
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 üzemeltetés 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 10 44  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
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

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

Szepesházi Ágnes +36 30 640 48 58 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.

25 Felk. és
versenyeztetés

SEK Budapest tornaterem Magán SEK Budapest Kft. 6 Felkészülés

Városmajor u. 29 tornaterem Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat

Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. 1,5 Felkészülés

Kiss János alt. u. tornaterem Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat

Hegyvidék Szabadidősport Nonprofit Kft. 7,5 Felk. és
versenyeztetés

Fillér Utcai Ált. Isk. tornaterem Magyar Állam Közép-Budai Tankerületi Központ 4 Felkészülés

Csík Ferenc Ált Isk. tornaterem Magyar Állam Közép-Budai Tankerületi Központ 2 Felkészülés

Sport11 Sport-, Szabadidő- és
Rendezvényközpont

Budapest XI. Kerületi Újbuda
Önkormányzata

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. 10 Felk. és
versenyeztetés

Lauder Javne Iskola tornaterem Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola

2 Felkészülés

Nagykovácsi Ált. Isk. tornaterem Magyar Állam Érdi Tankerületi Központ 4 Felkészülés

MOM Sport Uszoda, Sportközpont
és Rendezvényhelyszín

Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat

Hegyvidéki Sportcsarnok és
Sportközpont Kft.

12 Felk. és
versenyeztetés

Szabó Lőrinc Általános Iskola és
Gimnázium

Magyar Állam Közép-Budai Tankerületi Központ 2 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 2018/19 évi gazdálkodásának és a 2020. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2018 2019 2020

Önkormányzati támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 37 MFt 28 MFt 34 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 184 MFt 204 MFt 245 MFt

Egyéb támogatás 29 MFt 48 MFt 58 MFt

Összesen 250 MFt 280 MFt 337 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2018 2019 2020

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 132 MFt 156 MFt 187 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Anyagköltség 4 MFt 11 MFt 13 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 91 MFt 106 MFt 127 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 24 MFt 5 MFt 6 MFt

Összesen 251 MFt 278 MFt 333 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2018 2019 2020

Utánpótlásra fordított összeg 210 MFt 229 MFt 276 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 9 078 754 Ft 181 575 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 262 002 Ft 25 240 Ft Nettó

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Üzemeltetés 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

231 984 481 Ft 4 639 690 Ft Nettó

Képzés 0 Ft 0 Ft Nettó

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Nettó

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2020/21-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A VASAS Kosárlabda Akadémia Férfi Szakágában több mint 200 gyerek sportol.A Kosárpalánta korosztályoktól az U20-as bajnokságig indulnak csapataink az
országos utánpótlás bajnokságokban.Az NBIB-s csapatunk játékosainak zöme is utánpótláskorú.A Pasaréti Sportcentrumot működtető VASAS-Pasarét Kft-től bérlünk
nemzetközi szabványoknak megfelelő kosárlabda csarnokot,utánpótlás mérkőzések lebonyolítására alkalmas tornateremet, és konditeremet, streetball és atlétika
pályát.A létesítmény használatában osztozunk a női szakággal.Emiatt és a magas sportolói létszámunk miatt szükség van további tornatermek bérlésére is.Azonban a
főváros környező kerületeiben sem számban,sem minőségben nem válogathatunk a megfelelő edzéslehetőségek között.Az egymástól távol eső termek közti
utazgatás,a szakmai szempontból nem optimális termekben edzések tartása (padlózat,palánk,világítás),a bérbeadók eseti igényeihez való folyamatos
alkalmazkodás(más rendezvények, iskolai szünetek alatt korlátozások,stb.) megnehezíti a magas színvonalú szakmai munka végzését.Elengedhetetlennek látjuk az
edzéskörülményeink javítását.Rövid távon a bérlemények felújításával,hosszabb távon a Pasaréti Sportcentrum bővítésével tervezzük megoldani.(Eredményeink a
mellékletek között.) 

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

A VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Kft. a 2020/21 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 2020. július 01. és 2021. június 30. közötti időszakra
tervezi. A támogatási összegeket az utánpótlás nevelési 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 pedig az akadémiai kritériumrendszert szem előtt tartva próbálunk minőségi képzést nyújtani ifjú sportolóinknak.Az MKOSZ
Akadémiai program követelményrendszerének való megfelelés viszont egyértelműen az átlagosnál magasabb költségekkel jár,melynek támogatását ezúton is kérjük a
T. Döntéshozóktól.Az akadémiai csapataink a kiemelt országos bajnokságokban minden koroszt.-ban részt vesznek és rendszerint az élmezőnyben végeznek.Emellett
a minőségi versenyeztetés miatt minden korosztályunk legjobbjai megmérettetik magukat korosztállyal feljebb is kihasználva a Reg.,ill. Bp. bajnokságokat.A gyermek
és kenguru korosztályokban általában 2-3 csapattal indulunk,melyek Pasaréten,illetve valamelyik bázis iskolánkban pallérozódnak.A kenguru korosztálytól kezdődően
csapataink hazai rendezésű és külföldi nközi tornákon is versenyeznek már.Az U9 alatti koroszt. Pasaréten az általunk szervezett Nyuszi Kupában indulnak,havi
egyszeri versenyeztetéssel,emellett pedig már U8 koroszt.-tól van tehetségcsoport,ill. ovis kosárprogramunk is van. 

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

A VASAS színeiben sportoló több mint 200 fiú nem csupán az országos kosárlabda utánpótlás egyik legnagyobb bázisát jelenti,de egyben Észak-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.Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a
helyi közösség összetartásában,mint kohéziós erőként betöltött szerepe.Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait
érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint is elválasztani.A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása
kiszámítható alapokat kap,anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak.Gazdasági hatások között kiemelendő,hogy a munkaviszonyos és megbízási
jogviszonyos szerződésekkel alkalmazott dolgozóink révén az állami adóbevételek is nőnek.A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek,hiszen
egy biztos gazdasági helyzetű,professzionálisan működő sportszervezet jobb feltételekkel és eredményesebben működhet,folytathatja programjait.
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Személyi jellegű ráfordítások

2020/21 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)

U20 edző Felsőfokú EKHO1 160 12 436 000 Ft 76 300 Ft 6 147 600 Ft

szakmai igazgató U18-
U20

Középfokú EKHO1 160 12 160 000 Ft 28 000 Ft 2 256 000 Ft

sportmunkatárs Felsőfokú EKHO1 160 10 184 500 Ft 32 287 Ft 2 167 870 Ft

erőnléti edző U18-U20 Középfokú EKHO1 160 12 93 700 Ft 16 398 Ft 1 321 176 Ft

tanácsadó Felsőfokú EKHO1 160 12 425 000 Ft 74 375 Ft 5 992 500 Ft

800 58 1 299 200 Ft 227 360 Ft 17 885 146 Ft

2020/21 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció
megnevezése

Indoklás

U20 edző 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. A bérköltségei és járulékai részben elszámolásra kerülnek utánpótlás jogcímen (a
programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen) is.

szakmai
igazgató U18-
U20

A VASAS Akadémia U18-U20 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. A bérköltségei és járulékai részben elszámolásra kerülnek utánpótlás jogcímen
(a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen) is.

sportmunkatárs A VASAS Akadémia U11-U16 korosztályai II. kerületi (Pasarét), az U18-U20 csapatok pedig XI. kerületi (Sport11) bázissal működnek. A fizikai
távolság jelentős többletterhet ró a munkatársakra (idő, utazás, kordináció, kommunikáció). A két bázis közti együttműködés kordinációs
feladatait egy a sportban és a hatékony működtetésben is tapasztalatot szerzett sportmunkatárs végzi el. A bérköltségei és járulékai részben
elszámolásra kerülnek utánpótlás jogcímen (a programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen) is.

erőnléti edző
U18-U20

A VASAS Akadémia U18-U20 korosztályainak erőnléti és koordinációs edzéséért fele. 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. A bérköltségei és járulékai részben elszámolásra kerülnek utánpótlás jogcímen (a
programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai aljogcímen) is.

tanácsadó A VASAS Akadémia sportfejlesztési igazgatója 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.

2020/21 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

8 806 392 Ft 90 788 Ft 181 575 Ft 9 078 754 Ft 9 078 754 Ft 18 066 721 Ft 18 157 509 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2020/21 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)

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 118 000 Ft 118 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Taktikai tábla db 15 8 600 Ft 129 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera db 1 78 000 Ft 78 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

jégkészítő gép db 1 250 000 Ft 250 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

mérkőzéselemző
szoftver

db 1 1 190 000 Ft 1 190 000 Ft

1 765 000 Ft

2020/21 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

Honlapfejlesztés A sportszervezet honlapjának korszerűsítése, az interaktív kommunikációra való alkalmasságának folyamatos fejlesztése, a sportszervezet
életének, munkájának, eredményeinek bemutatása videókkal, közvetítésekkel.

Taktikai tábla A hatékony és sikeres edzői munkához elengedhetetlen taktikai tábla használata, ezért szükségesnek tartjuk vásárlásukat csapatainknak.

Videokamera A hatékony és sikeres edzői munkához elengedhetetlen a bajnoki és edző mérkőzések, vagy akár edzésmunkák kielemzése, amelyhez
szükséges, hogy megfelelő minőségű videofelvételek álljanak rendelkezésre.

jégkészítő gép A csapataink, játékosaink részére szükségesnek tartjuk, hogy rendelkezésre álljon jég az akut sérülések, duzzanatok azonnali kezelésére,
jégterápia alkalmazására a sérülések minél gyorsabb gyógyulása céljából.

mérkőzéselemző
szoftver

A mérkőzéselemző szoftver gyorsan, hatékonyan és magas színvonalon biztosítja a felvett mérkőzések, edzések, ellenfelek kielemzését,
értékelését, ezért szükségesnek tartjuk beszerzését a szakmai munkánk hatékonyságának fejlesztéséhez. A szoftver révén rövid időn belül
rendelkezésre áll a felvett mérkőzések, edzések, ellenfelek kiértékelése, statisztikák, video klipek, rajzok, stb., amelyek felhőbe kerülnek
feltöltésre, így helytől, időtől függetlenül elérhetők azoknak, akik dolgoznak vele.

2020/21 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)

1 224 142 Ft 12 620 Ft 25 240 Ft 1 262 002 Ft 540 858 Ft 1 790 240 Ft 1 802 860 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?

2020/21 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

2020/21 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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Sportcélú ingatlan üzemeltetés

Kérjük részletezze az értékelési elvekben meghatározott sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások üzemeltetésének várható
veszteségéből mennyit kíván megpályázni

Ezen a jogcímen kizárólag sportcélú ingatlanhoz kapcsolódó energia költségek tervezhetőek amatőr sportszervezetek részére, azon belül villamosenergia
költség, gázenergia költségei tervezhetőek a sportszervezet saját tulajdonában, üzemeltetésében, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok esetében.

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek jogcím

Kategória Megnevezés Tervezett felhasználási idő kezdete Tervezett felhasználási idő vége Üzemeltetés jogcíme Költség értéke

0 Ft

2020/21 évad - Sportcélú létesítmény üzemeltetési költségek részletes indoklása

Megnevezés Üzem
irsz./
Üzem
város/
Üzem
Utca/
Üzem

házszá
m

Üzemeltetés
létesítmény

helyrajzi
száma

Sport célú létesítmény
tulajdonosa

Sport célú
létesítmény

üzemeltetője

Kosár-
labdára

jutó
havi

óraszá
m

Korlátozott
mértékű

gazdasági célú
használat

Kizárólag helyi
hatással bíró

sportcélú
ingatlan feltételei

2020/21 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlan üzemeltetés 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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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

 csak az MKOSZ B33-as bajnokságba nevezünk

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők száma
2019/2020

Bajnokságban szereplő csapatok száma
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Bajnokság legmagasabb szintje
(jelenlegi szezon 2020/2021)

Előző szezon
tervadata

Előző szezon
tényadata

Jelenlegi
szezon

tervadata

U9 5 99 77 7 Országos

U11 2 9 50 3 Országos

U12 2 16 36 3 Országos

U14 2 28 29 2 Országos

U16 2 22 24 2 Országos

U18 1 12 15 1 Országos

U20 1 5 7 1 Országos

U23 0 5 2 0 Országos

U25 0 0 0 0 Országos

Összesen 15 196 240 19
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2020/21 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer db 1 600 000 Ft 600 000 Ft

Diagnosztikai mérés Diagnosztikai mérések db 1 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő db 1 600 000 Ft 600 000 Ft

2020/21 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

Diagnosztikai
mérések

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.

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, 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.

2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft) Benchmarktól
eltérés vagy

külföldi
torna/edzőtábor

költség

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 4 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 2 200 000 Ft

Személyszállítási költségek 11 000 000 Ft

Nevezési költségek 6 800 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 4 500 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 7 800 000 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 48 000 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 17 500 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 149 000 000 Ft

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

Összesen 250 801 000 Ft
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2020/21 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés
beszerzése

Az utánpótlás csapatok, játékosok felkészülési (edzés) munkájához, 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, illetve a BKSZ által szervezett nemzeti bajnokságon, valamint a hazai és külföldi tornákon való szerepléshez,
továbbá az edzőtáborok megtartásához szükséges személyszállításra fordítani 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 részére 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 (edzés) munkához szükséges sportlétesítmények, kosárlabda csarnokok, tornatermek, erősítő termek,
stb. bérlésének költségei (bérleti díjai)

Felkészítéssel,
edzőtáboroztatással és
versenyeztetéssel közvetlenül
összefüggő szállás és étkezés
költsége

A felkészülési munka, különféle hazai és nemzetközi tornákon, edzőtáborokban, valamint bajnoki mérkőzéseken való részvétel
során szükségessé váló szállás és étkezés költségek tervezett összege, az MKOSZ benchmark egységárainak maximális
figyelembe vételével

A programban résztvevő
sportszakemberek személyi
jellegű ráfordításai

Az utánpótlás csapatok felkészülési munkájához és eredményes bajnoki szerepléséhez szükséges, a csapatokkal és az
utánpótlás sportolókkal közvetlenül és közvetve foglalkozó sport- és egészségügyi szakemberek bérköltségének, valamint a
jogszabályok által fizetendő járulékainak elszámolni tervezett, az MKOSZ aktuális benchmark szabályainak maximális
figyelembevételével

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

Pozíció Végzettsé
g

Hónapok
száma

Bruttó
bér

Összesen Indoklás

Szakmai
igazgató (U18-
U20)

sportedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Faragó Péter játékosként több alkalommal UP Európa-bajnokságokon viselhette a magyar
mezt, s igen fiatalon bemutatkozhatott a magyar élvonalban. Már 20 éves korában légiósnak
állt, majd több élvonalbeli együttes¬ben is szerepelt. 2015-ben érkezett a Vasas
Akadémiához, ahol első évében a B-csoportos együttes kulcsembereként bajnokságot és
kupát nyert, emellett edzőként az U20 csapattal veretlenül nyerte meg a „B” csoport
alapszakaszát, a nyolcas döntőben pedig hatodik helyig vitte fiait, majd a szezon végén az
Akadémia U18 csapatával országos bajnok lett. Az egyéni képzés specialistájaként is
számon tartott edzőnk rengeteg munkát végzett és végez a felnőtt kor küszöbén lévő
játékosainkkal. Az utánpótlás akadémiánk felsőbb korosztályainak (U18-U20) szakmai
igazgatójaként kulcsszerepe van az edzők hatékony munkájának kialakításában és
ellenőrzésében. Elhivatottságát és példás hozzáállását jelzi, hogy eddigi sikerei ellenére
folyamatosan képzi magát, jelenleg a Testnevelési Egyetem szakedző képzésének hallgatója.
Kérelmezzük, hogy Faragó Péter részére a heti 40 órás munkaviszonya keretében részére
kifizetett munkabérből és annak járulékaiból a korábbi évadokhoz hasonlóan havonta bruttó
700e Ft bért és annak járulékait a látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen jogcím
alatt elszámolni engedélyezzenek (kismértékben meghaladva a szakmai igazgatói pozícióra
vonatkozó bruttó 690e Ft összegű benchmark összeget).

Szakmai
igazgató (U12-
U16)

sportedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Akadémiánk fiú utánpótlás U8, U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15-16; U17-18; U20
csapatokat működtet, U12 alatt korosztályos bontásban többet is. Ennyi csapatot nem tud
felügyelni egyetlen szakmai igazgató, egyrészt a csapatok mennyisége, másrészt a
lényegesen eltérő feladatok okán. (Az U18-U20 korosztályok szakmai igazgatójaként Faragó
Péter feladata az akadémiai alapképzésből érkező játékosok felnőtt kosárlabdára való
képzése). A kisebb korosztályok szakmai munkájának irányítását 2017 óta Nagy Zoltán
korábbi, 63-szoros válogatott, 3-szoros Magyar Bajnok, 1-szeres Magyar Kupa győztes, 1-
szeres Szuper Liga győztes végzi, aki sikerekben gazdag sportpályafutás után
Németországban dolgozott „A” licenszes edzőként szinte minden korosztályban. 2017 nyaráig
a Ratiopharm Ulm Bundesliga TOP csapat utánpótlás program vezető edzője volt.
Németországban 2-szer kapta meg az ÉV Utánpótlás Edzője címet - csak profi ajánlattal
tudtuk 20 év után visszahozni Magyarországra. A Vasas Akadémia U10-U16 szakmai
igazgatójaként a tervezés és szakmai irányvonal meghatározásán felül részt vesz a
kiválasztás folyamatától kezdődően az U8 -10 csapatok edzésének felügyeletében, U11-16
korosztályoknál az edzéstervezés, edzésvezetés ellenőrzésében, valamint heti 1
edzés/korosztály megtartásában, felügyeletében, továbbá az U12 csapat edzéseinek
közvetlen irányításában, továbbá az egyéni képzés sávok edzéseinek szakmai
támogatásával a teljes utánpótlás képzés folyamatában. Kérelmezzük, hogy Nagy Zoltán
részére a heti 40 órás munkaviszonya keretében részére kifizetett munkabérből és annak
járulékaiból a korábbi évadokhoz hasonlóan havonta bruttó 700e Ft bért és annak járulékait
a látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen jogcím alatt elszámolni engedélyezzenek.

Külföldi képző
edző

szakedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Harald Stein Németországból érkezett hozzánk a 2018-19 szezon kezdetén, közvetlenül az
U18 korosztálynak rendezett ’’A’’ csoportos Európa Bajnokságot követően, mivel addig
német szövetségi edzőként az U18 válogatottnak volt a szakvezetője. Harald már játékosként
is német válogatott volt, edzői pályafutásával pedig európai hírnévre tett szert. Német ’’A’’
licenszes edzőként hosszabb ideig dolgozott a Skyliners Frankfurt utánpótlás programjában,
ahol a kiválasztástól a felnőtt kosárlabdáig való eljutás menedzselése volt a kiemelt feladata,
vagyis a tehetséggondozás. 2010-12 között a német U16 válogatott vezetőedzője, majd
2013-tól 2018 nyaráig az U18 és U20 német válogatott csapatok szakmai stábjának tagja
volt vezetőedzőként, vagy edzőként. Emellett 2013-ban a felnőtt német kosárlabda
válogatott másodedzőjeként tevékenykedett az szlovéniai Európa Bajnokságon.
Végzettségét, szakmai tapasztalatát, tudását tekintve kiemelkedő karaktert sikerült
személyében Magyarországra csábítani, ahol a Vasas Akadémia külföldi képző edzőjeként
elsődleges feladata az akadémiai korosztályok kiemelt tehetségeinek egyéni képzése,
mentorálása, tehetséggondozása és ezzel összhangban az egyéni és kiscsoportos képzések
szakmai programjának lefektetése, megkövetelése és gyakorlati megvalósítása.
Kérelmezzük, hogy Harald Stein részére a heti 40 órás munkaviszonya keretében részére
kifizetett munkabérből és annak járulékaiból a korábbi évadokhoz hasonlóan havonta bruttó
700e Ft bért és annak járulékait a látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen jogcím
alatt elszámolni engedélyezzenek.

U18-U20 edző sportedző 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Stephen Arigbabu játékosként a német válogatottal világbajnoki bronzérmet és európa
bajnoki ezüstérmet szerzett, klub kosárlabdában pedig többszörös német bajnok és
kupagyőztes, valamint FIBA Eurocup győztes, pályafutását német, görög és olasz
csapatokban töltötte. Edzői pályafutását a 2010-2011 szezonban kezdte és pár év alatt már
német U18 válogatott stábtagként is dolgozott, később pedig az A2 és Universiade válogatott
mellett szerzett évközi klubmunkája mellett komoly nemzetközi rutint. 2019 tavaszán
csapatával FIBA Európa Kupa döntőjébe jutott, a nyári Universiade versenyén a német
válogatott edzőjeként a negyeddöntőig menetelt a csapattal, ahol az USA válogatottja
állította meg csak őket egy utolsó másodperces kosárral. Akadémiánkon 2019. augusztusa
óta dolgozik az U18 és U20 csapat vezetőedzőjeként és a magas posztos egyéni képzésért
is felelős edzőként. Kérelmezzük, hogy Stephen Arigbabu részére a heti 40 órás
munkaviszonya keretében részére kifizetett munkabérből és annak járulékaiból havonta
bruttó 700e Ft bért és annak járulékait a látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen
jogcím alatt elszámolni engedélyezzenek.

sportfejlesztési
igazgató

- 12 700
000 Ft

8 400 000
Ft

Mészáros Zalánnak sportfejlesztési igazgatóként kiemelt feladata a munkáltató által
kosárlabda sportágban irányított utánpótlás nevelés és képzés szakmai vezetésének
stratégiai támogatása, a nevelés és képzés közép és hosszú távú tematikájának
kidolgozásában való kontroll, továbbá az utánpótláscsapatok képzéséhez, működtetéséhez
a jövőbeni feltételrendszer megteremtése. Közreműködik a látványcsapatsport
támogatáshoz kapcsolódó sportfejlesztési pályázatok tervezésében, menedzselésében.
Mészáros Zalán játékosként 110-szeres Magyar Válogatott, 8-szoros Magyar Bajnok, 5-
szörös Magyar Kupa győztes, 1-szeres Szuper Liga győztes volt, 2005-ben „Az Év Játékosa”.
Generációjával 1999-ben részt vett az Európa Bajnokságon, ahol 13. helyet értek el.
Végzettségei: Kosárlabda Szakedző (1996), Marketing Szakokleveles Közgazdász (2000),
Pénzügyi Szakokleveles Közgazdász (2005), MBA szakokleveles Msc Közgazdász (2013)
Sportvezetőként 2011 óta tevékenykedik, az utánpótlás területén 2016 tavaszáig a
„Rátgéber Kosárlabda Akadémia” Sportigazgatójaként dolgozott, mely munka
eredményeképp a Városi Sportiskola alapjain az ország egyik vezető Akadémiája nőtt ki a
keze alatt, 2016 júliusától a Vasas Kosárlabda Akadémia Férfi Szakágának vezetőjeként
funkcionál. Kérelmezzük, hogy Mészáros Zalán, sportfejlesztési igazgató részére a heti 40
órás munkaviszonya keretében kifizetett havi bruttó 700e Ft bért és annak járulékait a
látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen jogcím alatt elszámolni engedélyezzenek.
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erőnléti edző sportedző 12 531
300 Ft

6 375 600
Ft

Ujhelyi Gyula a modernkori kosárlabda alapját jelentő erőnléti és kondicionális edzőként
dolgozik a Vasas Akadémia U18-20 csapatai mellett. Ugyancsak hozzá tartozik a kiemelt
tehetségek egyéni képességfejlesztése fizikai téren, melyet reggeli, kora délutáni sávokban
tart hétköznaponként, valamint a szombati egyéni képzés sávokhoz csatlakozva, minden
hétvégén. Felelősségi körébe tartozik a táplálkozási tanácsadás, mellyel kapcsolatosan
elkészítette Akadémiánk szakanyagát. Ez átadásra kerül a játékosoknak, illetve Ujhelyi Gyula
online felületén keresztül lehet konzultálni vele az egyénre szabottan kialakított értendekkel
kapcsolatosan. Szintén hozzá tartozik az évközi felmérések tematikájának kialakítása, illetve
a felmérési eredmények elemzése, konklúziójának kidolgozása, utánkövetése. Fentiek és az
eddig leírtak alapján munkája kiemelten fontos számunkra, azt főállásban végzi, az
átlagosnál jóval nagyobb leterheltséggel, elhivatottan és jövőbe mutatóan dolgozik, így
kiemelten díjazzuk. Ujhelyi Gyula kosárlabda sportedzői végzettséggel rendelkezik
(Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar), valamint IFBB nemzetközi
bodybuilding és fitness edzői diplomája van. A Vasas Akadémia előírása és saját szakmai
fejlesztése érdekében Ujhelyi Gyula már a 2019-20-as szezonban részt szeretett volna venni
a TE és az MKOSZ szervezésében induló erőnléti edzői képzésen, viszont ez egyenlőre
sajnos nem indult el, így ebben minden jó szándék ellenére nem tudott előrelépni. 2001 óta
dolgozik kosárlabda edzőként és 2013 óta erőnléti edzőként. A Vasas Kosárlabda
Akadémiánál a 2020-21-es lesz a 4. évadja. Kérelmünkben Ujhelyi Gyula részére
(munkaszerződése heti 40 óráról szól) kifizetésre kerülő munkabérből és járulékaiból havi
bruttó 531.300,-Ft bér és járulékai látvány csapatsport támogatási rendszerben történő
elszámolásának engedélyezését kérjük jelen jogcím alatt.

2. erőnléti
edző

erőnléti
edző

12 1 Ft 12 Ft A Vasas Akadémia Férfi Szakosztálya a lehető legmagasabb szinten meg kíván felelni az
MKOSZ Akadémiákra vonatkozó előírásainak, így kiemelt feladatának tekinti a modern
kosárlabda alapjait jelentő fizikális képzést már csak azon okból is, mivel az utánpótlás
válogatott edzők értékeléseiben állandóan visszatérő elem a fizikális lemaradásunk
kiemelése az U18, U20 Európa Bajnokságon szereplő többi csapathoz képest. Ezen okok
miatt a szakmai programunkon belül külön választottuk az U11-16 fizikai alapképzést
(prevenció, koordináció, atlétika, kosárlabda specifikus kondícionális gyakorlatok), illetve az
U18-20 erőnléti fejlesztést, melyet két külön, a pozíciónak megfelelő tudással rendelkező
szakember lát el, Ujhelyi Gyula és Mészáros Áron személyében, és terveink szerint a
2020/21-es évadban is ők fogják ellátni. A két szakember alkalmazása a leírtak mellett azért
is indokolt, mivel 16 utánpótlás csapat számára kell megoldanunk a fent leírt feladatokat.
Kérjük kérelmünk támogatását a 2 fő erőnléti edző teljes munkaidőben történő alkalmazása,
valamint munkabérük és járulékai látványcsapatsport támogatási rendszerben jelen jogcím
alatt történő elszámolásának tekintetében.

2020/21 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása

Közvetlen támogatá
s

Ell. szerv. fiz. dí
j

Közreműködői díj Teljes támogatás (Ft) Önrész (Ft) Elszámolandó összeg Teljes ráfordítás (Ft)

225 024 947 Ft 2 319 845 Ft 4 639 690 Ft 231 984 481 Ft 25 776 053 Ft 255 440 690 Ft 257 760 535 Ft
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Képzés

2020/21 évad - Kérelmező által szervezett képzések költségei

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

2020/21 évad - Tervezett összes 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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Versenyeztetés

2020/21 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

2020/21 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    Képzés fejlesztése  Üzemeltetés 
 Versenyeztetés fejlesztése 

Közreműködői költségek

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

Személyi jellegű 181 575 Ft 181 575 Ft 90 788 Ft 272 363 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

25 240 Ft 25 240 Ft 12 620 Ft 37 860 Ft

Utánpótlás-nevelés 4 639 690 Ft 4 639 690 Ft 2 319 845 Ft 6 959 535 Ft

Összesen 4 846 505 Ft  7 269 757 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű A sportfejelsztési program megvalósítása során felmerült személyi jellegű ráfordítások szabályoknak megfelelő elszámolásában
való részvétel, szakmai együttműködés.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

A sportfejlesztési program megvalósítása során felmerült tárgyi eszköz (nem ingatlan) beszerzés ráfordítások szabályoknak
megfelelő elszámolásában való részvétel, szakmai együttműködés.

Utánpótlás-nevelés A sportfejlesztési program megvalósítása során felmerült utánpótlás-nevelési ráfordítások szabályoknak megfelelő
elszámolásában való részvétel, szakmai együttműködés.
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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, 2020. 04. 24.
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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 Pénzügyminisztérium 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 6. 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. amennyiben a sportszervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása jogcímre terjeszt elő kérelmet, tudomásul veszem, hogy
a. a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata szerinti támogatás esetén a Tao.

tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55.
cikkével összhangban működési támogatásként nyújtható.

b. a támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és megkülönböztetés-mentes módon
kell eljárni.

c. a támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell hozzáférést biztosítani.

d. a támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos használatában. A sportcélú
ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve
sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén
alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá kell tenni.

e. a működési támogatás keretében a Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés 13. pontja, valamint a támogatási időszakra vonatkozó értékelési elvek és
elszámolási útmutató szerinti költségek számolhatók el.

f. a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet jóváhagyott, adott támogatási időszakra vonatkozó
sportfejlesztési programjában szereplő, sportcélú ingatlan üzemeltetésének 4. § 47. pontja szerint elszámolható költségeinek 80 százalékát, de
legfeljebb a 30/I. § (3) bekezdése szerinti esetekben sportcélú ingatlanonként és a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerinti támogatási
időszakonként 600 millió forintot.

g. a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportcélú ingatlan üzemeltetésének költségeihez nyújtott támogatást saját tulajdonában vagy
saját használatában lévő sportcélú ingatlan üzemeltetésére használja fel és vállalom, hogy a Sportszervezet a látvány-csapatsport támogatás
mellett erre a célra központi költségvetési támogatást nem vesz igénybe.

20. 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;

21. 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;
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22. 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;

23. 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, 2020. 04. 24. Mészáros Zalán 
ügyvezető 

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

2.1. tárgyi eszköz beruházás, felújítás ☐ nincs3

☑ 30 %
☐ 50 %
☐ 70 %

☑ mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, 
☐ hitel, 
☐ egyéb forrás: ..........

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

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

2.4. sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei ☑ 20 % Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Amennyiben a 2.1. pont szerinti jogcímhez nem kapcsolódik önerő (támogatási intenzitás 100%), nyilatkozom, hogy a támogatással érintett infrastruktúra nem áll

hivatásos sportszervezet használatában.

Nyilatkozatom a 2.1-2.4. pont szerinti fenti jogcímek 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 hasznosításáról4

☑ Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázom ingatlanfejlesztésre. 
☐ 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
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gazdasági tevékenységnek minősül a bérbeadás útján, ellenérték fejében történő utánpótlás-, amatőr (szabadidős)-, és diáksport célú
használat is]

☐ gazdasági tevékenységnek minősülő használat. 

[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 ingatlan5

☐ 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.6]

4. Nyilatkozat sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei jogcím esetén az támogatással érintett ingatlan hasznosításáról7

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, 2020. 04. 24.

..........................................................
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.

3Országos sportági szakszövetség, amatőr sportszervezet, vagy alapítvány esetén választható.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!

5A gazdasági tevékenységnek minősülő használat esetén kitöltendő!

6Az 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.

7Abban az esetben szükséges kitölteni, ha a kedvezményezett az 1. pont alapján amatőr sportszervezetnek, vagy alapítványnak minősül.

8Lásd a 3. pont szerint!

9Lásd 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, 2020. 04. 24.

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 2020/2021-es 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

Üzemeltetés támogatása

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, 2020. 04. 24. 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 2020. július 1. - 2021. 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 2020. július 1. és 2021. 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)

2018 1 125 000 Ft Ft CARNET Invest Zrt. 0 Ft

2019 10 207 239 Ft Ft CARNET Invest Zrt., AUTÓ Triplex Kft. 0 Ft

2020 96 190 Ft Ft MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., Allianz Hungária Zrt. 55 901 571 Ft

11 428 429 Ft 55 901 571 Ft

Kelt: Budapest, 2020. 04. 24. Mészáros Zalán 
ügyvezető 

VASAS-Pasarét Férfi Kosárlabda Sporttevékenységet Végző és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
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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)

(40 000 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

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi hiteles (.es3 formátumú) tulajdoni lap

Az üzemeltetni kívánt sportcélú ingatlan üzemeltetési szerződése vagy a tulajdonos nyilatkozata arról, hogy saját maga az
üzemeltető

Nyilatkozat arról, hogy a sportszervezet nem vesz igénybe állami támogatást az üzemeltetési költségek finanszírozása érdekében

Az üzemeltetési költségek előzetes kimutatásának dokumentációja (a kitöltendő táblázatok az MKOSZ honlapjáról tölthetőek le)

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Budapest, 2020. 04. 24.

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 8 806 392 Ft 90 788 Ft 181 575 Ft 9 078 754 Ft 9 078 754 Ft 18 066 721 Ft 18 157 509 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 224 142 Ft 12 620 Ft 25 240 Ft 1 262 002 Ft 540 858 Ft 1 790 240 Ft 1 802 860 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 224 142 Ft 12 620 Ft 25 240 Ft 1 262 002 Ft 540 858 Ft 1 790 240 Ft 1 802 860 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

Üzemeltetés feladatainak
támogatás

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

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

225 024 947 Ft 2 319 845 Ft 4 639 690 Ft 231 984 481 Ft 25 776 053 Ft 255 440 690
Ft

257 760 535 Ft

Képzés 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 235 055 480 Ft 2 423 252 Ft 4 846 505 Ft 242 325 238 Ft 35 395 666 Ft 275 297 651
Ft

277 720 903 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 15 000 Ft 0 Ft 0 Ft 40 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (39 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_vpfk_1582709767.pdf (Szerkesztés alatt, 59 Kb, 2020-02-26 10:36:07)
07e6446b553305579a9a86ff3ce66ee381716a68bb155fa5fae8457f3146585e

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)

vpfkalairasicimpeldanymeszaroszalan_1582205309.pdf (Szerkesztés alatt, 45 Kb, 2020-02-20 14:28:29)
4459bbbe2cdf3e058748f8dd6004635cc7b1da85261372676aef85b38e04196c

vpfkalairasicimpeldanyszaboattila_1582205314.pdf (Szerkesztés alatt, 44 Kb, 2020-02-20 14:28:34)
c64bbab1ad2f89d316210ea4726e1becb9e0914114d9bede5fa37b26f697c9d1

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deminimisnyilatkozat_vpfk_1582709799.pdf (Szerkesztés alatt, 75 Kb, 2020-02-26 10:36:39)
719fb068dcd24c553674add7cfd8a8ea131e202523d08969b1b9a65a265f0ed9

Egyéb dokumentumok

vpfkeredmenyekesvalogatottak2019_1582722252.pdf (Szerkesztés alatt, 76 Kb, 2020-02-26 14:04:12)
aac7f2befd915478ef73e42d79c6ed5c4b54cbddd13eda09c82e2c649a3d4836

steinharaldmszerzesmodositasai_1587672538.pdf (Hiánypótlás, 936 Kb, 2020-04-23 22:08:58)
1eac74b95bbde286bd2da93e66483f43546dca55998f9f806b61af772eeaaa49

meszaroszalanmszerzesmkoriminta_1587672562.pdf (Hiánypótlás, 322 Kb, 2020-04-23 22:09:22)
325206d21f5fd791d0e49bd518c0e4872f7c21f66696157a13095dec23095480

faragopeter_nyilatkozat_1587672636.pdf (Hiánypótlás, 609 Kb, 2020-04-23 22:10:36)
b245cce14b397bb70988939c7ecbb12e719f46bb957539ab0efc043e5a351bc9

stephenarigbabu_nyilatkozat_1587672650.pdf (Hiánypótlás, 627 Kb, 2020-04-23 22:10:50)
88059da23e4762ff0d539bd02d0262b8be20cf6cbc27e0d6dce067decfc309a1

meszaroszalan_nyilatkozat_1587672677.pdf (Hiánypótlás, 499 Kb, 2020-04-23 22:11:17)
818eb21d6cbb6b992894672c3fdcae95750a63320a7d3dea359f90b4e2f8b3bf

ujhelyigyula_nyilatkozat_1587672689.pdf (Hiánypótlás, 618 Kb, 2020-04-23 22:11:29)
20779fc4f0b06e9d48a3b7dbe205f28a0defb0f33b0e4865123740504789d14b

berletidij_kerelem_1587672737.pdf (Hiánypótlás, 632 Kb, 2020-04-23 22:12:17) 77f9e73a3dd49015e5bf94631ba3a77813b1906981432d97881adb672a0d3237

hudl_basketball_vasas_basketball_1587672784.pdf (Hiánypótlás, 1 Mb, 2020-04-23 22:13:04)
0d6ce31e9c7049f6831e62b72a42024c1d99fab31bc52531af10ec5edf9a4335

hudl_nyilatkozat_1587719958.pdf (Hiánypótlás, 647 Kb, 2020-04-24 11:19:18) 4290b0c4210f317a432b62ea2844e1b86c04573f098222d57d029662eb4dcd56

jegkeszitogep_1_1587719995.pdf (Hiánypótlás, 236 Kb, 2020-04-24 11:19:55) c9d11e4fcb5a3c16099e87938f864583894268a90c6dcd0bc5a87ac94868604d

jegkeszitogep_2_1587720001.pdf (Hiánypótlás, 232 Kb, 2020-04-24 11:20:01) 714039ccf7b2f64d55fbd6b23d9817c29739941ca4c4a1bb150f5b6ea3a4b129

jegkeszitogep_3_1587720009.pdf (Hiánypótlás, 201 Kb, 2020-04-24 11:20:09) 595e62703e155d306ee00cdce9c54c73096558b74ebd74fc0f728a9e5d4d8bc0

szakcikkekjeghasznalata_1587720148.pdf (Hiánypótlás, 968 Kb, 2020-04-24 11:22:28)
3b605416a5109e47261c89ab90c9a8e5e31b881cfeacf2027bc11116cbf6ff8d

munkakorileiras_u20edzo_1582712679.pdf (Szerkesztés alatt, 231 Kb, 2020-02-26 11:24:39)
d036aeed54df0e405a647312741b68fb0b4c933f6705388e2d7f8674cca1e885

munkakorileiras_szakmaiigazgatou18-u20_1582712685.pdf (Szerkesztés alatt, 168 Kb, 2020-02-26 11:24:45)
769b753a48d43c3398dd398d902a370926f6cd36539e5f3b42f271298117b219

munkakorileiras_sportmunkatars_1582712691.pdf (Szerkesztés alatt, 262 Kb, 2020-02-26 11:24:51)
d321d367b9753f150e3ef5388b580fab68b032d90217b99b1647d22e0d8ab086

munkakorileiras_tanacsado_1582712695.pdf (Szerkesztés alatt, 260 Kb, 2020-02-26 11:24:55)
76d29a861b052f3d1d151d384c67c9d3d1f8a32e44b38002650e05a8c73942a1

munkakorileiras_eronletiedzou18-u20_1582712701.pdf (Szerkesztés alatt, 106 Kb, 2020-02-26 11:25:01)
a574fa8bb3e6017233fe4397bc03f1f5b8cf826cbce0ced83c2442257054e268

arigbabustephenmszerzmkori_1587592711.pdf (Hiánypótlás, 656 Kb, 2020-04-22 23:58:31)
c50df6b4054575cb75b646c949b04d13e44cfa87ee659b1c6e69a36c2a5ddc2f

faragopetermszerzesmod_1587592720.pdf (Hiánypótlás, 667 Kb, 2020-04-22 23:58:40)
f2d56e475e3de0bbef2260eca49d32b7b661f6d10d807726abeae3c5474726d6

meszarosaronmszerzesmod_1587592729.pdf (Hiánypótlás, 379 Kb, 2020-04-22 23:58:49)
a6059bce33d7a285cbb943c7fe5d5d9a4ef8efeebc22a777f483b132edb58729

nagyzoltanmszerzesmod_1587592738.pdf (Hiánypótlás, 494 Kb, 2020-04-22 23:58:58)
9f5297c075f85d648146da97ed82e16732cd3258b2bfc789620cef811d778394

ujhelyigyulamszerzesmod_1587592750.pdf (Hiánypótlás, 503 Kb, 2020-04-22 23:59:10)
65a0c82a67d1d3ceb1be6efa71b14f61313c4cf11d7b70c22a477fcff809a216

Egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozásokról nyilatkozat.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

egyesugyanazonnyilatkozat_vpfk_vp_1582709805.pdf (Szerkesztés alatt, 100 Kb, 2020-02-26 10:36:45)
d93c6acca481292e8a15f01b0a66689f2611ec237c53981d6c3e3de9bb1f7f36

egyesugyanazonnyilatkozat_vpfk_vpnk_1582709810.pdf (Szerkesztés alatt, 97 Kb, 2020-02-26 10:36:50)
b7aaadf92456a8eddd79cd16549394489612cb41e6d1f721be627c5ca33dbef7

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

Aláírandó nyilatkozat letöltése
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emminyilatkozat_vpfk_1582709775.pdf (Szerkesztés alatt, 199 Kb, 2020-02-26 10:36:15)
628009d91a607125afb912529ac0651224d4084b4119de6c2b22d231f4297748

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

vpfkcegkivonat_20200204_1582709716.pdf (Szerkesztés alatt, 203 Kb, 2020-02-26 10:35:16)
59ea57dfbe38e5087f6cd5014a6bb131e78b4f0ce178fc3d080a0c992e593388

vpfk_cegkivonat_20200402_1587590227.pdf (Hiánypótlás, 720 Kb, 2020-04-22 23:17:07)
6fb375954dd71182087c5d2e91307c121ab99e67bf5843d44b943e4645eeba67

(40 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

vpfk_igazgatasi_1582795732.pdf (Szerkesztés alatt, 52 Kb, 2020-02-27 10:28:52) b76b21d8de37b9c18d8212491fa22b4b941a75fe07969dece9cef28433f532be

vpfk_bankszlakivonatigszolgdij_2020-21_1587590258.pdf (Hiánypótlás, 209 Kb, 2020-04-22 23:17:38)
05abd259650b0ea58612006eab9328e5c56b4ff62ef1381b7ff43692f488159d

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

koztart_opten_kerelem_001_15324_20200219_1582122094.pdf (Szerkesztés alatt, 77 Kb, 2020-02-19 15:21:34)
83e5751e7e4cb3a860eb66f5f42dbd97a9a32a6eb15dbfa3bffd6eb9b5c1563e

koztart_opten_kerelem_003_15324_20200422_1587590072.pdf (Hiánypótlás, 77 Kb, 2020-04-22 23:14:32)
c5645f868487b183d6ff0c6ca3b386aed26f511ea41d6b69cfc8851941a24acb

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilatkozat2_vpfk_1582709782.pdf (Szerkesztés alatt, 188 Kb, 2020-02-26 10:36:22)
aedec2327baa4e430381e36baa97f2394e891251bf9c31e4f147d53c720ae1a3

Nyilatkozat önrész forrásáról.
Aláírandó nyilatkozat letöltése

nyilonreszrol_vpfk_1582799509.pdf (Szerkesztés alatt, 140 Kb, 2020-02-27 11:31:49) 7af8624741d319d7f0be10b42874bdce6bcf9e89ed921f0ab4ff1cbfade3e034
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