
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve  VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft.

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett,
vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Hivatásos sportszervezet 

MKOSZ versenyrendszerében indul-e?  Nem releváns

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében  Alanya az ÁFA-nak

Adószám  25324127-2-41

Bankszámlaszám  10300002-10644008-49020011

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Önerő biztosítása képzés jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan:

Nem releváns

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  1026  Város  Budapest

Közterület neve  Pasaréti  Közterület jellege  út

Házszám  11-13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  1026  Város  Budapest

Közterület neve  Pasaréti  Közterület jellege  út

Házszám  11-13  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 1 801 00 28  Fax  +36 1 801 00 29

Honlap  www.vasasbasketball.hu  E-mail cím  pasaret@pasaretsport.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Mészáros Zalán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 999 14 14  E-mail cím  zalan.meszaros@gmail.com

Kérelmező adatainak beemelése OPTEN-ből

be/SFPHP01-13324/2019/MKOSZ

2019-05-16 17:12 1 / 29



A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Szabó Attila +36 30 535 13 50 tao@pasaretsport.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Használat célja

Pasaréti Sportcentrum Magyar Állam VASAS-Pasarét Üzemeltető és
Szolgáltató Kft.

30 Felk. és
versenyeztetés

SEK International School Magán International Education System 5 Felkészülés

Fillér utcai Ált. Iskola Magyar Állam Közép-Budai Tankerület 4 Felkészülés

Csík Ferenc Ált. Iskola Magyar Állam Közép-Budai Tankerület 3 Felkészülés

Sport11 Sport-, Szabadidő- és
Rendezvényközpont

Budapest Főváros XI. ker.
Önkormányzata

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 15 Felk. és
versenyeztetés

Kiss János altábornagy utcai
tornaterem

Budapest Főváros XII. ker.
Önkormányzata

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.

20 Felk. és
versenyeztetés

Városmajori tornaterem Budapest Főváros XII. ker.
Önkormányzata

Hegyvidéki Szabadidősport
Nonprofit Kft.

8 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2015-07-07

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  2015-07-07

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  nincs

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2017/18 évi gazdálkodásának és a 2019. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2017 2018 2019

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 59 MFt 37 MFt 40 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 50 MFt 202 MFt 200 MFt

Egyéb támogatás 46 MFt 11 MFt 10 MFt

Összesen 155 MFt 250 MFt 250 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2017 2018 2019

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 80 MFt 132 MFt 140 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 3 MFt 4 MFt 5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 98 MFt 91 MFt 95 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 4 MFt 24 MFt 12 MFt

Összesen 185 MFt 251 MFt 252 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2017 2018 2019

Utánpótlásra fordított összeg 70 MFt 210 MFt 215 MFt

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

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

Jogcím Beadá
s

Teljes támogatá
s

Közreműködő
i

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek
tekintetében

Személyi jellegű ráfordítások 8 388 489 Ft 167 770 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft 0 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

195 540 493 Ft 3 910 810 Ft Nettó

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Nettó

Közreműködői díj  

be/SFPHP01-13324/2019/MKOSZ

2019-05-16 17:12 4 / 29



Ismertesse a kérelmező szervezet 2019/20-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft. nem rendelkezik saját tulajdonú ingatlanokkal és létesítményekkel, így a tevékenységének - amely elsősorban a VASAS
AKADÉMIA fiú utánpótlását (kb. 200 fő igazolt játékos), valamint a hozzá kapcsolódó NBI/B felsőházában versenyző csapatot is működteti - folytatásához
nélkülözhetetlen sportlétesítmények bérlése. Ebben a legnagyobb segítséget a Pasaréti Sportcentrumot működtető VASAS-Pasarét Kft. adja a kezelésében álló,
nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabda csarnok, egy UP mérkőzések lebonyolítására alkalmas tornaterem, valamint az edzésmunkát segítő konditerem,
streetball pálya, futópálya, valamint egy, az év teljes időszakában használható futófolyosó rendelkezésre bocsátásával. Ezeket a létesítmény elemeket a bérbeadó
tartós együttműködés alapján a piaci ár alatt biztosítja. Ennek ellenére a magas sportolói létszámunk és az Akadémiai követelményrendszernek való megfelelőség
okán szükség van néhány további csarnok és tornaterem bérlésére is. 

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

A VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft. a 2019/20 szezonban nem tervez ingatlan beruházást. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft. a látvány csapatsport támogatási rendszerben benyújtott pályázatát a 2019. július 01. és 2020. június 30. közötti időszakra
tervezi. A támogatási összegeket az utánpótlási tevékenység felmerülési idejével összhangban, folyamatosan kívánja felhasználni. 

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

Tervezetünkben szem előtt tartjuk az MKOSZ stratégiai céljait, így Mustármag programunkon, illetve az MKOSZ Kosárpalánta programján keresztül foglalkozunk az
utánpótlás bázis szélesítésével, emellett az akadémiai kritériumrendszert szem előtt tartva próbálunk minőségi képzést nyújtani ifjú sportolóinknak. Az MKOSZ
Akadémiai program követelményrendszerének való megfelelés egyértelműen az átlagosnál magasabb költségekkel jár, melynek támogatását ezúton is kérjük a T
Döntéshozóktól. Az akadémiai csapataink a kiemelt országos bajnokságokban minden korosztályban részt vesznek és rendszerint az élmezőnyben végeznek.
Emellett a minőségi versenyeztetés miatt minden korosztályunk legjobbjai megmérettetik magukat korosztállyal feljebb is kihasználva a Regionális ill. Bp.
bajnokságokat. A gyermek és kenguru koroszt-ban általában 2-3 párhuzamos csapattal indulunk, melyek Pasaréten, illetve vmelyik bázis iskolánkban fejlődnek. A
kenguru koroszt-tól kezdődően csapataink saját, hazai rendezésű és külföldi tornán is versenyeznek már. Az U9 alatti korosztályok Pasaréten, a saját magunk által
szervezett Nyuszi Kupában indulnak, havi egyszeri versenyeztetéssel, emellett pedig már U8 korosztálytól elindítjuk a Tehetség csoport edzésprogramját. 

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

A VASAS-ban sportoló több száz fiú nem csupán az országos kosárlabda utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti, de egyben É-Buda egyik legjelentősebb
testnevelő intézménye is, amelynek a térség szempontjából vett társadalmi jelentősége egyértelmű. Az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával
egyesületünk is hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Fontos szempont továbbá sportszervezetünk a helyi közösség
összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a
kvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani. A támogatás kvetlen társadalmi hatása, hogy szakember gárdánk munkavállalása kiszámítható alapokat kap,
anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulnak. Gazd. hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással
egyúttal az állami adóbevételek is emelkedtek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül esetenként 30-40% adó- és járulékbefizetés
keletkezett. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy jó anyagi helyzetű sportszervezet jobb feltételekkel dolgozhat.
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Személyi jellegű ráfordítások

2019/20 évad - Személyi jellegű ráfordítások

Támogatott pozíció
megnevezése

Végzettsé
g

Adózás
módja

Havi
munka-

óra

Kif.
hó

Havi bruttó bér és egyéb
juttatások (Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

Edző, U16 Középfokú EKHO1 160 12 87 000 Ft 15 225 Ft 1 226 700 Ft

Szakmai igazgató U18-
U20

Középfokú EKHO1 160 12 108 000 Ft 18 900 Ft 1 522 800 Ft

Szakosztály vezető Felsőfokú EKHO1 160 12 328 400 Ft 57 470 Ft 4 630 440 Ft

Sportmunkatárs Felsőfokú EKHO1 160 11 183 500 Ft 32 113 Ft 2 371 743 Ft

Erőnléti edző Középfokú EKHO1 160 12 169 400 Ft 29 645 Ft 2 388 540 Ft

Edző U20 Felsőfokú EKHO1 160 12 86 000 Ft 15 050 Ft 1 212 600 Ft

Tanácsadó Felsőfokú EKHO1 80 12 225 000 Ft 39 375 Ft 3 172 500 Ft

1040 83 1 187 300 Ft 207 778 Ft 16 525 323 Ft

2019/20 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

Edző, U16 A VASAS Akadémia U16 edzője felel azért, hogy a kiválasztástól a kadet kor befejeztéig 3x3 éves ciklusban megvalósuló alapképzés utolsó 2
éve után a korosztályból kiöregedő játékosok európai színvonalon rendelkezzenek azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyre bátran
lehet a felnőtt kosárlabdára való átképzés első ciklusának munkáját építeni az U18-U20 korosztályos edző team tagjainak.

Szakmai
igazgató U18-
U20

A VASAS Akadémia U18-20 korosztályokért felelős szakmai vezetője felel az akadémiai képzést követő, felnőtt kosárlabdázóvá válás
folyamatának menedzseléséért, mely kiemelten fontos, befejező lépése az utánpótlás képzésnek. Egyúttal irányítja a csapatoknál folyó
szakmai munkát és min. 1 csapat mellett vezetőedzői feladatokat is ellát.

Szakosztály
vezető

A VASAS Akadémia Férfi Szakágának első számú vezetője. Kiemelt feladata az Akadémia rövid (2-3 év), valamint hosszú (5-7 év) távú
stratégiájának kidolgozása, az Akadémia szabályzatainak, házirendjének, etikai kódexének létrehozása, folyamatos karbantartása és
betartatása. Koordinálja a szakmai és a technikai vezetés munkáját. Felel az Akadémiai éves szakmai és pénzügyi terveinek kidolgozásáért,
részt vesz a látványcsapatsport pályázatok összeállításában, a támogatók felkutatásában.

Sportmunkatárs A VASAS Akadémia U11-16 korosztályai II kerületi (Pasarét), az U18-20 csapatok pedig XI kerületi (Sport11) bázissal működnek. A fizikai
távolság jelentős többletterhet ró a munkatársakra (idő, utazás, koordináció, kommunikáció). A két bázis közti együttműködés koordinációs
feladatait egy a sportban és a hatékony működtetésben is tapasztalatot szerzett sportmunkatárs végzi el.

Erőnléti edző A VASAS Akadémia U11-16 korosztályainak tart hetente koordinációs és fizikai alapképzést, valamint felel a játékosok aerob fejlesztéséért. A
kiemelt tehetségekkel kiemelten foglalkozik (egyéni fizikai képességfejlesztés). Táplálkozási tanácsot ad a játékosoknak. Az évközi felmérések
tematikájának kialakítása, illetve a felmérési eredmények elemzése és utánkövetése is a feladatai közé tartozik

Edző U20 A VASAS Akadémia U20 edzője fontos eleme az akadémiai képzést követő, felnőtt kosárlabdázóvá válás folyamatának menedzselésében,
mely kiemelten fontos, befejező lépése az utánpótlás képzésnek és egyben előkészítése a felnőtt kosárlabdának. E pozíció legfontosabb
feladata a szakmai vezetés által kért és előírt képzési elvek betartása, a szakmai irányvonal markáns megjelenítése, továbbá az U18 és U20
korosztályú játékosok felnőtt csapatba való integrációjának támogatása.

Tanácsadó A VASAS Akadémia szakosztályvezetője mellett lát el tanácsadói feladatokat. Részt vesz a férfi szakosztály hosszú távú céljainak és
stratégiájának meghatározásában, a közép és a rövid távú tervek összeállításában, a szakmai stáb kialakításában. Üzleti kapcsolatrendszerén
keresztül segít szponzorokat és támogatókat találni.

2019/20 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

8 136 834 Ft 83 885 Ft 167 770 Ft 8 388 489 Ft 8 388 489 Ft 16 693 093 Ft 16 776 978 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2019/20 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)

Kategória Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás

megnevezése

Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási, felújítási
érték (Ft)

0 Ft

2019/20 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

2019/20 évad - Tervezett összes nem sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

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

FONTOS! Felhívjuk a Sportszervezetek figyelmét, hogy amennyiben a sportfejlesztési programjuk részét képezi építési engedély köteles tárgyi
eszköz beruházás, felújítás, abban az esetben előzetesen vegyék fel a kapcsolatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, mivel az eddig
megszokott eljárástól eltérően lesz lehetőség a program beküldésére!

 Előző SFP folytatása?

2019/20 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Projektelem
elnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete és
vége (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett
beruházási érték

(Ft)

0 Ft

Ismertesse röviden az előző ingatlanfejlesztés lényeges tartalmi elemeit

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

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

Nem

2019/20 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Jelen sportfejlesztési program nem tartalmaz ingatlanberuházásra irányuló projektelemet
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma 2018/2019 Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2019/2020)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 0 35 5 60 Országos

U11 0 13 2 34 Országos

U12 0 17 2 18 Országos

U14 0 31 2 32 Országos

U16 0 18 2 18 Országos

U18 0 14 1 16 Országos

U20 0 6 1 6 Országos

U23 0 10 0 6 Országos

U25 0 0 0 0 Országos

Összesen 0 144 15 190
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 1 600 000 Ft 600 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 1 600 000 Ft 600 000 Ft

Diagnosztikai mérés Antropometriai és teljesítmény
diagnosztikai mérés

szett 1 200 000 Ft 200 000 Ft

2019/20 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklás (diagnosztikai mérés esetén a mérés pontos leírása: a
diagnosztikai mérés megnevezése, a pontos módszer/eszköz amivel a mérés történik, ki és hol fogja a mérést elvégezni, a mért korosztály és
annak létszáma, kontroll felmérésről rövid információ)

Gyógyszer,
diagnosztikai

eszköz
megnevezése

Indoklás

Gyógyszer A fiú kosárlabda utánpótlás csapatok részére az edzések és mérkőzések során a bemelegítéshez, a sérülések megelőzéséhez, az esetlegesen
bekövetkező sérülések esetén a gyors fájdalom csillapításhoz és a regenerálódáshoz szükséges gyógyszerek tervezett összege, az MKOSZ
benchmark szabályzatával összhangban

Táplálék
kiegészítő

Az akadémia kiemelten tehetséges játékosait az egész szezon során olyan táplálék kiegészítőkkel látjuk el, amelyek biztosítják a napi ásványi
anyag, vitamin, keratin bevitelt, az edzések alatti és utáni izotóniás italokat, fehérjéket, az ízületek védelmét. A bajnoki rájátszás és a bajnoki
döntők idejére (4-5 hét) az U14, U16, U18 és U20-as csapatok minden tagja megkapja ugyanezeket a táplálék kiegészítőket. Ezzel segítjük a
játékosok regenerációját, az optimális fizikai állapot elérését

Antropometriai
és
teljesítmény
diagnosztikai
mérés

Az utánpótlás sportolóinkat rendszeresen antropometriai és teljesítmény diagnosztikai méréseknek vetjük alá. A mérések eredményei jó alapot
szolgáltatnak mind az edzők, mind pedig a csapatorvos számára a gyors tempóban változó fiatal szervezet optimális terhelési mennyiségének
meghatározásához. Különösen fontos az időszakosan ismétlődő vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása a változások értékeléséhez.

2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 400 000 Ft

Személyszállítási költségek 11 000 000 Ft

Nevezési költségek 6 900 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 6 400 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 42 800 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 16 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 124 400 000 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár 1 000 Ft

Összesen 211 401 000 Ft
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2019/20 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

A VASAS fiú utánpótlás csapatainak és sportolóinak a felkészülési (edzés) munkához, és a versenyzés során (bajnokság,
hazai és külföldi tornák) szükséges sportfelszerelések és edzési (sport) eszközök beszerzésére szánt összeg, az MKOSZ
által kiadott benchmark értékek betartásával

Személyszállítási költségek Az MKOSZ által szervezett nemzeti bajnokságon, valamint a hazai és külföldi tornákon való szerepléshez, továbbá az
edzőtáborok megtartásához szükséges személyszállításra fordítandó tervezett összeg, az MKOSZ által kiadott benchmark
összegek betartása mellett

Nevezési költségek Az MKOSZ illetve a BKSZ által szervezett magyar bajnokságokon, valamint a kupasorozatokon való részvételhez szükséges
nevezési díjak, továbbá a hazai és külföldi felkészülési tornákon esetlegesen fizetendő nevezési díjak összege

Rendezési, felkészítési, képzési
költségek

Hazai rendezésű bajnoki, kupa és felkészülési mérkőzések megszervezése során felmerült költségek összege

Verseny- és játékengedélyek
kiállításának költségei

A magyar bajnoki mérkőzéseken való részvételhez szükséges, az igazolt utánpótlás sportolók után a Magyar
Kosárlabdázók Országos Szövetsége által kiadott játékengedélyek díjainak összege

Sportlétesítmény, sportpálya
bérleti díja

A bajnoki és kupamérkőzések megszervezéséhez és megtartásához, továbbá a hazai rendezésű felkészülési tornákhoz,
valamint a felkészülési (edzési) munkához szükséges sportlétesítmények, kosárlabda csarnokok, tornatermek, erősítő
termek, stb. bérlésének költségei (bérleti díjai), az MKOSZ benchmark szabályainak maximális szem előtt tartásával

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

A felkészülési munka, különféle hazai és nemzetközi tornák, edzőtáborok, valamint bajnoki mérkőzések során szükségessé
váló idegenforgalmi szolgáltatások (szálloda, motel, kollégium), valamint vendéglátóipari szolgáltatások (éttermi étkezés)
díjainak tervezett összege, az MKOSZ benchmark egységárainak maximális figyelembe vételével

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi jellegű
ráfordításai

A fiú kosárlabda utánpótlás csapatok felkészülési munkájához és eredményes bajnoki szerepléséhez szükséges, a
csapatokkal és az utánpótlás sportolókkal közvetlenül és közvetve foglalkozó sport- és egészségügyi szakemberek
bérköltsége, valamint a jogszabályok által fizetendő járulékaik, az MKOSZ aktuális benchmark szabályainak maximális
figyelembe vételével

Logisztikai költségek (csak bérlet)
– kivéve személygépkocsi és
motorkerékpár

A bajnoki szerepléshez és a felkészülési munkához szükséges szállítási és logisztikai költségek összege

Sporteszköz, sportfelszerelés - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Tétel Mennyiségi egység Mennyiség Egységár Összesen Indoklás

Személyszállítási költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Nevezési költségek - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Felkészítés, edzőtáboroztatás - Külföldi torna/edzőtábor részletes leírása (korosztály, létszám, helyszín, időtartam, egységárak, összköltség)

Megnevezés Indoklás

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai - Benchmarktól való eltérés vagy külföldi torna/edzőtábor költség

Pozíció Végzettség Hónapok száma Bruttó bér Összesen Indoklás

2019/20 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

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

189 674 279 Ft 1 955 405 Ft 3 910 810 Ft 195 540 493 Ft 21 726 721 Ft 215 311 810 Ft 217 267 215 Ft
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Általános Képzés

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános
képzés

megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2019/20 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása

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

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

2019/20 évad - Kérelmező által szervezett szakképzések költségei

Szaképzés
megnevezése

Oktatók
várható

személyi
költségei (Ft)

Oktatók várható
utazási és

szállás költségei
(Ft)

Képzésben résztvevők
várható utazási és

szállás költségei (Ft)

Egyéb
folyó

költségek
(Ft)

Amortizáció
(Ft)

Tanácsadói
szolgáltatások

(Ft)

Képzésben
résztvevők
személyes
költségei

(Ft)

Összesen

2019/20 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása

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

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

2019/20 évad - Versenyeztetés költségei

Jogcím Tervezett
költség

a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja 0 Ft

a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával –
kapcsolatos költségek

0 Ft

tagsági díj 0 Ft

a pályahitelesítés díja 0 Ft

a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja 0 Ft

az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé 0 Ft

Összesen 0 Ft

Indoklás

2019/20 évad - Tervezett összes versenyeztetés költség alakulása

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

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

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

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 167 770 Ft 167 770 Ft 83 885 Ft 251 655 Ft

Utánpótlás-nevelés 3 910 810 Ft 3 910 810 Ft 1 955 405 Ft 5 866 215 Ft

Összesen 4 078 580 Ft  6 117 870 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejlesztési program megvalósítása során felmerült személyi jellegű ráfordítások szabályszerű elszámolásában való
részvétel

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program megvalósítása során felmerült utánpótlás nevelési költségek szabályszerű elszámolásában való
részvétel
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás

kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4.

§ (1) bekezdése, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 35. § (1) bekezdése alapján kérem, hogy a

fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Mészáros Zalán (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;

2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program elbírálása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 150, amennyiben a kérelem ingatlanfejlesztésre irányuló
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra irányul 180 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési
program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a
Sportszervezetet az Ákr. 43. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a 80. § (2) c) pontja alapján nem illeti meg a kérelmezett jog gyakorlása, ha a
szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;

4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;

5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;

6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra
vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt –
igazolt módon – nem teljesítette;

7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a
Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet
által meghatározott visszafizetési kötelezettségének – igazolt módon – nem tett eleget;

8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy 8 napon belül bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;

9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;

12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege az
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerülhet);

13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;

14. hozzájárulok, hogy a kérelemmel érintett személyek, a kérelemben szereplő és rájuk vonatkozó adatok tekintetében a jóváhagyást végző, vagy az
ellenőrző szervezet által kezelt adatokat külön beleegyezés nélkül megismerhessék;

15. kijelentem, hogy amennyiben a Sportszervezet díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott
adatok alapján és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg;

16. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;

17. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy

a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, amely
bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,

b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4.
támogatási időszak végéig követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki
alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,

c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából a jogszabályban meghatározott mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.

d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,

e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki, és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.

18. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;

19. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig;

20. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás
során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;

21. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az
elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás
esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait
visszafizetem;

22. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg
tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16. Mészáros Zalán 
ügyvezető 
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NYILATKOZAT
a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye és 24/A. § szerinti kedvezményezett célra (látvány-csapatsport támogatásra)
tett adó-felajánlás (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) alapján megvalósuló támogatás esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezett státuszáról

Alulírott Mészáros Zalán, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a VASAS-

Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

☐ a Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül. 

☐ a Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

☐ hivatásos sportolót1 alkalmaz 
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti
hivatásos sportszervezetnek.] 

☑ a Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül. 
[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: 
a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert)
sportszervezet, vagy 
b) alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót
alkalmaz.] 

☐  a Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak minősül, amely:

☐ hivatásos sportolót alkalmaz
☐ hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában
meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése,
feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyeztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerejének biztosításáról2

jogcím önerő önerő típusa

tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 75 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

személyi jellegű ráfordítások ☑ 50 % ☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: ..........

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző

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

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

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

szerinti mértékeket a fenti jogcímekre nyújtott támogatáshoz kapcsolódó, a támogatott hivatásos sportszervezet vagy a 30/I. § szerinti szervezet

részére megfizetett látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatással – a szponzori szerződés keretében

juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével – összevont értékére kell alkalmazni. összevont értékére kell alkalmazni. 

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

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

kerülnek.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról3

☐ gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat. 

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag a kedvezményezett saját tevékenységeként végzett utánpótlás-, amatőr (szabadidős)- és diák
sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

☐ korlátozott mértékű gazdasági célú használat. 

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 
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[Az infrastruktúra pl. hivatásos sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós
versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül. Gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében
történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú használat is]

☐ kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan4

☐ igen 
☐ nem 

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

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

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

vizsgálat kérdése.5]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról6

Alulírott Mészáros Zalán, mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy

☑ jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím támogatására. 
☐ a támogatással érintett alábbi sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és tudomásul veszem, hogy a jelen jogcímen igényelt támogatás a
Tao tv. 30/I. § (3) bekezdése értelmében a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban sportlétesítményhez nyújtott működési
támogatásként nyújtható. 
☐ a támogatással érintett sportcélú ingatlan(oka)t kizárólagosan üzemeltetem, és annak/azok vonatkozásában teljesül(nek) az alábbiak: 

Ingatlan címe, helyrajzi száma Korlátozott mértékű gazdasági célú használat Kizárólag helyi hatással bíró sportcélú ingatlan feltételei

   

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat:
[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú
tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra tényleges teljes éves kapacitásának 20 százalékát. E tekintetben
gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is] 

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

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

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

vizsgálat kérdése.8]

Kijelentem, hogy amennyiben a kedvezményezett díjazás ellenében sportolót foglalkoztat, a kérelemhez rendszeresített nyilatkozatot a sportolótól kapott adatok

alapján, és a Tao tv. 4. § 40a. pontja figyelembevételével tettem meg.

Ha a támogatott szervezet az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 (2017/N) számú határozatainak hatálya alá tartozik, a Tao.

tv. 30/I. §-a szerinti jogcímek vonatkozásában a támogatási szerződés keretében megkötött kiegészítő támogatás összegével a látvány-csapatsport támogatását

biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló

107/2011. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint köteles elszámolni.
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Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és

ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a

fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló

jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (Tao. tv. 4. §

40a. pont).

2Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján hivatásos sportszervezetnek, hivatásos sportolót alkalmazó amatőr

sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül, vagy országos szakszövetség esetében a tárgyi eszköz beruházás (felújítás) hivatásos sporttevékenységet

folytató szervezet infrastruktúra fejlesztésére irányul.

3Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

4A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

5Az állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (http://tvi.kormany.hu/tamogatas) 196-197. pontjai alapján, ha a támogatással érintett

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

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

intézkedés helyi hatásúnak tekinthető.

6Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

7Lásd a 3. pont szerint!

8Lásd 5. lábjegyzet!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

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

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő HIVATÁSOS sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában

bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Budapest, 2019. 05. 16.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet:  minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület

vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló

1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
b. alsóbb bajnoki osztályaiban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállyal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos

sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyik az a)-b) pont szerinti

versenyrendszerek bajnoki osztályaiban részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja).

Hivatásos sportoló: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott, a látvány-csapatsportnak minősülő sportágban foglalkoztatott

sportoló azzal, hogy az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatásként folytatott sporttevékenység hivatásos

sporttevékenységnek minősül, amennyiben a részére sporttevékenységével összefüggésben az érintett támogatási időszakban nyújtott pénzbeli juttatás - a

sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek kivételével - meghaladja a részvételi költséget és a sportoló

jövedelmének legalább 50 százalékát teszi ki, függetlenül attól, hogy a sportoló és az érintett sportszervezet kötött-e egymással munkaszerződést (a társasági

adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 40a. pontja).
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ÁFA Nyilatkozat

Alulírott Mészáros Zalán (név), mint az VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:

1026 Budapest, Pasaréti út 11-13. adószám: 25324127-2-41) képviseletére jogosult, a 2019/2020-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési

programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján,

kérem, hogy az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra a kérelem.

Jogcím Bruttó* Nettó*

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása X

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása X

Képzési feladatok támogatása X

Versenyeztetés támogatása X

*Jogcímenként egy válaszható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be– ide nem értve a

támogatáshoz tartozó általános forgalmi adó elszámolásával kapcsolatos nyilatkozatban foglaltakat, amely kizárólag kérelemre módosítható –, arról a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetségét haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 5 napon belül – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával

– tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett

vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet

alátámasztó bizonylato(ka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be,

valamint e célból a Nemzeti Adó– és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar

Kosárlabdázók Országos Szövetsége az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16. Mészáros Zalán 
ügyvezető 

VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről

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

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

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

adatszolgáltatásra. 

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

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

vonatkozásában az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 

Elfogadom, hogy a Kérelmezőnek a 107/2011. (VI.30.) Kormány rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott 2019. július 1. - 2020. június 30-ig tartó

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

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

figyelembevételével van lehetőség. 

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

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

Jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a Tao tv 22/C. §(1) bekezdés ce) pontja alapján 2019. július 1. és 2020. június 30. közötti

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

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

Kijelentem, hogy azon sportszervezet esetében, amely több látvány-csapatsportban működő szervezeti egységgel (szakosztállyal) rendelkezik és más

sportágban hivatásos sportszervezetnek minősül, jelen adatszolgáltatás kiterjed a kosárlabdán kívül jóváhagyott de minimis támogatásnak minősülő összegekre

is. 

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

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2017 0 Ft HUF - 0 Ft

2018 1 125 000 Ft HUF CARNET-INVEST Zrt. 0 Ft

2019 1 725 000 Ft HUF CARNET-INVEST Zrt. 61 308 000 Ft

2 850 000 Ft 61 308 000 Ft

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16. Mészáros Zalán 
ügyvezető 

VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-18 12:32:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-23 16:34:46

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-05-16 10:25:57

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-05-16 10:26:49

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-23 16:51:24

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-05-16 10:46:12

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-05-16 10:46:22

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 8
Utolsó feltöltés:

2019-05-16 10:48:19

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-23 16:52:31

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2019-04-23 16:52:39

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2019-04-23 16:53:11

Mellékletek

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

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

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

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a
rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Budapest, 2019. 05. 16.

Köztartozásmentességet igazoló PDF beemelése a mellékletekhez
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A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő

díj

Közre-
működői

díj

Teljes
támogatás

Önerő Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű 8 136 834 Ft 83 885 Ft 167 770 Ft 8 388 489 Ft 8 388 489 Ft 16 693 093 Ft 16 776 978 Ft

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

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

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

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

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

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

189 674 279 Ft 1 955 405 Ft 3 910 810 Ft 195 540 493 Ft 21 726 721 Ft 215 311 810
Ft

217 267 215 Ft

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

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

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

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

Összesen 197 811 113 Ft 2 039 290 Ft 4 078 580 Ft 203 928 982 Ft 30 115 210 Ft 232 004 903
Ft

234 044 193 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 0 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 25 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (24 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_afanyilatkozat_1556031084.pdf (Szerkesztés alatt, 61 Kb, 2019-04-23 16:51:24)
b02afcade8dbd7076838c5390ef489ddf1ab55f76411fc8abe87d6d454c7d41c

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

alairasmintaszaboattila_1556029854.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2019-04-23 16:30:54)
c64bbab1ad2f89d316210ea4726e1becb9e0914114d9bede5fa37b26f697c9d1

vpfk_alairasicimpeldany_meszaroszal_1556030086.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2019-04-23 16:34:46)
4459bbbe2cdf3e058748f8dd6004635cc7b1da85261372676aef85b38e04196c

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_deminimis_1556031159.pdf (Szerkesztés alatt, 79 Kb, 2019-04-23 16:52:39) 1866bbd7959e8780c5c28fc3b8bb0a9c1d030c7b28dae4066718a214ab834e58

Egyéb dokumentumok

vpfkeredmenyekvalogatottak2018_1554806137.pdf (Szerkesztés alatt, 190 Kb, 2019-04-09 12:35:37)
6567299d580259ebc189a467658e7079bad487e0b83b6f439e0badd2efa1b846

munkakorileiras_eronletiedzo_1557996460.pdf (Hiánypótlás, 167 Kb, 2019-05-16 10:47:40)
288b810887bef2e230d46596e2f92352faa417f99db0e412f09835bc3e2e637e

munkakorileiras_sportmunkatars_1557996469.pdf (Hiánypótlás, 262 Kb, 2019-05-16 10:47:49)
d321d367b9753f150e3ef5388b580fab68b032d90217b99b1647d22e0d8ab086

munkakorileiras_szakmaiigazgatou18-_1557996473.pdf (Hiánypótlás, 168 Kb, 2019-05-16 10:47:53)
769b753a48d43c3398dd398d902a370926f6cd36539e5f3b42f271298117b219

munkakorileiras_szakosztalyvezeto_1557996481.pdf (Hiánypótlás, 266 Kb, 2019-05-16 10:48:01)
3a3376fdfbed330ee32297713171cd4bdf2c466964480b374eb4a8289e91b269

munkakorileiras_tanacsado_1557996486.pdf (Hiánypótlás, 260 Kb, 2019-05-16 10:48:06)
76d29a861b052f3d1d151d384c67c9d3d1f8a32e44b38002650e05a8c73942a1

munkakorileiras_u16edzo_1557996494.pdf (Hiánypótlás, 231 Kb, 2019-05-16 10:48:14)
4e2ba3707eb1f8cc9162519242557f819b4eae68e56e0830d08418b8abdf3dc9

munkakorileiras_u20edzo_1557996499.pdf (Hiánypótlás, 231 Kb, 2019-05-16 10:48:19)
d036aeed54df0e405a647312741b68fb0b4c933f6705388e2d7f8674cca1e885

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_egyesugyanazon_vp_1556031184.pdf (Szerkesztés alatt, 130 Kb, 2019-04-23 16:53:04)
9576cd054993c31d56006988031f1a7fa77ef110f8b4e88f1f85e63770fe091d

vpfk_egyesugyanazon_vpnk_1556031191.pdf (Szerkesztés alatt, 132 Kb, 2019-04-23 16:53:11)
3b21a44131a9fb88173e9df6e4bf6d8b66aa445133ed2138fc0c06c789094ed9

EMMI nyilatkozat
Kérjük, hogy teljes körűen kitöltött, a dokumentum mindkét oldalán cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatokat töltsön fel a rendszerbe.

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_emmi_1556031584.pdf (Szerkesztés alatt, 230 Kb, 2019-04-23 16:59:44) 54f1c901b976adfb4d28dfa2839d5425a711551cfc3018f7bff57cf3a3799176

vpfk_emmi_javitott_1557996372.pdf (Hiánypótlás, 242 Kb, 2019-05-16 10:46:12) fe4ea626cd16d3d4a979b36d1a4631776675d783d01fbe9b6cd7a20b2fbd8e95

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

vpfkcegkivonat20190410_1555583542.pdf (Szerkesztés alatt, 277 Kb, 2019-04-18 12:32:22)
b29592ee253893b2a10e417e94700dc48423d6a3bf01c021c0457c5ea9726ec8

(25 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

vasasferfi_1556091301.pdf (Szerkesztés alatt, 31 Kb, 2019-04-24 09:35:01) f3697ea140ec2a1c88a95bd2ec2d736fc4525e1c58a4b33ddc98c59f882ff5a6

vpfk_utalasbankszamlakivonat_1557995209.pdf (Hiánypótlás, 89 Kb, 2019-05-16 10:26:49)
222f05bb053fd2c681df58e1fb5867a8b4e5317a6a68caf240603c8df313b306

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

vpfknullas20190514_1557995157.pdf (Hiánypótlás, 372 Kb, 2019-05-16 10:25:57) a3da886a0167e3e50b340710d4134488b40efa9bf2a780eafbf43734b502b8c1

koztart_opten_kerelem_002_13324_201_1554983202.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2019-04-11 13:46:42)
b95c596559e23f46202a271b1af1e718a6f8bd7565df92d8d7257160bdc37643

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_nyilatkozat2_1556031112.pdf (Szerkesztés alatt, 153 Kb, 2019-04-23 16:51:52)
08dc56844d6f58841f5acc5f20b2cbe010132c2ecb14e0f5a9d35ab7564dc0e8

vpfk_nyilatkozat2_javitott_1557996382.pdf (Hiánypótlás, 158 Kb, 2019-05-16 10:46:22)
78b0b164351ba13b97ee59f6906e3d48b4f598d5b40758a676d55c70f7e2d1d3
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Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

vpfk_onresz_1556031151.pdf (Szerkesztés alatt, 142 Kb, 2019-04-23 16:52:31) 35c1f7441d46b9229a31bbdd837fe82a33b29c3fa48327d0b0e5e214a90bed67
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