicz Gábor BHSE-ex Törekvés kadet csapat 5. 0.5 0.5 60 60 
Szalai Szonja BHSE-ex Törekvés junior csapat 5. 0.5 0.5 120 120 
Kondricz Kata BHSE-ex Törekvés kadet csapat 2. 1.25 1.25 97.5 97.5 

7.50 31.3% összesen: 1 O 17.5 
Mészáros Tamás UTE junior csapat 2.kadet csapat 5. 1.25+0.5 1.75 240+60 300 
Frühauf Benjamin MTK kadet csapat 5. 0.5 0.5 60 60 

Bencze Attila BHSE kadet csapat 5. 0.5 05 60 60 
' Gólya Fruzsina UTE junior csapat 5. 0.5 0.5 120 120 

Mesteri Viktória UTE junior csapat 5. 0.5 0.5 120 '120 

3.75 20.3% összesen: 660 
ÖSSZ: 22 pont ÖSSZ: 3.250 

Törekves SE összes olimpiai pont: 10.75 pont Törekvés SE 1572.5 pont 48.3% /egyesületi ranglista pont/ 

r= 
BHSE összes olimpiai pont: 8.00 pont BHSE 1017 .. 5 pont 31.3% /egyesületi ranglista pont/ 

l - l ---
UTE összes olimpiai pont: 2. 75 pont UTE 540 pont 16.6%_ l egyesületi ranglista pon1J 

l l 

t 
MTK összes olimpiai pont: 0.50 MTK 60 pont 1.8% /egyesületi ranglista pont/ 

H_U_l 
-~------ l -~---· [ ___ ------ l -u 
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Törekvés Sportegyesület 
Budapest 

2013-2014. Összetett egyesületi ranglista az Országos Bajnokságokalapján 

EGYESÜLET Felnőtt JUNIOR KA DET SERDÜLŐ ÚJONC GYERMEK ÖSSZES PONT 

BHSE 780 0 1 880 1 240 180 100 130 11 330 
TÖREKVÉS SE 480 0 1 440 992 477 346 116 8 171 

UTE 365 0 930 400 240 84 16 5 320 

MTK 2 600 460 896 246 212 70 4 484 

TERÉZVÁROS 2 450 490 480 54 60 20 3 554 

SZTE-VK o 150 344 132 110 31 767 --
Budakalász 750 o o o o 13 763 

CSOMORKÁNY o o 224 135 70 34 463 

SZIGETSZENTMIKLÓS o o o 222 o 33 255 

BUDAVÁRI o o o 48 102 40 190 

GEAC o o o 87 76 o 163 

VDDSE o 130 o o o o 130 

TUS o o o o o 55 55 

ZVE o o o 42 o o 42 . -
K.RVSE o o o o o 36 36 

NYVSC o o o o o 26 26 ---- . 
DHSE PMD o o o o o 13 13 

-- L_ __ 

j 



EGYESULET JUNIOR KADET 

1. BHSE 2-1-1 4-1-1 2-1-1 
-

2. TÖREKVÉS SE 0-1-2 0-2-1 1-2-2 
f- --· 

3. MTK 0-0-1 0-1-0 0-1-2 

4. Építök 2-1-0 O-O-O O-O-O 

5. UTE 0-1-1 0-0-3 1-0-0 
- 1---· 

6. Szigetszentrniklós O-O-O O-O-O O-O-O 

9. BUDAVÁRI O-O-O O-O-O O-O-O 

1 O. SZTE VK O-O-O O-O-O O-O-O 

11. TUS O-O-O O-O-O O-O-O -

12. Terézváros 0-0-1 0-0-1 O-O-O 

13. GEAC O-O-O O-O-O O-O-O 

14. CSOMORKÁNY O-O-O O-O-O O-O-O 

15. KRVSE O-O-O O-O-O O-O-O 

0-0-3 O-O-O 1-2-0 

2-1-2 2-1-2 3-0-1 

1-0-1 2-1-0 0-0-2 

O-O-O O-O-O O-O-O 

0-2-0 0-1-0 O-O-O 

1-1-0 O-O-O O-O-O 

O-O-O 0-0-1 0-1-0 

O-O-O 0-1-0 O-O-O 

O-O-O O-O-O 0-1-0 

O-O-O O-O-O 0-0-1 

O-O-O 0-0-2 O-O-O -

O-O-O 0-0-1 0-0-1 

O-O-O O-O-O 0-0-1 
_________ L____ ---------
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Törekvés Sportegyesület. 
Budapest 

Fülöp Mihály gyermek-újonc-serdülő ranglistán szereplö versenyzök 
Gyermek Újonc Serdülő összes összes -

Egy_esület Női Férfi Gyermek összesen Női Férfi Újonc összesen Női Férfi Serdülő összesen Női Férfi Összesen 

1. Törekvés SE 7 9 16 6 5 11 o 2 2 13 16 29 
2. BHSE 6 3 9 4 4 8 4 3 7 14 10 24 
3. SZTE VK 5 2 7 1 6 7 2 o 2 8 8 16 -
4. Szigethalom 3 5 8 1 1 2 o 5 5 4 11 15 
5. Csomorká ny 3 3 6 1 4 5 1 2 3 5 9 14 
~- -6. MTK 3 2 5 3 o 3 1 1 2 7 3 10 
f--··· 

10 7. TUS 4 4 8 1 1 2 o o o 5 5 --
8. Terézváros 5 1 6 o o o 1 1 2 6 2 8 ---
9. UTE 2 o 2 o 3 3 2 o 2 4 3 7 

10 .. Gyula o 2 2 1 2 3 o 1 1 1 5 6 
f-:j1: GEAC 1 2 3 1 1 2 o o o 2 3 5 

12. Budavári o 1 1 o 1 1 1 1 2 1 3 4 .. 
13. KRVSE o 3 3 o 1 1 o o o o 4 4 
14. NYVSC o 2 2 1 o 1 1 o 1 2 2 4 
15. DHSE PMD 2 o 2 o o o 1 o 1 3 o 3 
16. ZVE o o o o 2 2 o 1 1 o 3 3 
17. Kitörés o o o o o o 2 1 3 2 1 3 
18. Győr o 1 1 o o o o o o o 1 1 

Összesen: 41 40 81 20 31 51 16 18 34 77 89 166 -· 

~ 


