
A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve  PVSK Marketing Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve  PVSK Marketing 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 

Alkalmaz hivatásos sportolót?  Igen

Gazdálkodási formakód  113

MKOSZ tag  Igen

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

Adószám  11019363-2-02

Bankszámlaszám  11731001-20707682-

Önerő biztosítása személyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás reklám bevételek

Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: 

 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő

 Hitel

 Egyéb forrás reklám bevételek

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

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Verseny  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével  

Irányítószám  7622  Város  Pécs

Közterület neve  Verseny  Közterület jellege  utca

Házszám  11  Épület  

Lépcsőház   Emelet  

Ajtó  

Telefon  +36 72 514 900  Fax  +36 72 514 903

Honlap  www.pvsk-panthers.hu  E-mail cím  iroda@pvsk.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve  Bán Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása  ügyvezető

Mobiltelefonszám  +36 20 412 29 72  E-mail cím  gabor.ban@pvsk-
panthers.hu
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A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve Mobiltelefonszám E-mail cím

Miklós Melinda +36 20 261 67 26 miklos.melinda@pvsk.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

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

Széchenyi Isk. tornacsarnok Baptista Szeretetszolgálat Széchenyi I. Gimn. 3 Felkészülés

Nagy Lajos Gimn. tornacsarnok Ciszterci Rend Ciszterci Rend 1 Felkészülés

Lauber Dezső Városi Sportcsarnok PMJV Önkormányzat PSN Zrt. 12 Felk. és versenyeztetés

POTE Csarnok Pécsi Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem 1 Felkészülés

MÁV Csarnok MÁV Zrt. PVSK Létesítmény Kft. 4 Felkészülés

Mecsek Fittness tornaterem Mecsek Fittness Mecsek Fittness 3 Felkészülés

Árpád Fej. Isk. tornaterem PMJV Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 1 Felkészülés

Jurisics Isk. tornaterem PMJV Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 1 Felkészülés

Illyés Gy. Isk. tornaterem PMJV Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 1 Felkészülés

Mezőszél Isk. tornaterem PMJV Önkormányzat Pécsi Tankerületi Központ 1 Felkészülés

Szt.Margi Isk. tornaterem Ciszterci Rend Zirci Ciszterci Apátság 1 Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  1995-07-27

A tevékenységének megkezdésének időpontja:  1995-07-27

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):  

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

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel 2015 2016 2017

Önkormányzati támogatás 23 MFt 25 MFt 25 MFt

Állami támogatás 0 MFt 0 MFt 0 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel) 40 MFt 64 MFt 64 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel 62 MFt 75 MFt 75 MFt

Egyéb támogatás 35 MFt 27 MFt 27 MFt

Összesen 160 MFt 191 MFt 191 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás 2015 2016 2017

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) 69 MFt 75 MFt 75 MFt

Működési költségek (rezsi) 1 MFt 2 MFt 2 MFt

Anyagköltség 9 MFt 7 MFt 7 MFt

Igénybe vett szolgáltatás 58 MFt 90 MFt 90 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások 12 MFt 1 MFt 1 MFt

Összesen 149 MFt 175 MFt 175 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás 2015 2016 2017

Utánpótlásra fordított összeg 85 MFt 73 MFt 73 MFt

Működési költségek (rezsi) 0 MFt 2 MFt 2 MFt

be/SFPHPM01-09052/2017/MKOSZ

2017-08-21 09:57 3 / 26



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 17 389 563 Ft 347 791 Ft  

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

1 916 241 Ft 38 325 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft 0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft 0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatá
s

70 270 418 Ft 1 405 408 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Általános képzés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Szakképzés 0 Ft 0 Ft

Versenyeztetés 0 Ft 0 Ft Bruttó (elkülönítetten kezelt)

Közreműködői díj  
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Sportszervezetünk a PVSK-Marketing Kft. a 2017/2018-es bajnoki szezonban a felnőtt NB I. A csoportos, A/U20-as, az NB I. B csoportos, a B/U20-as és a legkisebb
utánpótlás korosztályban pedig három U11-es csapatot versenyeztet majd újra. Felnőtt csapatunk részt vett a 2017 évi Magyar Kupa 8-as döntőjében, a
bajnokságban kivívta a play-off szereplést és jó eséllyel pályázik a 6. helyért, ami újabb előrelépés. Felnőtt keretünk sikereihez nagyban hozzájárult, a tavaly sérült
Halász Ákos visszatérése és a válogatott Supola Zoltán ide igazolása. De, azok a tehetséges fiatalok is, akik az elmúlt évek során utánpótlásunkból taposták ki
maguknak a helyet, hogy a felnőtt csapatunk kezdő ötösébe kerülhessenek. Az A/U20-as csapatunk 2015/16 Morgen Ferdinánd Bajnokságot megnyerve, hatalmas
sikert ért el! A 2016/17 bajnokság alapszakaszában szintén az első helyen végzett, ezzel kivíva a jogot a 8-as döntőre. Utánpótlás játékosaink jelentős része több
fronton is megmérettette magát, Antóni, Kővágó, Demeter, Popgyákunik, Krnjajski, Dragosevic, Berkics kivívta magának az A csoportos keret tagságot is. Ők azonban
a felnőttek között még kevesebb szerephez jutnak, ezért fejlődésükben kulcsszerepet játszott, hogy B csoportban erős ellenfelek ellen szerzett értékes
tapasztalatokkal, rutinnal gazdagodhattak, és ebben a bajnokságban a legjobb 12 csapat között végeztek, ezzel kivívva a jogot, hogy a következő szezonban a
„kiemelt” NBI/B osztályban szerepelhetnek majd. Hisszük, hogy az átjárás, a felfelé játszás lehetősége inspirálóan hat a fiatalokra, akik így még elkötelezettebben
folytatják majd a sportot a középiskola után. Számukra is inspiráció lehet Antóni Csanád, Demeter Attila, Krnjajski Boris példája, aki szorgalmas és áldozatos
munkájával a felnőtt csapat küszöbéig küzdötte fel magát és a korosztályos válogatottnak is oszlopos tagjai. Az erős pécsi utánpótlás a következő évtizedben a felnőtt
csapat magját adhatja majd. Létesítmények tekintetében tovább javult a helyzet, a Lauber Dezső Sportcsarnok mellett, a Széchenyi csarnokában, a Ciszterci Gim.
csarnokában és a POTE csarnokban, valamint a PVSK csarnokában, és a legfiatalabb utánpótlás kategóriában az Árpád Ált. isk., Jurisics Ált. isk., Illyés Ált. isk.,
Mezőszél Ált. isk., Szent M. Ált. isk. tornatermében voltak és lesznek csapataink edzései. Az erőnléti edzések helyszínéül a Mecsek Fitness edzőterme szolgál az
utánpótlás versenyzőink számára. 

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

Nincs ingatlan beruházás. 

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

Jelen pályázatban foglalt projektjeink időtartama a teljes 2017/2018-as szezon, annak felkészülési időszakával, előszezonjával és a nyári képzéseivel egyetemben,
így a projekt időtartama 2017. július 01-től egészen 2018. június 30-ig tart. Az ütemterv a bajnokság menetéhez, alakulásához illeszkedően az alábbi elemekből
tevődik össze: Folyamatos elemek: - Edzők képzése - Csapatok számára a versenyzéshez szükséges feltételek megteremtése - Edzések, erőnléti- és egyéni
képzések Időszakos elemek: - Edzőmérkőzések, felkészülési tornák - Bajnoki- és kupamérkőzések 

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

Sportszervezetünk a PVSK-Marketing Kft. sportfejlesztési programjában kitűzött célok eléréséhez vezető útra lépett, és azóta is töretlenül és eredményesen halad
céljai megvalósításáért. Az ezen az úton való haladás és a hosszú távú célok elérése akkor sikerülhet, ha az utánpótlás játékosok nevelése továbbra is új
szemléletben, többletforrások és együttműködő partnerek bevonásával történik. Ezáltal 5-10 év múlva a most versenyrendszerbe kerülő gyerekek fogják adni a
magyar kosárlabdázás gerincét. Közös felelőssége minden szakembernek és szakvezetőnek a saját, és az ő folyamatos képzésük, versenyeztetésük, és legfőképp a
nevelésük. Mind az utánpótlás bázis szélesítéséhez, mind a sportág népszerűsítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő
csapat játékosait és edzőjét bevonják az utánpótlásedzésekbe, ezáltal segítve és motiválva az utánpótlás játékosokban a „példakép”, jövőkép és a perspektíva
kialakítását. Fontos, hogy példát kell mutatni, vonzóvá kell tenni számukra a kosárlabdázást. Köztudott, hogy nem lesz mindenkiből NB I-es játékos, de nagyobb
merítési lehetőségből nagyobb eséllyel kerülhetnek ki kiemelkedő képességű játékosok. Saját játékosállományunk az elmúlt években folyamatos növekedést mutat,
ezen tehetséges fiatalokból összetevődő állomány bővítése is további célunk. Állandó törekvésünk a mindenkori legmagasabb osztályban szereplő csapatunkba is
minél több saját nevelésű pécsi játékos beépítése, mint amilyen jelenleg Halász Ákos, Bíró Olivér is akik már a felnőtt csapat kezdőötösében kapnak helyet. Ehhez a
következő feltételeknek kell lehetőség szerint egyszerre teljesülnie: • minél nagyobb számú utánpótlás korú gyermek bevonása a sportági képzésbe (bázisszélesítés,
tömegesítés) • a folyamatosan szélesedő bázisból hatékony kiválasztás, egyéni fejlesztés és tehetséggondozás (A sok munka és türelem megtalálja a tehetséget,
mennyiségből a minőségbe elv érvényesülése) • tárgyi feltételek javítása • edzés számok szinten tartása, és fejlesztése • szakmai feltételek folyamatos javítása •
gazdaságos működés 

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

A PVSK-Pannonpower férfi felnőtt kosárlabda csapata jelenti az utánpótlás perspektíváját, felnőtt csapat nélkül az utánpótlás sem lehet hosszú távon eredményes. A
felnőtt csapat sikere nagyban meghatározza az utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületünk toborzási sikerét is, a gyerekek sportolási kedvét, motivációját. Ennek
a folyamatosan megújuló bázisnak a megtartásában pszichológiai fontossággal bír a sikeres felnőtt csapat versenyrendszerben tartása és megerősítése
szempontjából. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolással
és az egészséges életmóddal, egészség-megőrzéssel megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, ezáltal
még több időt és energiát tudnak fektetni az utánpótlás nevelésbe és nem utolsó sorban az anyagi elismerésük és így életkörülményeik is javulhatnak. A folyamatos,
minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik kizárólag csak a kosárlabdára, a gyerekek fejlődésére tudnak a nap 8 órájában
koncentrálni. Egy anyagilag is megerősödő egyesületünk, sokkal jobb és biztosabb feltételekkel folytathatja tömegesítés (U/11 korcsoportok), alapok szélesítése
programjaikat, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Az
utánpótlás B csoportban történő szerepeltetésével megteremtjük annak a lehetőségét, hogy azok a tehetséges fiatalok, akik még nem érték el az A csoport szintjét,
megtehessék az utolsó lépéseket ebbe az irányba, és minél fiatalabb korban kellő meccsrutinnal, tapasztalattal és bátorsággal kerülhessenek a sportág legjobbjai
közé. Az U20-as korosztálytól fogva a felnőtt csapat kapujáig a legrátermettebb játékosokat kimagasló, kiváló képességű edzők mentorálják pályájuk alakításában.
Úgy véljük, a fejlesztésükben és a kiválasztásukban egyaránt egyedülálló lehetőség, ha ezen játékosok minél fiatalabb korban az utánpótlás bajnokságokban, az
U/20-ban, vagy akár a legmagasabb osztály „előszobájában” az NB I B csoportban is megmutathatják, bizonyíthatják tehetségüket és a rátermettségüket.
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Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 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)

vezetőedző Felsőfokú EKHO1 160 12 900 000 Ft 183 220 Ft 12 998 640 Ft

ügyvezető Felsőfokú EKHO1 160 12 500 000 Ft 102 550 Ft 7 230 600 Ft

intéző U20-23 Középfokú EKHO1 40 10 60 000 Ft 12 500 Ft 725 000 Ft

felnőtt gyúró Középfokú EKHO1 80 12 100 000 Ft 22 000 Ft 1 464 000 Ft

intéző U-11 Középfokú Megbízási 40 10 35 000 Ft 7 000 Ft 420 000 Ft

intéző felnőtt Középfokú Általános 160 12 187 500 Ft 41 250 Ft 2 745 000 Ft

erőnléti edző felnőtt Középfokú EKHO1 80 10 80 000 Ft 16 000 Ft 960 000 Ft

kommunikációs vezető Középfokú Általános 80 12 170 000 Ft 37 400 Ft 2 488 800 Ft

sportmasszőr Középfokú Általános 160 12 215 000 Ft 45 550 Ft 3 126 600 Ft

adminisztrátor Alapfokú Általános 40 9 30 000 Ft 6 600 Ft 329 400 Ft

szervező Alapfokú Általános 40 9 30 000 Ft 6 600 Ft 329 400 Ft

orvos Felsőfokú EKHO1 80 10 120 000 Ft 24 000 Ft 1 440 000 Ft

1120 130 2 427 500 Ft 504 670 Ft 34 257 440 Ft

2017/18 évad - Kérjük indokolja az egyes pozíciók szükségességét

Pozíció megnevezése Indoklás

vezetőedző NBI/A csoportban játszó, felnőtt csapatunk vezetőedzője.

ügyvezető A PVSK Marketing Kft. ügyvezetője.

intéző U20-23 NBI/A-U20, NBI/B-U20, NBI/B-U23 csapataink intézője.

felnőtt gyúró NBI/A Felnőtt csapatunk gyúrója.

intéző U-11 Az összes U11-es csapataunk intézője.

intéző felnőtt NBI/A Felnőtt csapatunk intézője.

erőnléti edző felnőtt NBI/A Felnőtt csapatunk erőnléti edzője.

kommunikációs vezető Az összes csapatunkhoz tartozó kommunikációs és honlap szerkesztési feladatokat látja el.

sportmasszőr NBI/A-U20, NBI/B-U20, NBI/B-U23 csapataink gyúrója.

adminisztrátor A PVSK Marketing Kft. adminisztárciós feladatainak elvégzése.

szervező A PVSK Marketing Kft. szervezési feladatainak ellátása.

orvos Minden csapatunknál az orvosi teendők ellátása.

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

16 867 877 Ft 173 896 Ft 347 791 Ft 17 389 563 Ft 17 389 563 Ft 34 605 231 Ft 34 779 127 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 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)

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Videokamera db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Táblagép db 2 160 000 Ft 320 000 Ft

Honlapfejlesztés Honlapfejlesztés db 1 200 000 Ft 200 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Lézer Terápiás eszköz db 1 400 000 Ft 400 000 Ft

Számviteli törvény szerinti
egyéb tárgyi eszköz
beruházás

Combo gépek (több
funkció)

db 1 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft

Sporteszköz/sportfelszerelés Fitball db 6 10 000 Ft 60 000 Ft

2 680 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése Indoklás

Videokamera Edzések és mérkőzések felvételéhez, utólagos elemzésekhez.

Táblagép Digitális jegyzőkönyvek vezetéséhez.

Honlapfejlesztés www.pvsk-panthers.hu weboldalunk fejlesztéséhez.

Lézer Terápiás eszköz SAFE LASER 500 infra készülék vásárlása.

Combo gépek (több funkció) BEMER 3000 Professional Set készülék vásárlása.

Fitball Utánpótlás játékosoknál prevenció elősegítése, vázizomzat erősítése.

2017/18 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)

1 858 754 Ft 19 162 Ft 38 325 Ft 1 916 241 Ft 821 246 Ft 2 718 325 Ft 2 737 487 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!

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kate-
gória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás,
felújítás
tervezett

kezdete (év,
hónap)

Beruházás,
felújítás
tervezett

befejezése (év,
hónap)

Használatba
vétel tervezett
időpontja (év,

hónap)

U.
f.

É.
k.

Tervezett beruházási
érték (Ft)

0 Ft

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

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

Nem

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

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

Utóf. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
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Utánpótlás-nevelésben résztvevő játékosok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály Versenyengedéllyel rendelkezők
száma

Versenyengedéllyel nem rendelkezők
száma

Bajnokságban szereplő
csapatok

Bajnokság legmagasabb
szintje

U9 0 0 0 Nincs

U11 45 0 3 Országos

U12 0 0 0 Nincs

U14 0 0 0 Nincs

U16 0 0 0 Nincs

U18 0 0 0 Nincs

U20 30 0 2 Országos

U23 15 0 1 Országos

U25 0 0 0 Nincs

Összesen 90 0 6
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória Megnevezés Mennyiségi
egység

Mennyisé
g

Egységár Tervezett beruházási,
felújítási érték (Ft)

Gyógyszer Gyógyszer csomag 5 5 000 Ft 25 000 Ft

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítő csomag 3 525 000 Ft 1 575 000 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletes indoklása

Gyógyszer, diagnosztikai eszköz megnevezése Indoklás

Gyógyszer Sportorvos által igazolt gyógyszerek.

Táplálék kiegészítő Táplálék kiegészítők, ragtapaszok, szivacsok, stb...

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei

Jogcím Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 8 000 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök 1 600 000 Ft

Személyszállítási költségek 5 800 000 Ft

Nevezési költségek 5 200 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek 5 000 000 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei 342 900 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja 16 500 000 Ft

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége 4 000 000 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai 29 527 230 Ft

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

Összesen 75 970 130 Ft

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei – részletes indoklása

Aljogcím megnevezése Indoklás

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése Utánpótlás csapataink részére sportruházat és sporteszközök
vásárlása.

Személyszállítási költségek Mérkőzésekre történő személyszállítási költségek.

Nevezési költségek MKOSZ bajnokságaiba, tornákra nevezési díjak.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek Hazai mérkőzések megrendezésének költségei.

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei Az összes utánpótlás csapatunk versenyengedélyei.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja Minden utánpótlás csapatunk edzés és mérkőzés helyszínének bérleti
díja.

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő
szállás és étkezés költsége

Edzőtábor, idegenbeli mérkőzésekhez kapcsolódó utazási, szállás és
étkezési költségek.

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai Utánpótlás sportszakembereink munkabére/megbízási díja és
adók/járulékok.
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2017/18 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)

68 162 306 Ft 702 704 Ft 1 405 408 Ft 70 270 418 Ft 7 807 824 Ft 77 375 538 Ft 78 078 242 Ft
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Általános Képzés

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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

2017/18 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 347 791 Ft 347 791 Ft 173 896 Ft 521 687 Ft

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

38 325 Ft 38 325 Ft 19 162 Ft 57 487 Ft

Utánpótlás-nevelés 1 405 408 Ft 1 405 408 Ft 702 704 Ft 2 108 112 Ft

Összesen 1 791 524 Ft  2 687 286 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím Feladat leírása

Személyi jellegű Pályázat írása, nyomonkövetése, elszámolása és könyvvizsgálata.

Tárgyi előfinanszírozott
(nem ingatlan)

Pályázat írása, nyomonkövetése, elszámolása és könyvvizsgálata.

Utánpótlás-nevelés Pályázat írása, nyomonkövetése, elszámolása és könyvvizsgálata.
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Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet! 

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

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

§ (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy

a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek. 

Kelt: Pécs, 2017. 08. 21.
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Nyilatkozat 2

Alulírott Bán Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

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

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

3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 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 nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 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 haladéktalanul 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. 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;

15. 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.

16. 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;

17. 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;

18. 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;

19. 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;

20. 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: Pécs, 2017. 08. 21. Bán Gábor 
ügyvezető 

PVSK Marketing Kft.
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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 (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Bán Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó PVSK Marketing Kft. (kedvezményezett neve)

aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a PVSK Marketing Kft. (kedvezményezett neve)

☐ 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 közhasznú 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 %

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

képzéssel összefüggő feladatok ☐ 30 %
☑ 50 %
☐ 70 %

Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

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

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek
tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás3 összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott
kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerejének biztosítása
céljára.

3. Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról4

☑jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

☐gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- 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 teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

☐gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás
európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

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: Pécs, 2017. 08. 21.

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

1Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az
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általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül,
amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az
érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási
költségek és szállásköltségek.

2Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyeztetés jogcímeken nem kitöltendő.

3A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő!
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Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Bán Gábor (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.

Pécs, 2017. 08. 21.

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).
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ÁFA Nyilatkozat

A Kérelmező képviseletében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem

tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

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, 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: Pécs, 2017. 08. 21. Bán Gábor 
ügyvezető 

PVSK Marketing Kft.

be/SFPHPM01-09052/2017/MKOSZ

2017-08-21 09:57 21 / 26



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 2017. július 1. - 2018. 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 2017. július 1. és 2018. június 30. közötti

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

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

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

bemutatásukra. 

Sportszervezet által kapott De minimis támogatás(ok)

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

2017 13 508 771 Ft HUF látv.cs.sp.tám. SZJ+TE 6 981 230 Ft

2016 6 764 747 Ft HUF látv.cs.sp.tám. SZJ+TE 13 817 253 Ft

2015 7 175 368 Ft HUF látv.cs.sp.tám. SZJ+TE 13 699 299 Ft

27 448 886 Ft 34 497 782 Ft

Kelt: Pécs, 2017. 08. 21. Bán Gábor 
ügyvezető 

PVSK Marketing Kft.
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Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 2
Utolsó feltöltés:

2017-06-02 10:35:16

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 17:24:20

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-26 17:25:00

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 09:04:06

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 10:35:15

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-08-15 12:49:45

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:

2017-04-28 10:37:29

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:

2017-08-15 14:06:52

Feltöltés / Megtekintés

Fájlok száma: 3
Utolsó feltöltés:

2017-08-15 15:00:47

Mellékletek

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

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

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

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

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Egyéb dokumentumok

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

Kelt: Pécs, 2017. 08. 21.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor megnevezése Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Output indikátorok

Teljes szakember állomány fő 24 24 0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő 9 10 11%

Edzőtáborok száma db 0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db 0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény m2 0%

Egyéb indikátorok:

0%

0%

0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)

Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

Eredmény indikátorok

Korosztályos sportolók száma:

U19 fő 0%

U18 fő 0%

U17 fő 0%

U16 fő 0%

U15 fő 0%

Egyéb indikátorok

U11 fő 45 48 7%

U20+U23 fő 45 46 2%

felnőtt fő 14 15 7%
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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 16 867 877 Ft 173 896 Ft 347 791 Ft 17 389 563 Ft 17 389 563 Ft 34 605 231 Ft 34 779 127 Ft

Tárgyi eszköz beruházás 1 858 754 Ft 19 162 Ft 38 325 Ft 1 916 241 Ft 821 246 Ft 2 718 325 Ft 2 737 487 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

1 858 754 Ft 19 162 Ft 38 325 Ft 1 916 241 Ft 821 246 Ft 2 718 325 Ft 2 737 487 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

68 162 306 Ft 702 704 Ft 1 405 408 Ft 70 270 418 Ft 7 807 824 Ft 77 375 538 Ft 78 078 242 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 86 888 936 Ft 895 762 Ft 1 791 524 Ft 89 576 222 Ft 26 018 634 Ft 114 699 094
Ft

115 594 856 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi Tárgyi Utánpótlás Képzés Versenyeztetés Összesen

10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 0 Ft 0 Ft 35 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (17 darab)

ÁFA Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

afanyilatkozat_1493368515.pdf (Szerkesztés alatt, 156 Kb, 2017-04-28 10:35:15) 0df8bb5d93a55fcb49ddc8566520d7da046ff8556c831152f8ee51068809201f

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)

2012.06.12-alairasicimpld-bang_1493220260.jpg (Szerkesztés alatt, 569 Kb, 2017-04-26 17:24:20)
84a9c7a15a3d4166cdc735e11cff3321275ef45de070dc3b11bdc4079a48ca92

DE Minimis Nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

deniminisnyilatkozat_1493368678.pdf (Szerkesztés alatt, 197 Kb, 2017-04-28 10:37:58)
edbefd6eec1b8b1e2e4674d225f2abffaf92bfa4113841b7b27664c997f63ecb

demininisnyilatkozat-170815_1502802047.pdf (Kér. kieg. szerk., 370 Kb, 2017-08-15 15:00:47)
ae6cab30b5713da7b3db66d4867e3d4216d23819218c9c0fcacba04f59c41781

09052-2017-mark-de-minimis_1496401081.pdf (Hiánypótlás melléklet, 382 Kb, 2017-06-02 12:58:01)
bc13940f6d2fa7f608402082ade74a372d2adc7b02544959c3e9219e0ea09d8b

Egyéb dokumentumok

egyesugyanazonpvskdeminimis_1502798812.pdf (Kér. kieg. szerk., 1009 Kb, 2017-08-15 14:06:52)
499dbc15e2f7887f635c262f3c1c34b184b66750f70531fdc6442e0135178458

0952-2017-mark-egyesugyanazonnyi_1496401102.pdf (Hiánypótlás melléklet, 525 Kb, 2017-06-02 12:58:22)
ee1a91ad3f835575fedaf5c0f69134aeec0fa0d821daaa09c926aa093787d671

09052-2017-mark-indikatorok_1496401119.pdf (Hiánypótlás melléklet, 261 Kb, 2017-06-02 12:58:39)
0af0955e6335ff98093badb3bc46bb9cd83c135dde9635ad1102b26f65f3a1ac

arajanlatbemerpro-setpvsk_1493221613.doc (Szerkesztés alatt, 105 Kb, 2017-04-26 17:46:53)
ceb44b92611ed48bdf81e7902350ec003aea99f6dbf48092fc4e45331270a88f

EMMI nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

emminyilatkozat_1493368597.pdf (Szerkesztés alatt, 404 Kb, 2017-04-28 10:36:37)
b2eccd781fac4fe990d5c8742512ea09e15bbe67466bc3bc0e11b048b56cea1a

emminyilatkozat-170815_1502794185.pdf (Kér. kieg. szerk., 670 Kb, 2017-08-15 12:49:45)
0dc536b58b863f880cecdedba214a1f30203687cb9e19c2cb2f90a07e3ff23b4

0952-2017-mark-emmi-nyil_1496401061.pdf (Hiánypótlás melléklet, 929 Kb, 2017-06-02 12:57:41)
201524977a60e6cc372de4020cbeb0341d4605c161ed744f15ff0567c7e73ca5

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

170517-markcegkivonat_1496392516.pdf (Hiánypótlás melléklet, 2 Mb, 2017-06-02 10:35:16)
bba4b7124c5fa7362907be72665f10d121ead20edfddca762e544fbbada62f17

mark-cegkivonat-170320_1493220221.pdf (Szerkesztés alatt, 1 Mb, 2017-04-26 17:23:41)
b4014be802a2c2ce31761aeeba59ffd0435305c21d22c0e404f3ee1a0aed7012

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

be-sfp-09052-2017-mkosz-utalas_1493363046.pdf (Szerkesztés alatt, 33 Kb, 2017-04-28 09:04:06)
eeb3a34101804444f2c39b2bd41475c99b2b27f7e94cad5e3aedb17d4936b5b6

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

mark-koztart.mentes-170425_1493220300.pdf (Szerkesztés alatt, 28 Kb, 2017-04-26 17:25:00)
f44eb884d32e32ae5c7ed6268370012ac9863ded11f22150becf732b6f4c33d7

2. számú nyilatkozat

Aláírandó nyilatkozat letöltése

2.nyilatkozat_1493368649.pdf (Szerkesztés alatt, 441 Kb, 2017-04-28 10:37:29) b89bacec725c09ff50f5c6043ccedaffd7a7b59259623cf385ecb04dbe39fc01
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